
STRATEGI  PENANGANAN  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  

PT. BANK  SYARIAH  MANDIRI KC PEKANBARU 

 

LAPORAN AKHIR 

 

Diajukan  Sebagai  Syarat  Untuk  Menyelesaikan  Studi  Pada  Program  

Diploma  Tiga  (III)  Perbankan  Syariah  Guna  Memperoleh                 

Gelar  A. Md. 

 

 

  

 

Disusun  Oleh: 

 

 

RISKA  RAHMADEWI 

NIM : 01626203921 

 

 

JURUSAN  PERBANKAN  SYARIAH 

FAKULTAS  SYARIAH  DAN  HUKUM 

UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SULTAN  SYARIF  KASIM   

RIAU – PEKANBARU 

2019 







i 

 

ABSTRAK 

 

Riska Rahmadewi,(2020) : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pekanbaru. 

 

 Peranan bank di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam setiap sektor 

pembangunan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh bank 

tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Di Indonesia, 

system keuangan yang diakui adalah dual banking system yaitu system 

konvensional (berdasarkan pembangaan uang) dan system syariah (berdasarkan 

Al-Qur’an dan Sunnah). Walaupun sama-sama mengelola uang, namun kedua 

system yang diterapkan tersebut memiliki perbedaan yang amat besar dalam 

pandangan agama samawi (bukan hanya islam), keduan system tersebut 

mengakibatkan antara halal dan haram terhadap transaksi yang dilakukan. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk semua pihak mengetahui penerapan syariah 

yang sebenarnya. 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru. 

Pada penilitian ini memiliki populasi yang berjumlah 1 orang pimpinan, dan 67 

staff karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru maka diambil 

sampel sebanyak 4 orang. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan 

metode Total Sampling. Metode penelitian dalam penilitian ini yaitu metode 

deskriptif dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder 

dan metode pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Studi 

Dokumen, Studi pustaka. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah 

Mandiri KC Pekanbaru memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah yaitu keadaan ekonomi nasabah, kelemahan kerakter, 

terdapatnya masalah keluarga, pendapatan nasabah terhenti. Dalam penanganan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara mufakat, tapi apabila 

cara mufakat ini tidak bisa maka, PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan 

penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui dua 

jalur yaitu jalur non-litigasi dan litigasi. Yang merupakan jalur non-litigasi 

yakni penagihan intensif, pemberian surat peringatan atau teguran, proses 

revitalisasi, penghapus bukuan hutang. Sedangkan yang termasuk jalur ligitasi 

yakni pengadilan umum/agama, dan likuidasi jaminan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Bank  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  memegang  

peranan  penting  suatu  negara  sebab  perkembangan  dan  kemajuan  

negara  tidak  akan  terlepas  dari  bank  sebagai  lembaga  keuangan.  

Peranan  bank  di  Indonesia  dapat  dilihat  secara  nyata  dalam  setiap  

sektor  pembangunan  melalui  berbagai  macam  kegiatan  yang  dilakukan  

oleh  bank  tersebut  sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  lembaga  

keuangan.
1
  

Sejak  tahun  1992  Indonesia  memperkenalkan  Dual  Banking  

System  “system  perbankan  ganda”, yaitu  suatu  ketika  bank  

konvensional  dan  bank  syariah  diizinkan  beroperasi  berdampingan.  

Pada  tahun  yang  sama  berdirilah  bank  syariah  pertama,  yaitu  bank  

muamalat  Indonesia  (BMI).  Namun  demikian,  system  perbankan  ganda  

baru  benar-benar  diterapkan  sejak  1998  pada  saat  dikeluarkannya  

perubahan  undang-undang  perbankan  dengan  UU  No.  10/1998.  

Undang-undang  ini  selain  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  

bank  syariah  juga  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  investor  

                                                             
1
 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, (Jakarta : PT. Raja  Grafindo  

Persada, 2001), h.23 
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untuk  mendirikan  bank  syariah  baru  maupun  bagi  bank  konvensional  

untuk  membuka  unit  usaha  syariah.
2
 

Perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  

tentang  Bank  Syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup  kelembagaan,  

kegiatan,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  

usahanya. Bank  konvensional  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  

usahanya  secara  konvensional  dan  berdasarkan  jenisnya  terdiri  atas  

bank  umum  konvensional  dan  bank  perkreditan  rakyat.
3
 

Bank  syariah  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  

berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  

islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau  

pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  

sesuai  dengan  syariah.
4
   

Bank  syariah  atau  biasa  disebut  Islamic  bank  di  Negara  lain,  

berbeda  dengan  bank  konvensioanal  pada  umumnya.  Perbedaan  

utamanya  terletak  pada  landasan  operasi  yang  digunakan.  Kalau  bank  

konvensional  beroperasi  berlandaskan  bunga,  bank  syariah  beroperasi  

berlandaskan  bagi  hasil,  ditambah  dengan  jual  beli  dan  sewa.  Hal  ini  

didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  bunga  mengandung  unsur  riba  yang  

dilarang  oleh  agama  islam.  Menurut  pandangan  islam,  di  dalam  

                                                             
2
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009), 

h.55 
3
 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta Selatan : Salembat 

Empat, 2013), h.31 
4
 Muhammad Syfi’I, Bank Syariah dari teori ke  praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 

2001),h. 95 
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system  bunga  terdapat  ketidakadilan  karena  pemilik  dana  mewajibkan  

peminjam  untuk  membayar  lebih  dari  pada  yang  dipinjam  tanpa  

memperhatikan  apakah  peminjam  menghasilkan  keuntungan  atau  

mengalami  kerugian.  Sebaliknya  system  bagi  hasil  yang  digunakan  

bank  syariah  merupakan  system  ketika  piminjam  dan  yang  

meminjamkannya  berbagi  risiko  dan  keuntungan  dengan  pembagian  

sesuai  kesepakatan.  Dalan  hal  ini  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  oleh  

pihak  lain.
5
 

Di  Indonesia,  system  keuangan  yang  diakui  adalah  Dual 

Bangking System  yaitu  system  konvensional  (berdasarkan  pembungaan  

uang)  dan  system  syariah  (berdasarkan  Al-Qura’an  dan  Sunnah).  

Walaupun  sama-sama   mengelola  uang,  namun  kedua  system  yang  

diterapkan  tersebut  memiliki  perbedaan  yang  amat  besar  dalam  

pandangan  agama  samawi  (bukan  hanya  islam),  kedua  system  tersebut  

mengakibatkan  antara  halal  dan  haram  terhadap  transaksi  yang  

dilakukan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  semua  pihak  

mengetahui  penerapan  syariah  yang  sebenarnya.
6
  

Secara  umum  fungsi  bank  adalah  sebagai  intermediasi  antara  

masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan  masyarakat  yang  kekurangan  dan,  

serta  memberi  layanan  dalam  bentuk  lalu  lintas  keuangan  dalam  

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Jenis  usaha  bank  syariah  

                                                             
5
 Irham Fahmi,manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, (Bogor :Mitra 

Wacana Media, 2010), h.10 
6
 Nurnasrina, Perbankan  Syariah  1, (Pekanbaru : Suska Press, 2012), h. 2 
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sebagai  lembaga  keuangan  perantara  secara  simple  dapat  dijalankan  ke  

dalam  pendanaan  (Funding),  pembiayaan  (Lending),  serta  jasa  

(Service). 

Pada  undang-undang  perbankan  yang  lama,  yaitu  Nomor  14  

tahun  1967  Tentang  Pokok-Pokok  Perbankan  tidak  dimungkinkan  

untuk  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  karena  

tidak  ada  pengaturannya.  Keberadaan  bank  syariah  secara  formal  

dimulai  sejak   diundangkannya  undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  

Tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992  

Nomor  31, Tambahan  Lembaga  Negara  Nomor  3472)  walaupun  istilah  

yang  dipakai  adalah  bank  yang  berdasarkan  pada  prinsip  bagi  hasil,  

yaitu  dengan  beroperasinya  Bank  Muamalat  Indonesia,  sebenarnya  

bank  syariah  pertama  kali  yang  memperoleh  izin  usaha  adalah  Bank  

Perkreditan  Rakyat  Syariah (BPRS)  Berkah  Amal  Sejahterah  dan  BPRS  

Dana  Mardhatillah  pada  tanggal  19  Agustus  1991,  serta  BPRS  

Amanah  Rabanish  Pada  tanggal  24  Oktober  1991  yang ketiganya  

beroperasi  jdi  Bandung,  dan  BPRS  Hareukat  pada  tanggal  10  

November  1991  di  Aceh.
7
 

Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  

Perbankan  belum  ada  ketentuan  yang  lebih  rinci  mengenai  bank  yang  

melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Keberadaan  

                                                             
7
 Kemala  Dewi, Aspek-Aspek  HUkum  Dalam  Perbankan  dan  Perasuransi  Syariah  

di  Indonesia  (Jakarta :   Kencana, 2004), h. 62 
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bank  syariah  baru  mendapatkan  pengakuan  tegas  serta  memberi  

peluang  yang  lebih  besar  bagi  perkembangannya  dengan  

diundangkanya  undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  

perbankan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  

Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  

182),  khususnya  pasal  6  huruf  M  bahwa  bank  umum  atau  bank  

perkreditan  syariah  dapat  beroperasi  menggunakan  prinsip  syariah  

disamping  kegiatan  konvensional.
8
 

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  

Perbankan  Syariah  menyatakan  bahwa  menurut  jenisnya  Perbankan  

Syariah  terdiri  dari Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  

(UUS),  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  BPRS).   Di  dalam  UU  

No  21 tahun  2008  diatur  kegiatan  usaha  bank  syariah,  meliputi: 

1. Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk: 

a. Simpanan  berupa  tabungan  berdasarkan  akad  wadiah. 

b. Investasi  berupa  deposito  berdasarkan  akad  mudharabah. 

2. Menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk : 

a. Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  akad  mhdharabah  dan  

akad  musyarakah. 

b. Pembiayaan  jual-beli  berdasarkan  akad  murabahah,  salam,  

dan  istishna. 

                                                             
8
 Trisadini  Usanti,  Abd.  Shomad,  Transaksi  Bank  Syariah (Jakarta : Bumi Aksara, 

2015), h. 02   
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c. Pembiayaan  berdasarkan  akad  qard. 

d. Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  maupun  tidak  

bergerak  berdasarkan   akad  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  

bentuk  akad  ijarah  muntahiya  bittamlik. 

Sumber  dana  bank  syariah  diperoleh  dengan  cara  menghimpun  

dana  dari  nasabah  yang  kemudian  digunakan  untuk  menggerakkan  

seluruh  kegiatan  perbankan  yang  berpengaruh  pada  kegiatan  

perekonomian.  Perputaran  dana  diperlukan  untuk  memperoleh  

keuntungan  yang  kemudian  keuntungan  ini  akan  dibagi  antara  bank  

dan  nasabah  dengan  menerapkan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  yang  

seadil-adilnya  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  sudah  terjalin  di  awal  

penerimaan  dana.  Sumber-sumber  dana  bank  syariah  yang  diperoleh  

dari  beberapa  cara,  yaitu: 

1. Modal 

Modal  merupakan  sumber  yang  paling  penting  sejak  

awal  sebelum  dibentuknya  bank  syariah.  Modal  itu  sendiri  

merupakan  dana  pribada  yang  berasal  dari  para  pemilik  yang  

menyerahkan  sebagian  dana  meraka  sebagai  bentuk  dan  tanda  

bahwa  mereka  merupakan  pemegang  saham  di  bank  tersebut. 

2. Rekening  Giro  (Current  Account) 

Seperti  pada  bank  konvensional  lainnya,  bank  syariah  

juga  menerima  simpanan  atau  tabungan  dalam  bentuk  

rekening  giro  dari  nasabah.  Dana  ini  kemudian  oleh  bank  
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syariah  akan  diterima  sebagai  bentuk  wadia’ah  atau  titipan.  

Dengan kesepakatan  bersama  atas  pengguana  dana  tersebut,  

pihak  bank  dapat  menggunakan  dana  tersebut  untuk  kegiatan  

perbankan.  Sementara  itu,  bank  meberikan  jaminan  kepada  

nasabah  bahwa  dana  yang  sudah  diserahkan  sewaktu-waktu  

bisa  di  ambil  kembali. 

3. Rekening  Tabungan  (Saving  Account) 

Layanan  dari  bank  syariah  yang  memungkinkan  

menerima  simpanan  atau  tabungan  dalam  bentuk  rekening  

tabungan  dari  nasabah.  Penggunaan  dana  yang  diterima  dalam  

bentuk  rekening  tabungan  dapat  digolongkan  menjadi  3  jenis  

kesepakatan,  yaitu: 

a. Wadiah  atau  titipan. 

Wadi’ah  yang  dimaksud  dalam  rekening  

tabungan  ini  memiliki  penerapan  yang  berbeda.  Dalam  

rekening  tabungan,  wadi’ah  diartikan  titipan  yang  bisa  

digunakan  oleh  bank  dengan  lebih  fleksibel  untuk  

mendapatkan  keuntungan,  hasil  dari  keuntungan  

tersebut  akan  dibagi  dengan  nasabah  sesuai  dengan  

kesepakatan  yang  terjadi  di  awal. 

b. Qardh  atau  pinjaman  kebajikan. 

Arti  pinjaman  kabajikan  disini  adalah  bank  

menerima  dana  dari  nasabah  yang  mana  dengan  
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disertai  kesepakatan  tanpa  diberlakukan  adanya  bunga  

dari  dan  yang  dipinjamkan.  Dana  ini  dapat  digunakan  

bank  untuk  segala  kegiatan  perbankan  yang  

menguntungkan  dan  hasil  keuntungan  dari  kegiatan  

tersebut  kemudian  akan  dibagi  dengan  nasabah  sesuai  

dengan  kesepakatan  yang  ada. 

c. Mudharabah  atau  bagi  hasil 

Mudharabah  umumnya  akan  diintegrasikan  

dengan  rekening  investasi  berjangka.  Mudharabah  

bukan  hanya  system  bagi  hasil  saja,  namun  juga  

membagi  resiko  kerugian  yang  mungkin  akan  terjadi.  

Artinya  ketika  nasabah  menyerahkan  dana  tersebut  ke  

bank,  maka bank  diperolehkan  untuk  menggunakan  data  

tersebut  untuk  menjalankan  kegiatan  untuk  memperoleh  

keuntungan.  Hasil  keuntungan  akan  dibagi  bersama  

dan  jika  terjadi  kerugian  investasi  maka  kerugian  juga  

akan  dibagi  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan. 

d. Rekening  Investasi  Umum  (General  Investasi  

Acconunt) 

Rekening  investasi  umum  disebut  juga  dengan  

investasi  tidak  terikat  merupakan  penghimpunan  

simpanan  tabungan  dari  nasabah  yang  diperuntukkan  

untuk  mendanai  sebuah  proyek  yang  dikelola  oleh  
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bank  syariah.  Dimana  dalam  pengalokasian  dana  ini,  

para  nasabah  lebih  menguntungkan  untuk  berinvestasi.  

Pemanfaatan  dan  ini  akan  disepakati  dengan  prinsip  

mudharabah.  Rekening  investasi  khusus  lebih  

mengutamakan  mengelola  dana  yang  besar,  sehingga  

kebayakan  dari  nasabahnya  merupakan  investor  besar  

dan  institusi-institusi  khusus. 

e. Obligasi  Syariah 

Bank  syariah  juga  mengenal  obligasi  atau  di  

bank  syariah  disebut  obligasi  syariah. Obligasi  syaraiah  

merupakan  alternatif  sumber  dana  yang  bisa  digunakan  

untuk  jangka  panjang  (diatas  5  tahun).  Prinsip  yang  

diterapkan  dalam  obligasi  syariah  bisa  dengan  

mudharabah  (bagi  hasil)  atau  ijarah  (sewa).
9
 

Namun  pada  perjalanan  selanjutnya,  tidak  semua  pembiayaan  

yang  dilakukan  bank  syariah  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal  

dari  nasabah  penabung  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  

Kegiatan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  

pembiayaan  mengandung  resiko  gagal  atau  macet.  Risiko  pembiayaan  

menurut  bank  syariah  adalah  kemungkinan  kerugian  yang  dihadapi  

bank  berkaitan  dengan  pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah. 

                                                             
9
 https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-

syariah diakses pada Kamis 16 Juli 2020 Pukul. 09.40 WIB 

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-syariah
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-syariah
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Pembiayaan  bermasalah  adalah  suatu  penyaluran  dana  yang  

dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti  Bank  Syariah  yang  dalam  

pelaksanaan  pembayaran  pembiayaan  oleh  nasabah  itu  terjadi  hal-hal  

seperti  pembiayaan  yang  tidak  lancar  (macet).
10

 

Pembiayaan  bermasalah  atau  Non  Performing  Finace  akan  

berdampak  terhadap  tingkat  kesehatan  bank  syariah  dan  menurunnya  

laba  yang  akan  berdampak  langsung  terhadap  tingkat  bagi  asil  yang  

diterima  nasabah  yang  menginvestasikan  dananya  di  bank  syariah.  

Adanya  dampak  langsung  tersebut  tidak  lepas  dari  prinsip  yang  

menjadi  landasan  pokok  dalam  operasional  bank  syariah,  yaitu  

keterkaitan  antara  sektor  moneter  dengan  sektor  rill sehingga  

pendapatan  yang  diterima  merupakan  hasil  rill dari  keuntungan  yang  

didapatkan.
11

 

Setiap  masalah  pasti  ada  cara  penyelesaiannya,  begitu  pula  

dengan  materi  ini.  Pembiayaan  bermasalah  merupakan  sebuah  masalah  

yang  sering  terjadi  pada  setiap  bank  syariah  maupun  konvensional  

yang  akan  berdampak  negative  baik  secar  mikro  (bagi  bank  dan  

nasabah)  maupun  secara  makro  (system  perbankan  dan  perekonomian  

Negara). 

 

                                                             
10 H. Faturrahman Djmail, Penyelesaian Pembiayan Bermasalah di Bank Syariah, 

(Jajarta : Sinar Grafika,  2012),   h. 64. 
11

 Niswatin, Kinerja Manajemen Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 

2017), h.18  
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B. Batasan  Masalah 

Agar  penelitian  lebih  terarah,  maka  perlu  diadakan  batasan  

masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun  permasalahan  yang  diteliti  dalam  

penelitian  ini  adalah  Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  PT  

Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru. 

C. Rumusan  Masalah 

Ada  beberapa  masalah  yang  dapat  menjadi  pokok  masalah  

untuk  dikaji  lebih  dalam  lagi. Maka  perumusan  masalah  dalam  

penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut: 

1. Faktor  apakah  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  pembiayaan  

bermasalah  pada  PT  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru? 

2. Strategi  apa  yang  ditempuh  dalam  penanganan  pembiayaan  

bermasalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru? 

D. Tujuan  Dan  Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan  penelitian 

Dari   rumasan  masalah  di  atas, maka  tujuan  dari  penelitian  

ini  adalah  sebagai  berikut: 

a. Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  

bermasalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri.   

b. Untuk  mengetahui  strategi  penanganan  pembiayaan  

bermasalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri.   

2. Kegunaan  penelitian 

Adapun  kegunaan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 
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a. Bagi  penulis  untuk  menambah  wawasan  dalam  Proses 

Penyelamatan  Asat  Nasabah. 

b. Menerapkan  dan  mengembangkan  disiplin  ilmu  yang  didapat  

di  perguruan tinggi,  sekaligus  mengaplikasikannya  kedalam  

penelitian.   

c. Sebagai  salah  satu  syarat  untuk  menyelesaikan  study  pada  

program  D3  Perbankan  Syariah  Pada  Fakultas  Syariah  dan  

Ilmu  Hukum Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  

Riau. 

d. Bagi  pihak  perbankan,  hendaknya  penelitian  ini  dapat  

dijadikan  sebagai  bahan  masukan  dalam  penyempurnaan  

Pelaksanaan  Penyelamatan  Aset  nasabah. 

E. Metode  Penelitian 

1. Lokasi  Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Kc.  

Pekanbaru  yang  terletak  di  Jl.  Jend.  Sudirman  N0.  450,  

Pekanbaru,  Riau.  Alasan  dilakukan  studi  kasus  pada  bank  

syariah  mandiri  karena  bank  syariah  mandiri  yang  melandaskan  

operasionalnya  pada  prinsip  syariah  serta  ketersediaan  bank  

tersebut  untuk  dilakukan  penelitian. 

2. Subyek  dan  Obyek  Penelitian 

a. Subjek  penelitian  ini  adalah  karyawan   dibagian  collect  

dan  recovery  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru. 
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b. Objek  penelitian  ini  adalah  strategi  penanganan  

pembiayaan  bermasalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  

KC  Pakanbaru. 

3. Populasi  dan  Sampel 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pimpinan  dan  

karyawan  pada PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru  yang  

berjumlah  4  (empat)  orang.  Sedangkan  jumlah  sampelnya  

diambil  menggunakan  metode  total  sampling,  yaitu  teknik  

pengambilan  sampel  dimana  jumlah  sampel  sama  dengan  

populasi.  Sumber  Data 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan,  sumber  data  

yang  digunakan  adalah: 

a. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  

lokasi  penelitian  yaitu  karyawan  PT.  Bank  Syariah  

Mandiri  KC Pekanbaru. 

b. Data  Sekunder,  yaitu  data-data  yang  diperoleh  langsung  

dari  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  

penelitian  yang  terlebih  dahulu  perlu  diteliti  keasliannya.  

4. Metode  Pengumpulan  Data 

Untuk  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan,  maka  

penulis  menggunakan  beberapa  metode,  yaitu: 

a. Observasi 



14 

 

Yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  

langsung  dilapangan  untuk  mendapatkan  gambaran  

secara  nyata  tentang  kegiatan  yang  diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  melalui  

proses  tanya  jawab  langsung  dengan  karyawan  PT.  

Bank  Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru  khususnya  

dibagian  collect  dan  recovery. 

c. Studi  Dokumen 

Yaitu  pengumpulan  data  dengan  melalui  dokumen  

atau  arsip  yang  ada  pada  objek  penelitian  serta  meliputi  

sejarah  berdirinya  perusahaan;  struktur  organisasi  dan  

data  lain  yang  disediakan  perusahaan.  

d. Studi  Pustaka 

Yaitu  dengan  cara  melakukan  talaah  pustaka,  hal  ini  

memudahkan  penulis  untuk  melengkapi  data  yang  

terkumpul. 

5. Metode  Penelitian 

Setelah  data-data  terkumpul,  selanjutnya  penulis  menyusun  

data  tersebut  dengan  menggunakan  metode  sebagai  berikut : 

a. Metode  Deskriptif 

Yaitu  mengungkapkan  uraian  atau  fakta-fakta  

yang  diambil  dengan  apa  adanya. 
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F. Penelitian  Terdahulu  

Penelitian  ini  dilakukan  tidak  terlepas  dari  hasil  penelitian-

penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  sebagai  bahan  

perbandingan  dan  kajian.  Adapaun  hasil-hasil  penelitian  yang  dijadikan  

perbandingan  tidak  terlepas  dari  topik  penelitian  yaitu  mengenai  

penangan  pembiayaan  bermasalah. 

Tabel  I. 1   

Hasil  Penelitian  Terdahulu  Dengan  Topik  Penilitian  Tentang  

Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah 

 

No Peneliti Tahun Judul Hasil  Penelitian 

1 Hasanul  Fajar 

(Universitas  

Islam  Negeri  

Sultan  Syarif  

Kasim)  

2017 Strategi  

penanganan  

pembiayaan  

bermasalah  

pada  produk  

murabahah  di  

BMT  Al-

Hijrah  Kampar  

ditinjau  

menurut  

ekonomi  islam 

Strategi penanganan  

pembiayaan  bermasalah  

yang  digunakan  bersifat  

preventif  (sebelum  

pembiayaan  diberikan  

yaitu  dengan  melakukan  

penilaian  pembiayaan  

dan  strategi  yang  bersifat  

represif/kuratif  (setelah  

pembiayaan  diberikan),  

strategi  ini  merupakan  

penyelamatan  dan  

penyelesaian  terhadap  

pembiayaan  bermasalah  

yang  ada  di  BMT  al-

Hijrah  Kampar  yakni  

dengan  cara  berupa:  

rescheduling  

(penjadwalan  ulang),  

musyawarah,  take  over  

pembiayaan,  dan  

penyitaan  jaminan.  Pihak  

BMT  al-Hijrah  lebih  

menggunakan  strategi  

yang  bersifat  

kekeluargaan  dan  

bermusyawarah  guna  
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untuk  menjaga  kerukunan  

antar  umat  manusia.   

2 Yuhelni  
(Universitas  

Islam  Negeri  

Sultan  Syarif  

Kasim) 

2016 Penyelesaian  
pembiayaan  

bermasalah  

melalui  cara  

non  letigasi  

pada  PT.  Bank  

BNI  Syariah  

KC  Pekanbaru 

Penyelesaian  pembiayaan  
bermasalah  melalui  cara  

non  litigasi  dilakukan  

dengan  upaya  negosiasi  

antara  pihak  bank  

dengan  nasabah,  jika  

negosiasi  tidak  berhasil  

dilaksanakan  maka  

langkah  yang  diambil  

selanjutnya  adalah  lelang  

jaminan  melalui  Kantor  

Pelayanan  Kekayaan  

Negara  dan  Lelang  

(KPKNL).  Keunggulan  

dari  penyelesaian  

pembiayaan  bermasalah  

melalui  cara  non  litigasi  

adalah  prosesnya  

transparan,  cepat,  mudah  

dan  aman.  Kendalanya  

diantaranya  adalah  

adanya  itikad  yang  tidak  

baik  dari  nasabah,  objek  

dikuasai  nasabah,  nilai  

objek  yang  masih  tinggi,  

kondisi  objek  yang  tidak  

terawat,  prospek  terhadap  

objek  itu  tergolong  

rendah  marketable  dan  

lokasi  objek  yang  jauh  

dari  wilayah  kerja. 

3 Riska  

Rahmadewi 

(Universitas  

Islam  Negeri  

Sultan  Syarif  

Kasim) 

2020 Strategi  

penanganan  

pembiayaan  

bermasalah  

pada  PT.  Bank  

Syariah  

Mandiri  

Kantor  Cabang  

Pekanbaru. 

Penyelamatan  dan  

penyelesaian  pembiayaan  

bermasalah  yang  ada  di  

BSM  KC  Pekanbaru  

melalui  dua  jalur  yaitu  

jalur  non-litigasi  dan  

jalur  litigasi. Yang  

merupakan  jalur  non-

litigasi  yakni  penagihan  

intensif,  pemberian  surat  

peringatan  atau  teguran,  
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proses  revitalisasi,  

penghapus  bukuan  

hutang.  Yang  termasuk  

jalur  litigasi  yakni  

pengadilan  umum/agama,  

dan  likuidasi  jaminan.   

 

G. Sitematika  Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Meliputi  latar  belakang  masalah,  batasan  

masalah,  perumusan  masalah,  tujuan  dan  

kegunaan  penelitian,  metode  penelitian,  

penelitian  terdahulu  dan  sistematika  penulisan.   

BAB II           : GAMBARAN  UMUM  PT.  BANK 

SYARIAH MANDIRI  KC  PEKANBARU                   

Meliputi  sejarah  singkat,  visi,  misi,  struktur  

organisasi,  konsep  dasar  bank  syariah,  produk-

produk  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  

Pekanbaru. 

BAB III :  LANDASAN  TEORITIS 

Pengertian  pembiayaan  bermasalah,  dasar  

hukum  pembiayaan  bermasalah,  dampak  dan  

faktor  penyebab  pembiayaan  bermasalah,  serta  

solusi  penyelamatan  dan  penyelesaian  

pembiayaan  bermasalah.
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BAB IV          :  STRATEGI PENANGANAN  PEMBIAYAAN  

BERMASALAH PADA PT  BANK  

SYARIAH  MANDIRI  KC  PEKANBARU                                                                                                             

Meliputi  faktor  yang  menjadi  penyebab  

terjadinya  pembiayaan  bermasalah  dan  strategi  

yang  ditempuh  dalam  penanganan  pembiayaan  

bermasalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  

KC  Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

   Penutup berisikan kesimpulan dan saran 
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BAB  II 

GAMBARAN  UMUM   

A. Sejarah  Berdirinya  PT.  Bank  Syariah  Mandiri 

Kehadiran  BSM  sejak  tahun  1999,  sesungguhnya  merupakan  

hikmah  sekaligus  berkah  pasca  krisis  ekonomi  dan  moneter  1997-

1998.  Sebagaimana  diketahui,  krisis  ekonomi  dan  moneter  sejak  juli  

1997,  yang  disusul  dengan  krisis  multi  dimensi  termasuk  di  panggung  

politik  nasional,  telah  menimbulkan  beragam  dampak  negatif  yang  

sangat  hebat  terhadap  seluruh  sendi  kehidupan  masyarakat,  tidak  

terkecuali  dunia  usaha.  Dalam  kondisi  tersebut,  industri  perbankan  

nasional  yang  didominasi  oleh  bank-bank  konvesional  mengalami  

krisis  luar  biasa.  Pemerintah  akhirnya  mengambil  tindakan  dengan  

merestrukturisasi  dan  merekapitalisasi  sebagian  bank-bank  di  

Indonesia.
12

 

Pemerintah  melakukan  penggabungan  (Merger)  empat  bank  

(Bank  Dagang  Negara,  Bank  Bumi  Daya,  Bank  Exim,  dan  Bapindo)  

menjadi  satu  bank  baru  bernama  PT  Bank  Mandiri  (Persero)  pada  

tanggal  31  Juli  1999.  Kebajikan  penggabungan  tersebut  juga  

menempatkan  PT  Bank  Mandiri  (persero)  Tbk.  Sebagai  pemilik  

mayoritas  baru  BSB. 

                                                             
12

 https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada Kamis 16 Juli 2020 

Pukul 15.00 WIB 

https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah
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Sebagai  tindak  lanjut  dari  keputusan  merger,  bank  mandiri  

melakukan  konsilidasi  serta  membentuk  Tim  Pengembangan  Perbankan  

Syariah.  Pembentukkan tim ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  

layanan  perbankan  syariah  di kelompok  perusahaan  Bank  Mandiri,  

sebagai  respon  atas  diberlakukannya UU  No.  10  tahun  1998,  yang  

memberi  peluang  bank  umum  untuk  melayani  trensaksi  syariah  (Dual 

Bangking System). 

Tim  pengembangan  Perbankan  Syariah  memandang  bahwa  

pemberlakuan  UU  tersebut  merupakan  momentum  yang  tepat  untuk  

melakukan  konversi  PT  Bank  Susila  Bakti  dari  Bank  Konvensional  

menjadi  bank  syariah.  Oleh  karenanya,  tim  pengembangan  perbankan  

syariah  segera  mempersiapkan  system  dan  infrastrukturnya,  sehingga  

kegiatan  usaha  BSB  berubah  dari  bank  konvensional  menjadi  bank  

yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  nama  PT  Bank  

Syariah  Mandiri  sebagaimana  tercantum  dalam  Akta  Notaris:  Sutjipto,  

SH,  No.  23  tanggal  8  September  1999.  Perubahan  kegiatan  usaha  

BSB  menjadi  bank  Indonesia  melalui  SK  Gubernur  BI  No.  

1/24/KEP.BI/1999,  25  Oktober  1999.  Selanjutnya,  melalui  Surat  

Keputusan  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia  No.  

1/1/KEP.DGS/1999,  BI  menyetujui  perubahan  nama  menjadi  PT  Bank  

Syariah  Mandiri.  Menyusul  pengukuhan  dan  pengankuan  legal  tersebut,  

PT  Bank  Syariah  Mandiri  secara  resmi  mulai  beroperasi  sejak  Senin  

tanggal  25  Rajab  1420  H  atau  tanggal  1  November  1999. 
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PT  bank  Syariah  Mandiri  hadir,  tampil  dan  tumbuh  sebagai  

bank  yang  mampu  memadukan  idealisme  usaha  dengan  nilai-nilai  

rohani,  yang  melandasi  kegiatan  operasionalnya.  Harmoni  antara  

idealisme  usaha  dan  nilai-nilai  rohani  inilah  yang  menjadi  salah  satu  

keunggulan  Bank  Syariah  Mandiri  dalam  kiprahnya  di  perbankan  

Indonesia.  BSM  hadir  untuk  bersama  membangun  Indonesia  menuju 

Indonesia  yang  lebih  baik.   

B. Visi  Bank  Syariah 

Adapun  visi  bank  syariah  mandiri  yaitu  bank  syariah  terdepan  

dan  modern.
13

 

a. Untuk  Nasabah 

BSM  merupakan  bank  pilihan  yang  memberikan  

manfaat,  menentramkan  dan  memakmurkan. 

b. Untuk  Pegawai 

BSM  merupakan  bank  yang  menyediakan  kesempatan  

untuk  beramanah  sekaligus  berkarir  professional. 

c. Untuk  Investor 

Instituisi  keuangan  syariah  Indonesia  yang  terpercaya  

yang  terus  membarikan  value  berkesinambungan. 

C. Misi  Bank  Syariah  Mandiri 

Adapun  misi  bank  syariah  mandiri  yaitu: 

                                                             
13

 https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi diakses pada Kamis 16 Juli 

2020 Pukul 15.00 WIB 

https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi
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a. Mewujudkan  pertumbuhan  dan  keuntungan  di  atas  rata-

rata  industri  yang  berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas  produk  dan  layana  berbasis  

teknologi  yang  melampaui  harapan  nasabah. 

c. Mengutamakan  penghimpunan  dana  murah  dan  

penyaluran  pembiayaan  pada  segmen  ritel. 

d. Mengembangkan  bisnis  atas  dasar  nilai-nilai  syariah  

universal. 

e. Mengembangkan  menajemen  talenta  dan  lingkungan  

kerja  yang  sehat. 

f. Meningkatkan  kepedulian  terhadap  masyarakat  dan  

lingkungan.



1 

 

D. Struktur  Organisasi 

2
3
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E. Konsep Dasar Bank Syariah Mandiri 

Konsep  perbankan  secara  syariah  bersumber  pada  konsep  

islam  tantang  uang  karena  uang  tidak  dibenarkan  menghasilkan  

pertambahan  (riba)  maka  Bank  Islam  (Bank  Syariah)  dalam  

kegiatannya  tidak  tertumpu  pada  bunga.  Kedudukan  bank  dalam  

hubungan  dengan  para  nasabahnya  adalah  sebagai  usaha  kerja  

investor  dengan  pengusaha,  sedangkan  Bank  Konvensional  

hubungan  bank  dengan  nasabah  sebagai  kreditur  (pihak  yang  

berpiutang)  dengan  debitur  (pihak  yang  berhutang). 

Kosep  dasar  Bank  Syariah  dan  Kembaga  Keuangan  syariah  

dapat  disebutkan  sebagai  berikut: 

1. Menjauhkan  diri  dari  kemungkinan  adanya  unsur  riba,  

karena  islam  melarang  memakan  riba  berlipat  ganda  (Al-

Quran  surat  Ali-Imran  ayat  130).  Dalam  surat  Ali-Imran  

ayat  30  Allah  SWT  berfirman: 

ََعِهلَۡتََيَۡومََ ََوَنا ا ََضٗ ۡ َُّمُّ ََخۡۡيٖ َِنۡو ََعِهلَۡت ا َنَّ ََنۡفٖس َُُكُّ ُد ََتِ
ًَُ ََوَبۡيَي َبَيَۡيَها نَّ

َ
َأ َلَۡو َتََودُّ َُسوٓءٖ ََۥَِٓنو رُُكُم ََۗوُيَحّذِ َبَعِيٗدا ا َنَدَۢ

َ
َُأ َٱّللَّ

ًَُ َُوََََۥَۗنۡفَس ََِٱّللَّ َب ٣٠َََٱلۡعَِبادَِرَُءوُفَۢ
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  jaganlah  kamu  

memakan  riba  dengan  berlipat  ganda  dan  

bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  SWT  supaya  

kamu  mendapat  keberuntungan”. 

 

2. Menerapkan  sistem  bagi  hasil  dan  jual  beli,  berpedoman  

pada  Al-Quran  surat  Al-Baqarah  ayat  275  dan  surat  An-

Nisa  ayat  29  yang  intinya,  Allah  SWT  menghalalkan  jual  
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beli  dan  mengharamkan  riba.  Dan  surat  An-Nisa  ayat  29  

Allah  berfirman; 

َها يُّ
َ

أ يوََََيَٰٓ ِ ََِٱَّلَّ َب َبَۡيَيُكم َٰلَُكم ۡنَو
َ

َأ ْ ُكلُٓوا
ۡ
َتَأ َََل ْ َِٰطلََِءاَنُيوا َٱۡلَب

َٓ ََقۡتُللُٓواَْإَِلَّ ََوََل يُكۡم  َّنِ َتََراٖ  ََعو ََٰر ع َٰ ِ َت َتَُكوَن ن
َ

َأ
َ َإِنَّ ىُفَسُكۡم 

َ
ََأ ٢٩ََََكَنَبُِكۡمَرَِحيٗهاََٱّللَّ

Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu  

memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  bathil,  

kecuali  dengan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  

suka  sama  suka  diantara  kamu.  Dan  janganlah  

kamu  membunuh  dirimu  sesungguhnya  Allah  adalah  

Maha  Penyayang  kepadamu”. 

 

F. Produk-Produk  PT  Bank  Syariah  Mandiri 

1. Produk  penghimpunan  dana  Bank  Syariah  Mandiri.
14

 

a. Tabungan 

1) Tabungan  BSM 

Tabungan  BSM  merupakan  tabungan  dalam  mata  

uang  rupiah  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  

syariah  dengan  akad  mudharabah  mutlaqah.  Akad  

mudharabah  mutlaqah  adalah  akad  antara  nasabah  dan  

bank  dimana  nasabah  memberikan  kekuasaan  penuh  

kepada  pihak  bank  untuk  mempergunakan  dana  milik  

nasabah  untuk  usaha  yang  dianggap  baik  dan  

menguntungkan.  Bank  syariah  mandiri  menawarkan  

bagi  hasil  yang  kompetitif  bagi  nasabah  atas  hasil  

dari  usaha  tersebut. 

                                                             
14

 https://www.mandirisyariah.co.id diakses pada Kamis 16 Juli 2020 Pukul 15.00 

WIB 

https://www.mandirisyariah.co.id/
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2) BSM  tabungan  berencana 

Sama  dengan  tabungan  BSM.  BSM  tabungan  

berencana  ini  juga  menggunakan  prinsip  mudharabah  

mutlaqah.  Hanya  saja  pada  tabungan  berencana  ini  

bank  syariah  mandiri  memberikan  nisbah  bagi  hasil  

berjenjang  serta  pencapaian  target  dana  yang  telah  

ditetapkan. 

3) BSM  tabungan  simpatik 

Tabungan  simpatik  ini  menggunakan  akad  

wadiah  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  

berdasarkan  syarat  yang  telah  disepakati. 

4) BSM  tabungan  investasi  cendikia 

Tabungan  investasi  cendikia  ini  adalah  tabungan  

berjangka  yang  ditunjukan  untuk  keperluan  uang  

pendidikan  dengan  jumlah  setoran  bulanan  tetap  dan  

dilengkapi  asuransi.  Tabungan  investasi  cendikia  

menggunakan  akad  mudharabah  mutlaqah. 

5) BSM  tabunga  dollar 

Tabungan  dollar  BSM  adalah  tabungan  dalam  

mata  uang  dollar  amerika,  dimana  penarikan  dan  

setorannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  atau  sesuai  

ketentuan  BSM.  Tabungan  dollar  BSM  ini  

menggunakan  akad  wadiah  yad  dhamanah,  artinya  

uang  yang  dititipkan  kepada  bank  dapat  dimanfaatkan  
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oleh  pihak  bank.  Apabila  dari  hasil  pemanfaatan  

tersebut  diperoleh  keuntungan  maka  seluruhnya  

menjadi  hak  bank. 

6) BSM  tabungan  pensiun 

Tabungan  pensiun  BSM  ini  merupakan  tabungan  

hasil  kerjasama  pihak  bank  syariah  mandiri  dengan  

PT.  Taspen.  Tabungan  ini  di khususkan  untuk  

pensiunan  pegawai  negeri  di  Indonesia  dengan  

menggunakan  mata  uang  rupiah  dan  akad  mudharabah  

mutlaqah. 

7) BSM  tabunganku 

Tabunganku  atau  tabungan  iB  adalah  tabungan  

untuk  perorangan  dengan  persyaratan  mudah  dan  

ringan  yang  diterbitkan  secara  bersama  oleh  bank-bank  

di  Indonesia  guna  menumbuhkan  budaya  menabung  

serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  

Tabunganku  di  bank  syariah  mandiri  menggunakan  

akad  wadiah  yad  dhamanah. 

8) BSM  tabungan  mabrur 

Tabungan  mabrur  adalah  tabungan  dalam  mata  

uang  rupiah  dengan  akad  mudharabah  mutlaqah  yang  

diperuntukkan  untuk  membantu  pelaksanaan  ibadah  

haji  dan  umrah. 
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9) BMS  tabungan  mabrur  junior 

Sama  dengan  BSM  tabungan  mabrur,  hanya  saja  

tabungan  ini  dikhususkan  bagi  anak  dibawah  umur. 

b. Giro  

1) BSM  giro 

Merupakan  sarana  penyimpanan  dana  dalam  mata  

uang  rupiah  melalui  akad  wadiah  yad  dhamanah. 

2) BSM  giro  valas 

Sarana  penyimpanan  dana  dalam  mata  uang  

dollar  amerika  berdasarkan  akad  wadiah  yad  

dhamanah. 

c. Deposito 

1) BSM  deposito 

Merupakan  investasi  berjangka  panjang  waktu  

tertentu  dalam  bentuk  mata  uang  rupiah  yang  dikelola  

sesuai  dengan  prinsip  akad  mudharabah  mutlaqah. 

2) BSM  deposito  valas 

Adalah  investasi  berjangka  waktu  tertentu  dalam  

bentuk  mata  uang  dollar  amerika  sesuai  dengan  akad  

mudharbah  mutlaqah. 

d. Produk  pembiayaan  bank  syariah  mandiri 

1) BSM  implant 

Pembiayaan  consumer  dalam  bentuk  valuta  

rupiah  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  karyawan  
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tetap  perusahaan  yang  pengajuaannya  dilakukan  secara  

massal.  BSM  implant  dapat  mengakomodir  kebutuhan  

pembiayaan  bagi  para  karyawan  perusahaan.  Akad  

BSM  implant  menggunakan  akad  wakalah  wal  

murabahah  untuk  pembelian  barang,  sedangkan  akad  

wakalah  wal  ijarah  digunakan  untuk  memperoleh  

manfaat  atas  jasa. 

2) Pembiayaan  edukasi  BSM 

Pembiayaan  jangka  pendek  dan  menengah  yang  

digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  uang  masuk  

sekolah,  atau  lembaga  pendidikan  lainnya  pada  saat  

pendaftaran  tahun  ajaran  baru  dengan  akad  ijarah. 

3) Pembiayaan  kepada  pensiunan 

Pembiayaan  consumer  kepada  pensiunan  dengan  

pembayaran  angsuran  dilakukan  melalui  pemotongan  

uang  pensiun  langsung  yang  diterima  oleh  bank  setiap  

bulan  melalui  akad  murabahah  atau  ijarah. 

4) Pembiayaan  kepada  koperasi  karyawan  untuk  para  

anggotanya 

Penyaluran  pembiayaan  kepada  atau  melalui  

koperasi  karyawan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  para  

anggotanya  yang  mengajukan  pembiayaan  melalui  

koperasi  karyawan. 
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5) Pembiayaan  griya  BSM 

Pembiayaan  jangka  pendek,  menengah,  atau  

panjang  untuk  membiayai  pembelian  rumah  dengan  

akad  murabahah. 

6) Pembiayaan  griya  BSM  bersubsidi 

Pembiyaan  untuk  pemilikan  atau  pembelian  

rumah  sederhana  sehat  dengan  dukungan  fasilitas  

subsidi  uang  muka  dari  pemerintah.  Pembiayaan  griya  

BSM  bersubsidi  ini  menggunakan  akad  murabahah. 

7) Pembiayaan  kendaraan  bermotor 

Pembiayaan  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor  

dengan  akad  murabahah. 

8) Pembiayaan  umrah 

Pembiayaan  umrah  adalah  pembiayaan  jangka  

pendek  yang  digunakan  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  

biaya  perjalanan  umrah  dengan  akad  ijarah. 

9) BSM  gadai  emas 

Pembiayaan  atas  dasar  jaminan  berupa  emas  

sebagai  salah  satu  alternatif  memperoleh  uang  tunai  

dengan  cepat. 

10) BSM  cicil  emas 

Fasilitasi  yang  disediakan  oleh  BSM  untuk  

membantu  nasabah  untuk  membiayai  pembelian  atau  

kepemilikan  emas  berupa  batangan. 
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e. Produk  jasa  bank  syariah  mandiri 

a. Jasa  produk 

Terdapat  beberapa  poin  diantaranya  adalah  

sebagai  berikut: 

1) BSM  card. 

2) BSM  sentra  bayar. 

3) BSM  SMS  banking. 

4) BSM  mobile  banking. 

5) BSM  net  banking. 

6) BSM  jual  beli  valas. 

7) Pembayaran  melalui  pemindah bukuan  di  ATM. 

8) BSM  electronic  payroll. 

9) Transfer  uang  tunai. 

10) BSM  E-money. 

b. Jasa  operasional 

Terdapat  beberapa  point  diantaranya  sebagai  

berikut: 

1) BSM  transfer  lintas  Negara  western  union. 

2) BSM  kliring. 

3) BSM  inkaso. 

4) BSM  intercity  clearing. 

5) BSM  RTGS. 

6) Transfer  dalam  kota. 

7) BSM  transfer  valas. 
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8) BSM  pajak  online. 

9) BSM  referensi  bank. 

10) BSM  standing  order. 

11) BSM  patment  point. 

12) Layanan  BSM  pembayaran  institusi. 

c. Jasa  investasi 

Terdapat  beberapa  point  diantaranya  sebagai  

berikut: 

1) Reksadana. 

2) Sukuk  Negara  ritel. 
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BAB III 

LANDASAN  TEORITIS 

A. Pengertian  Pembiayaan  Bermasalah 

Dalam  berbagai  peraturan  yang  diterbitkan  Bank  Indonesia  

tidak  dijumpai  pengertian  dari  pembiayaan  bermasalah.  Begitu  juga  

istilah  Non  Performing  Financings  (NPFs)  untuk  fasilitas  

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  istilah  Non  Performig  Financings  (NPFs)  yang  

diartikan  sebagai  “pembiayaan  non  lancar  dari  kurang  lancar  

sampai  dengan  macet”.
15

 

Secara  umum  dalam  hal  mengenai  pembiayaan  bermasalah,  

pihak  bank  perlu  melakukan  penyelamatan  sehingga  tidak  

menimbulkan  kerugian.  Penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  

menurut  Kasmir  meliputi:  Rescheduling,  Reconditioning,  

Restructuring,  kombinasi  dan  penyitaan  jaminan.
16

  

Pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  kualitasnya  

berbeda  dengan  golongan  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet.
17

  

Penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti  

bank  syariah  yang  didalam  pelaksanaan  pembayaran  pembiayaan  

oleh  nasabah  itu  terjadi  hal-hal  seperti  pembiayaan  yang  tidak  

lancar.  Pembiayaan  yang  debiturnya  tidak  memenuhi  persyaratan  

                                                             
15

 Faturrahman Djamil, Op. Cit., h.66. 
16

 Kasmir, Op. Cit., h. 116-117. 
17

Ibid, h.66. 
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yang  dijanjikan,  serta  pembiayaan  tersebut  tidak  menempati  jadwal  

angsuran.  Sehingga  hal-hal  tersebut  memberikan  dampak  negatif  

bagi  kedua  belah  pihak  (debitur  dan  kreditur). 

Pembiayaan  bermasalah  adalah  suatu  penyimpangan  utama  

didalam  hal  pembayaran  yang  menyebabkan  keterlambatan  didalam  

pembayaran  atau  kemungkinan  potensi  kerugian.
18

 

Menurut  A.  wangsawidjaja  Z.  pembiayaan bermasalah  adalah  

upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  yang  

masih  mempunyai  prospek  usaha  agar  dapat  menjalankan  kegiatan  

usahanya  kembali  sehingga  dapat  menyelesaikan  kewajiban  kepada  

bank.
19

  Keberadaan  pembiayaan  bermasalah  dalam  jumlah  yang  

tinggi  akan  menimbulkan  kesulitan  sekaligus  akan  menurunkan  

tingkat  kesulitan  bank  yang  bersangkutan. 

Adiwarman  A.  Karim  menjelaskan  bahwa  risiko  pembiayaan  

merupakan  resiko  yang  disebabkan  oleh  kegagalan  dalam  

memenuhi  kewajibannya.  Didalam  bank  Syariah,  risiko  pembiayaan  

mencakup  resiko  terkait  produk  dan  risiko  pembiayaan.
20

   

Bilamana  terjadi  pembiayaan  bermasalah  maka  Bank  Syariah  

harus  melakukan  upaya  untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  

tersebut  dengan  melakukan  upaya  penyelamatan  pembiayaan  

bermasalah,  agar  dana  yang  telah  disalurkan  oleh  bank  syariah  

dapat  diterima  kembali.  Akan  tetapi,  mengingat  dana  yang  

                                                             
18

 Trisadini  P.  Usanti,  Abd  Shomad, Op. Cit., h. 102. 
19

 A. wangsawidjaja  Z,  Pembiayaan  Bank  Syariah,  (Jakarta :  Gramedia  

Pustaka  Utama,  2012), h. 448. 
20

 Adiwarman  A.  Karim,  Bank  Islam  Analisi  Fiqih  dan  Keuangan,  Edisi  4,  

(Jakarta : PT  Raja  Grafinda  Persada,  2010),  h. 260. 
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dipergunakan  oleh  bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  

wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  syariah  dan  

kepentingan  nasabahnya  yang  telah  mempercayakan  dananya. 

B. Landasan  Hukum  Pembiayaan  Bermasalah 

Landasan  apabila  telah  diikat  perjanjian  utang  atau  

pembiayaan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  maka  wajib  ditepati  janji  

tersebut  dan  pihak  yang  berutang  atau  penerima  pembiayaan  

membayar  utang/kewajiban  sesuai  perjanjian  yang  dibuatnya,  hal  

ini  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  al-Quran: 

Surat  Al-Baqarah  ayat  280:
21

 

ۚ َ َمْيَسَرة َ إِلَىَ  فَنَِظَرة َ ُعْسَرةَ  ُذو َكانََ َوإِن ۚ َ لَُّكمَْ َخْيرَ  تََصدَّقُواَ  َوأَن   تَْعلَُمونََ ُكنتُمَْ إِن 

Artinya: “dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  

maka  berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan,  dan  

menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu  lebih  

baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui”.   

 

C. Dampak  dan  Faktor  Pembiayaan  Bermasalah 

Dalam  penjelasan  pasal  8  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  

1992  dan  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  berdasarka  prinsip  syariah  yang  diberikan  oleh  bank  

mengandung  resiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus  

meperhatikan  asas-asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan  

prinsip  syariah  yang  sehat. 

                                                             
21

 https://tafsirweb.com/1046-quran-surat-al-baqarah-ayat-280.html diakses pada 

Kamis 16 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB 

https://tafsirweb.com/1046-quran-surat-al-baqarah-ayat-280.html
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Apabila  bank  tidak  memperhatikan  asas-asas  pembiayaan  

yang  sehat  dalam  menyalurkan  pembiayaannya,  maka  akan  timbul  

berbagai  risiko  yang  harus  ditanggung  oleh  bank  antara  lain  

berupa: 

1. Utang  atau  kewajiban  pokok  pembiayaan  tidak  dibayar; 

2. Margin/Bagi  hasil/  fee  tidak  dibayar; 

3. Membengkaknya  biaya  yang  dikeluarkan; 

4. Turunnya  kesehatan  pembiayaan  (finance  soundness). 

Risiko-risiko  tersebut  dapat  mengakibatkan  timbulnya  

pembiayaan  bermasalah  (non  performing  financings)  yang 

disebabkan  oleh  faktor  intern  bank.  Secara  umum  pembiayaan  

bermasalah  disebabkan  oleh  faktor  intern  dan  faktor-faktor  ekstern: 

1. Faktor  intern 

Faktor  intern  adalah  faktor  yang  ada  dalam  

perusahaan  sendiri,  dan  faktor  utama  yang  paling  dominan  

adalah  faktor  manajerial.  Timbulnya  kesulitan-kesulitan  

keuangan  perusahaan  yang  disebabkan  oleh  faktor  

manajerial  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal,  seperti  

kelemahan  dalam  kebajikan  pembelian  dan  penjualan,  

lemahnya  pengawasan  biaya  dan  pengeluaran,  kebajikan  

piutang  yang  kurang  tepat,  penempatan  yang  berlebihan  

pada  aktiva  tetap,  dan  permodalan  yang  tidak  cukup. 
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2. Faktor  ekstern 

Faktor  ekstern  adalah  faktor-faktor  yang  berada  di  

luar  kekuasaan  manajemen  perusahaan,  seperti  bencana  

alam,  peperangan,  perubahan  dalam  kondisi  perekonomian  

dan  perdagangan,  perubahan-perubahan  teknologi,  dan  lain-

lain.
22

 

Sebab-sebab  munculnya  permasalahan  dalam  

pembiayaan antara  bank  dan  nasabah  adalah  sebagai  

berikut:
23

 

a. Dari  pihak  internal  bank 

1) Kebajikan  pembiayaan  yang  kurang  tepat. 

2) Kuantitas,  kualitas  dan  integritas  sumber  daya  

manusia  yang  kurang  memadai. 

3) Pihak  bank  kurang  teliti  dalam  pembuatan  akad  

pembiayaan  yang  ternyataan  banyak  cela  atau  

multitafsirnya  bunyi  klausul-klausul  akad,  sehingga  

dimanfaatkan  untuk  hal-hal  yang  tidak  baik  oleh  

nasabah,  atau  dengan  kata  lain  dapat  disimpangi  

oleh  nasabah  demi  keuntungan  dirinya  sendiri. 

b. Dari  pihak  nasabah 

Sebab-sebab  yang  timbul  dari  pihak  nasabah  dapat  

bersumber  atau  terjadi  di  beberapa  aspek  pembiayaan,  

yaitu: 

                                                             
22

 Faturrahman Djamil,  Op. Cit., h.  72-73. 
23

 Dewi  Nurul  Musjtari, Penyelesaian  Sengketa  dalam  Praktik  Perbankan  

Syariah,  (Yogjakarta : Darama  Publishing, 2012), h. 117.   
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a. Aspek  karakter  (itikad  tidak  baik)  nasabah 

1) Nasabah  melarikan  diri  setelah  menarik  

pembiayaan; 

2) Memalsukan  surat  resmi  yang  berkait  

dengan  pembiayaan,  tanda  tangan,  

memalsukan  catatan  atau  pembukuan  

usaha; 

3) Pola  hidup  mewah  yang  tidak  sebanding  

dengan  penghasilannya; 

4) Pembiayaan  modal  kerja  digunakan  untuk  

konsumsi,  pendidikan  tau  kebutuhan  

pribadi  lainnya  yang  tidak  produktif  

(penyimpangan  dari  tujuan  penggunaan  

pembiayaan).  

b. Aspek  operasionalisasi  dan  manajemen  usaha  

nasabah.
24

 

1) Nasabah  ternyata  tidak  menguasai  bidang  

usaha  atau  tidak berpengalaman; 

2) Lemah  dalam  perencanaan  karena  kurang  

tanggap  akan  situasi  dan  keadaan  

sekitarnya; 

3) Terlalu  ekspansif  padahal  tidak  sebanding  

dengan  kemampuannya; 

                                                             
24

 Dewi  Nurul  Musjtari , Ibid., h. 118 
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4) Modal  usaha  dicampur  dengan  biaya  

kebutuhan  rumah  tangga; 

5) Nasabah  terlalu   berani  berspekulasi  pada  

sector  usaha  yang  berisiko  tinggi; 

6) Seringkali  dilakukan  pergantian  pemilik  

atau  pengurus; 

7) Aktivitas  usaha  nasabah  tidak  efisien  

sehingga  mempengaruhi  penjualan  dan  

pada  akhirnya  profitability  menurun  atau  

usahanya  rugi; 

8) Adanya  pesaing-pesaing  baru  yang  sangat  

potensial  sehingga  mempengaruhi  

pemasaran  dari  usaha  nasabah; 

9) Ketidakjujuran  nasabah  dalam  memberikan  

informasi  dan  laporan-laporannya  tentang  

kegiatan  usahanya,  posisi  keuangan,  

hutang,  piutang,  persediaan,  dan  lain-

lainnya. 

c. Aspek  legal  yuridis 

1) Tidak  terpenuhinya  persyaratan  tentang  

keaslian  atau  keabsahan  dokumen  

pembiayaan; 

2) Tidak  dipenuhinya  persyaratan  izin-izin  

usaha  yang  diperlukan; 
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3) Surat-surat  pendirian  badan  usaha  yang  

dimiliki  atau  sudah  dijalankan  sebelum  

meminta  pembiayaan  sebagai  suntikan  

modal  ternyata  tidak  sah  bahkan  palsu. 

d. Aspek  agunan 

1) Kekeliruan  dalam  menilai  agunan  (tidak  

didasarkan  pada  harga  atau  nilai  yang  

wajar); 

2) Tidak  ada  jaminan  tambahan  atau  agungan  

yang  diserahkan  tidak  mencukupi; 

3) Agunan  yang  diserahkan  tidak  dapat  

(mempunyai  kelemahan)  atau  diikat  secara  

yuridis  sempurna; 

4) Kesulitan  dalam  penutupan  asuransi  atas  

barang  agunan  yang  harus  diasuransikan. 

e. Dari  pihak  eksternal 

1) Krisis  ekonomi  atau  terjadinya  perubahan  

makro  ekonomi.   

2) Adanya  perubahan  regulasi  oleh  pemerintah  

maupun  instansi  terkait  yang  berwenang  

lainnya  yang  diberlakukan  untuk  bank  dan  

nasabah; 

3) Bencana  alam  atau  gangguan  keamanan  

(kerusuhan)  yang  menimpa  nasabah; 
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4) Nasabah  tiba-tiba  sakit  keras  sehingga  tidak  dapat  

menjalankan  usaha; 

5) Nasabah  meninggal  dunia  padahal  tidak  memiliki  

ahli  waris,  atau  memiliki  ahli  waris  namun  tidak  

mampu  membayar  hutang-hutangnya.
25

 

Dampak  pembiayaan  bermasalah  terhadap  kesehatan  

lembaga  keuangan  antara  lain : 

1) Likuiditas  adalah  nafas  kehidupan  bagi  setiap  

perusahaan,  begitu  juga  bank.  Jika  hutang  atau  

kewajiban  meningkat,  maka  bank  perlu  mengusahakan  

untuk  meningkatkan  sisi  aktiva  lancar  antara  lain  

dengan  meningkatkan  kas  melalui  penerimaan  kredit  

yang  jatuh  tempo.  Apabila  bank  dalam  keadaan  tidak  

likuid,  maka  akan  menhurangi  kesempatan  bank  untuk  

mendapatkan  keuntungan.
26

  Bank  akan  mengalami  

kesulitan  likuiditas  yang  berat,  jika  ia  mempunyai  asset  

kredit  macet  yang  cukup  besar.
27

 

2) Solvabilitas  adalah  kemampuan  bank  untuk  memenuhi  

kewajiban  jangka  panjangnya.  Adanya  pembiayaan  

bermasalah  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  bank.  

Kerugian  dapat  mengganggu  neraca  bank,  sehingga  

mengurangi  kemampuan  aktivanya.  Jika  kerugian  

                                                             
25

 Dewi  Nurul  Musjtari , Ibid.  h. 120. 
26

 Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga Keuangan (Jakarta : LPFE UI,2005), h. 

339 
27

 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta : Alvabet, 2002), 

h. 248-249 
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tersebut  cukup  besar,  maka  bukan  tidak  mungkin  

mengalami  likuiditas. 

3) Rentabilitas  adalah  kemampuan  bank  untuk  

memperoleh  penghasilan  berupa  bagi  hasil.  Jika  

pembiayaan  lancar,  maka  bank  akan  memperoleh  bagi  

hasil  dengan  lancar  pula. 

4) Profitabilitas  adalah  kemampuan  bank  untuk  

memperoleh  keuntungan.  Hal  itu  terlihat  pada  

perhitungan  tingkat  produktivitas  yang  dituangkan  

dalam  rumus  ROE  dan  ROA.  Jika  pembiayaan  tidak  

lancar,  maka  rentabilitasnya  menjadi  kecil.
28

 

D. Solusi  Penyelamatan  dan  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah 

Secara  garis  besar,  penanggulangan  pembiayaan  bermasalah  

dapat  dilakukan  melalui  upaya-upaya  yang  bersifat  preventif  dan  

upaya-upaya  yang  bersifat  represif  atau  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,  

pengikat  agunan  yang  menjamin  kepentingan  bank,  sampai  dengan  

pemantauan  atau  pengawasan  terhadap  pembiayaan  yang  diberikan. 

Sedangkan  upaya-upaya  yang  bersifat  represif  atau  kuratif  

adalah  upaya-upaya  penanggulangan  yang  bersifat  penyelamatan  

                                                             
28

 Zenal Muttaqin, “Dampak Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” 

https;//zaenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html diakses 

pada Kamis 16 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB 
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atau  penyelesaian  terhadap  pembiayaan  bermasalah  (non  

performing  financings/NPFs).
29

 

1. Pola  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dan  macet. 

Hubungan  hukum  antara  nasabah  dan  lembaga  

keuangan  syariah  (bank  dan  asuransi  syariah)   akan  

berjalan  baik  dan  lancar  jika  para  pihak  mentaati  apa  

yang  telah  mereka  sepakati  dalam  akad  yang  mereka  

buat.   

Secara  garis  besar  penyebab  terjadinya  

permasalahan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  akad  

adalah:
30

 

a) Adanya  wanprestasi  (default)  adalah  suatu  keadaan  

ketika  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  prestasinya  

karena  kesalahannya  dan  si  debitur  telah  ditegur  

(disomatie); 

b) Keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  ketika  

debitur  tidak  dapat  memenuhi  atau  melaksanakan  

prestasinya  karena  suatu  keadaan  di  luar  

kemampuan  manusia.; 

c) Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  

yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  

pelaksanaan  akad  yang  tidak  sesuai  dengan  undang-

undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan. 

                                                             
29

 Faturrahman Djamil,  Op. Cit., h.  82 
30

 Dewi  Nurul  Musjtari, Op. Cit., h.  186-189. 
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Secara  garis  besar  upaya  penyelesaian  terhadap  

permasalahan  dalam  pelaksanaan  akad  disebut  juga  

dengan  penanganan  bermasalah,  yang  dikelompokkan  

dalam  2  (dua)  tahapan  yaitu: 

a. Upaya  penyelamatan. 

Untuk  memperbaiki  atau  mempelancar  

pembiayaan  yang  semula  tergolong  diragukan  atau  

macet,  bank  melakukan  tindakan  penyelamatan  

pembiayaan,  agar  pembiayaan  yang  semula  

tergolong  diragukan  atau  macet  menjadi  lancar  lagi.  

Tindakan  penyelamatan  pembiayaan  oleh  bank  

dicantumkan  atau  dituangkan  dalam  akad  

penyelamatan  pembiayaan.  Bentuk  dari  

penyelamatan  pembiayaan  tersebut  dapat  berupa: 

1) Penjadwalan  kembali  (Rescheduling),  adalah  

tindakan  yang  berbentuk  penjadwalan  

kembali  kewajiban  nasabah.  Rescheduling  

dilakukan  apabila  kondisi: 

a) Potensi  usaha  masih  cukup  bagus. 

b) Kemampuan  nasabah  dalam  memenuhi  

kewajiban  masih  ada. 

c) Plafon  pembiayaan  yang  tidak  berubah. 

2) Persyaratan  kembali  (reconditioning),  adalah  

tindakan  persyaratan  ulang  terhadap  
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pembiayaan  dan  persyaratan  yang  telan  

disepakati  bersama.  Rindakan  reconditioning  

dapat  dilakukan  dalam  kondisi : 

a) Potensi  usaha  masih  cukup  bagus. 

b) Sarana  usaha  masih  memadai. 

c) Usaha  mengalami  permasalahan  cash  

flow  manajemen. 

d) Plafon  pembiayaan  tetap. 

3) Penataan  kembali  (restructuring),  yaitu  

perubahan  syarat-syarat  pembiayaan  yang  

menyangkut: 

a) Penambahan  dana  bank; 

b) Konversi  seluruh  atau  sebagian  

tunggakan  bagi  hasil  menjadi  pokok  

pembiayaan  baru; 

c) Konversi  seluruh  atau  sebagian  dari  

pembiayaan  menjadi  penyertaan  dalam  

perusahaan,  yang  dapat  disertai  dengan  

penjadwalan  kembali  atau  persyaratan. 

4) Penyitaan  jaminan.  Cara  ini  merupakan  jalan  

terakhir  yang  harus  dilakukan  apabila  nasabah  

benar-benar  tidak  mampu  lagi  membayar  

semua  hutangnya  dan  tidak  punya  etikad  baik.  
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Namun  tetap  dilakukan  dengan  cara  

sebagimana  diajarkan  manurut  islam,  seperti : 

a) Simpati 

b) Empati 

c) Menekan 

Apabila  cara  ketiga  tetap  tidak  berhasil  

dilakukan,  maka  cara-cara  yang  ditempuh  

adalah  dengan  cara  sebagai  berikut : 

a) Menjual  barang  jaminan. 

b) Menyita  barang  senilai  dengan  nilai  

pinjaman. 

b. Penyelesaian  pembiayaan. 

Penyelesaian  piutang  bermasalah  dalam  

praktik  perbankan  syariah  antara  lain  dilakukan  

dengan  cara  yaitu: 

a) Diselesaikan  melalui  internal  lembaga,  

dalam  praktik  diselesaikan  oleh  bagian  

account  officer /  remedial /  dibentuk  tim  

task  force  penyelesaian  sengkea; 

b) Diselesaikan  melalui  mediasi  perbankan; 

c) Diselesaikan  melalui  arbitrase  dan  

melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  

(BASYARNAS); 

d) Diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama. 
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2. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah 

Strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dapat  

ditempuh  oleh  bank  adalah  berupa  tindakan-tindakan  

sebagai  berikut:
31

 

a. Penyelesaian  oleh  bank  sendiri 

Penyelesaian  oleh  bank  sendiri  biasanya  

dilakukan  secara  bertahap.  Pada  tahap  pertama  

biasanya  penagihan  pengembalian  pembiayaan  

bermasalah  dilakukan  oleh  bank  sendiri  secara  

persuasive,  dengan  kemungkinan : 

1) Nasabah  melunasi  atau  mengangsur  kewajiban  

pembiayaannya; 

2) Nasabah  atau  pihak  ketiga  pemilik  agunan  

menjual sendiri  barang  agunan  secara  sukarela; 

3) Dilaksanakan  perjumpaan  utang  (kompensasi) 

4) Dilaksanakan  pengalihan  utang; 

5) Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  

berdasarkan  kesepakatan  pembeli  dan  

penerima  fidusia. 

b. Penyelesaian  melalui  Debit  Collector 

Berdasarkan  ketentuan  KUH  perdata  pasal  

1320  tentang  syarat  sahnya  perjanjian  dan  pasal  

1792  tentang  pemberian  kuasa,  bank  juga  dapat  

                                                             
31

 Faturrahman  Djamail, Op. Cit, h. 96 
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memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  yaitu  debt  

collector,  untuk  melakukan  upaya-upaya  penagihan  

pembiayaan  bermasalah.  Tentu  dengan  cara-cara  

yang  tidak  melawan  hukum  dan  ketentuan  syariah. 

c. Penyelesaian  melalui  jaminan  (kantor  lelang) 

Meminta  bantuan  kantor  lelang  untuk  

melakukan : 

1) Penjualan  barang  jaminan  yang  telah  diikat  

dengan  hak  tanggungan  berdasarkan  janji  

bahwa  pemegang  hak  tanggungan  pertama  

mempunyai  hak  untuk  menjual  atas  kekuasaan  

sendiri  obyek  hak  tanggungan  apabila  debitor  

cidera  janji  /  beding  van  eigenmatige; 

2) Penjualan  agunan  melalui  eksekusi  gadai  atas  

dasar  parate  eksekusi; 

3) Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  

fidusia  atas  kekuasaan  penerima  fidusia  

sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  

mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  

penjualan.
32

  

d. Penyelesaian  melalui  badan  peradilan  (al-qadha) 

1) Gugatan  perdata  melalui  Pengadilan  Agama. 

                                                             
32

 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : citra aditya bakti, 1995). H. 64 
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 Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  

badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan  

kehakiman  untuk  menegakkan  hukum  dan  

keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan  perkara  

tertentu  antara  orang-orang  yang  beragama  

islam.  Namun  untuk  perbankan  syariah,  

penyelesaian  sengketa  tidak  hanya  kompetensi  

peradilan  agama  tetapi  juga  dapat  di  

pengadilan  negeri  sepanjang  dalam  perjanjian  

pembiayaan  dibuat  klausula  khusus  tentang  

hal  tersebut  (pasal  55  UU  perbankan  syariah). 

2) Eksekusi  agunan  melalui  pengadilan  

agama/pengadilan  negeri: 

a) Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  

pemegang  hak  tanggungan  sebagimana  

terdapat  dalam  pasal  14  ayat  (2)  UU  No.  

4/1996  (pasal  20  ayat  (1)  huruf  b  UU  

No.  4/1996). 

b) Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  

penerima  fidusia  sebagaimana  dimaksud  

dalam  pasal  15  ayat  (2)  UU  No.  42/1999  

(pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  

42/1999). 
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c) Permohonan  pailit  melalui  Pengadilan  

Niaga. 

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  

(1)  Undang-undang  di  atas,  bank  sebagai  

kreditor  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  

penyelesaian  pembiayaan  macet,  dapat  

melakukan  upaya  hukum  pengajuan  

permohonan  pailit.  Dalam  Pasal  16  ayat  

(1)  UU  No.   37/2004  tersebut  ditegaskan  

bahwa,  curator  berwenang  melaksanakan  

tugas  pengurus  dan  atau  pemberesan  atas  

harta  pailit  sejak  tanggal  putusan  pailit  

diucapkan.  Yang  dimaksud  dengan  

pemberesan  adalah  penguangan  aktiva  

perseroan  yang  pailit  untuk  membayar  

atau  melinasi  utangnya.
33

 

e. Penyelesaian  melalui  badan  arbitrase  (Tahkim) 

Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  

penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  

umum  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  

dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  

bersengketa  (pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  

30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  
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 Subekti, Ibid, h. 70 
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Penyelesaian  Sengketa  atau  UU  Arbitrase”).  Badan  

arbitrase  syariah,  pada  saat  ini  baru  ada  satu  yaitu  

bernama  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional,  

disingkat  BASYARNAS. 

f. Penyelesaian  melalui  Direktorat  Jendral  Piutang  dan  

Lelang  Negara  (DJPLN) 

Bagi  bank-bank  BUMN,  ada  kewajiban  untuk  

menyerahkan  penyelesaian  pembiayaan  macet  

(piutang  Negara  macet)  kepada  PUPN.  Hal  ini  

didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  

antara  lain  Undang-undang  No.  49  Prp  Tahun  1960  

tentang  Pengurus  Piutang  Negara  (UU  No.  49  

Prp./1960).  Berdasarkan  pasal  8,  12,  dan  14  uu  

tersebut  di  atas,  dapat  disimpilkan  bahwa  

pembiayaan  macet  bank-bank  BUMN  adalah  

merupakan  Piutang  Negara  yang  wajib  diserahkan  

kepada  PUPN  dan  pelaksanaannya  tunduk  kepada  

Keputusan  Menteri  Keuangan. 

g. Penyelesaian  melalui  kejaksaan  bagi  bank-bank  

BUMN 

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  30  ayat  2  

Undang-undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  

kejaksaan  ditegaskan  bahwa  di  bidang  perdata  dan  

tata  usaha  Negara,  kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  
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dapat  bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  

pengadilan  untuk  dan  atas  nama  Negara  atau  

pemerintah. 

Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  bank-bank  

BUMN  atau  perusahaan  Negara  dapat  memberikan  

kuasa  kepada  kejaksaan  untuk  melakukan  upaya-

upaya  penyelesaian  penagihan  pembiayaan  macetnya  

sebagai  piutang  Negara. 

h. Kebajikan  hapus  buku  dan  hapus  tagih 

Dalam  kaitan  dengan  upaya  penyelamatan  

pembiayaan  macet  ini,  apabila  tahapan-tahapan  

restrukturisasi  sudah  dilakukan  oleh  bank  syariah  

tetapi  masih  tetap  sisa  kewajiban  nasabah  belum  

atau  tidak  terselesaikan,  maka  dalam  sistem  

pembukuannya,  bank  syariah  dapat  melakukan  

hapus  buku  dan  hapus  tagih.
34

  Adanya  klasifikasi  

hapus  buku  dan  hapus  tagih  ini  bukan  berarti  

bahwa  asset  bermasalah  tersebut  tidak  dapat  

diselamatkan  lagi  atau  tidak  mempunyai  nilai  sama  

sekali,  tetapi  lebih  berarti  bahwa  bank  masih  belum  

berhasil  melakukan  penagihan  atas  asset  tersebut. 

1) Hapus  buku 

                                                             
34

 Asep Supyadillah, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Wahana Kardofa, 2013), h. 

232 
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Penghapusan  pembiayaan  dengan  cara  

hapus  buku  adalah  penghapusan  pembiayaan  

bermasalah  dari  pembukuan  bank,  namun  

pembiayaan  tersebut  masih  dicatat  secara  

ekstrakontable.  Hapus  buku  tidak  dapat  

dilakukan  terhadap  sebagian  pembiayan  

(partial  write  off). 

Untuk  melakukan  hapus  buku  dilakukan  

oleh  Unit  Kerja  Penyelamatan  Pembiayaan  

dan  kewenangan  untuk  melakukan  hapus  buku  

tersebut  berada  ada  pada  direksi,  Dewan  

Komisaris  atau  RUPS  sejalan  dengan  

Anggaran  Dasar  dari  bank  itu  sendiri. 

2) Hapus  tagih 

Hapus  tagih  dapat  dilakukan  baik  

untuk  sebagian  atau  seluruh  pembiayaan.  

Hapus  tagih  terhadap  sebagian  pembiayaan  

sebagaimana  dimaksud  di  atas  hanya  dapat  

dilakukan  dalam  rangka  restrukturisasi  

pembiayaan  atau  dalam  rangka  penyelesaian  

pembiayaan.  Penghapusan  pembiayaan  dengan  

cara  hapus  tagih  seluruhnya  merupakan  tindak  

lanjut  dari  penghapusan  pembiayaan  dengan  

cara  hapus  buku.  Terhadap  pembiayaan  
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tersebut  ada  lagi  dilakukan  usaha  penagihan  

dan  pencatatan  pembiayaan  secara  

ekstrakomtabel  (pencatatan  dihentikan). 

Wewenang  untuk  memutuskan  hapus  

tagih  sama  dengan  hapus  buku  sesuai  dengan  

ketentuan  aggaran  dasar  bank  bersangkutan.
35
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penilitian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab-

bab  sebelumnya,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa : 

1. Faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  pada  PT.  

Bank  Syariah  Mandiri  yaitu:  keadaan  ekonomi;  kelemahan  

karakter;  terdapat  masalah  keluarga;  pendapatan  nasabah  

terhenti. 

2. Strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah  pada  PT. Bank  

Syariah  Mandiri  KC  Pekanbaru  memiliki  dua  jalur  yang  

ditempuh  yaitu  jalur  non-litigasi  dan  jalur  litigasi.  Yang  

merupakan  jalur  non-litigasi  yaitu  penagihan  intensif;  

pemberian  surat  peringatan  atau  teguran;  proses  revitalisasi;  

penghapus  bukuan  utang.  Sedangkan  yang  merupakan  jalur  

litigasi  yaitu  pengadilan  umum/agama;  dan  likuidasi  jaminan. 

B. Saran 

Untuk  BSM  KC  Pekanbaru  dalam  memberikan  pembiayaan  

baik  itu  pembiayaan  murabahah  atau  pun  musyarakah  hendaknya  

penilaian  pembiayaan  (5C)  dilakukan  sebaik  mungkin  untuk  

memperkecil  kemungkinan  terjadinya  pembiayaan  bermasalah,  serta  

memperhatikan  dan  melaksanakan  proses  pengawalan  (monitoring)  

setelah  fasilitas  pembiayaan  dicairkan  lebih  ditingkatkan  karena  
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setelah  pembiayaan  diberikan  tidak  selamanya  berjalan  tanpa  

adanya  hambatan/risiko. 

Untuk  masyarakat  atau  calon  nasabah  yang  ingin  

mengajukan  pembiayaan  apapun  itu  bentuk  pembiayaannya,  

sebaiknya  untuk  mempersiapkan  pembiayaannya  sebaik  mungkin  

dan  memenuhi  akad  sesuai  perjanjian  di  awal  agar  tidak  terjadi  

kasus  gagal  bayar  atau  pembiayaan  bermasalah  yang  akan  

merugikan  pihak  BSM  KC  Pekanbaru  maupun  nasabah  sendiri. 

Untuk  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  penelitian  ini  

dijadikan  literature  dalam  penelitian  berikutnya  yang  akan  memeliti  

tentang  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan  objek  dan  

sudut  pandang  yang  berbeda  sehingga  dapat  memperkaya  

pengetahuan  tentang  kajian  ekonomi  islam  khususnya  dalam  

lembaga  keuangan  syariah. 
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