
BAB III

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan

suatu kalimat yang diambil dari bahasa Latin yaitu kreditum yang berarti

kepercayaan akan kebenaran atau crede yang berarti saya percaya. Dalam bahasa

Yunani kredit adalah credere yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini

berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan

pejabat kredit yang berwenang (secara notarial) maupun dilakukan tanpa

ketentuan hukum yang kuat (dibawah tangan). Adakalanya kredit dinyatakan

hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai izin menggunakan dana

orang lain.1

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan.2

Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

1 Pandia Frianto dkk, Lembaga Keuangan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005), Cet Ke I, h.
194.

2 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, h.17.
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dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.3

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk

mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara

kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Qur’an Surat, Al-Ma’idah [5]: 1:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”.

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji

prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan

sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah).

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum

masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis

adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses

penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).4 Pelaku bisnis

dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku

tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain,

seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.5

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

3 Kasmir, S.E, MM. Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2003), h.
73.

4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta PT. UPP AMP
YKPN, 2005), h. 16.

5Ibid, h. 16.
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merupakan defisit unit.6 Disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan

dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak

memperolehnya.7 Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana

yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang

telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.

2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi

likuiditas tetap aman.8

Alokasi penggunaan dana Bank Syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam

dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. Earning Assets (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam

bentuk:

a. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

b. Pembiayaan yang berdasarkan penyertaan (musyarakah)

c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (al-ba’i)

d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah wa

iqtina / ijarah muntahia bi tamlik)

e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

2. Non Earning Assets (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa:

a. Aktiva dalam bentuk tunai (cash asset)

6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Gema Insani Press,
2001), h. 160.

7 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Pustaka Alvabet. 2006.
h. 200.

8 Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep & Implementasi Bank Syariah, Jakarta, PT
Renaisan, 2005, h. 42.
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b. Pinjaman (qard)

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Dalam hal pembiayaan ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan

pembiayaannya kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibat nasabah telat

dalam membayar pinjamannya dan tidak membayar lunas utangnya, maka terjadi

pembiayaan terhenti dan bermasalah. Untuk mengatasi kredit macet atau

pembiayaan bermasalah pihak bank melakukan penyelamatan, sehingga tidak

akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu penulis menjelaskan pengertian

pembiayaan bermasalah, ada beberapa definisi tentang pembiayaan

bermasalah (non performing financing) diantaranya:

1) Jumlah pembiayaan yang tergolong non lancer dengan kualitas kurang

lancer, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

tentang kualitas aktiva produktif.9

2) Menurut Gatot Supramono, suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak

mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya.10

3) Menurut Widjanarto pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

tidak dapat atau berpotensi untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman

sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama

secara tiba-tiba, tanpa menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala lebih

dahulu.11

9 Muhammad, Bank Syariah, (Yogyakarta, PT.Graha Ilmu, 2005), h. 87.
10 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta,

Djambatan, 1996, h. 131.
11 Widjanarto, Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah (Kumpulan

Tulisan), (Jakarta: InfoBank, 1997), Cet. Ke.II, h. 41.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah

adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-

kewajiban terhadap bank yang telah disepakati oleh kedua pihak bank dan

nasabah sehingga terdapat tunggakan pembiayaan.

B. Manfaat Pembiayaan

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan

dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan

kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari

suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih

berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan sesuatu kegairahan

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif

apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Produsen yang membutuhkan pembiayaan akan dapat diatasi melalui bank

sehingga setiap usaha untuk peningkatan produktivitas masyarakat tidak

perlu khawatir kekurangan modal.



28

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada

dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yang produktif.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan

ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

C. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal

sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

memenuhi kebutuhan. Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk

dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.12

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa

aspek, diantaranya13:

1) Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

12 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Gema Insani Press,
2001),h. 160.

13 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, h.22.
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a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan

untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip syariah.14

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh

imbalan/ manfaat/ keuntungan di kemudian hari.15 Investasi dapat

digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancer.

2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek

3) Investasi dalam efek atau surat berharga (securities)16

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka

menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal

yang diperlukan.17

2) Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

14 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, Jakarta, PT
Rajagrafindo Persada, 2007, h. 234.

15 Ibid, h. 236.
16 Ibid, h. 236.
17 Adiwarman, Bank Islam, h. 237.
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a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Biasanya digunakan untuk

keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu lebih dari 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan

untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit

atau manufaktur dan juga untuk pembiayaan konsumtif seperti

pembiayaan perumahan.18

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk

pembiayaan produktif dan aktiva tidak produktif,19 yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk

pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

1) Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

yang telah disepakati sebelumnya:

2) Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu

18 Kasmir, Manajemen Perbankan, h. 78.
19 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, h. 22.
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usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik

dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan

nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan

margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan

nasabah.

2) Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli dalam bentuk

pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga

terlebih dulu

3) Pembiayaan Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk

pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini

diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan Ijarah

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bitamlik/Wa Iqtina

d. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan

prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ atau
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pasar modal antara lain, wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah

dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e. Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah

lainnya dan/ atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk

giro, dan/atau tabungan wadi’ah, deposito berjangka dan/atau tabungan

mudharabah dan lain-lain.

f. Penyertaan modal, penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham

pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.

g. Peryertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal bank syariah

dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau

piutang (dept to equity swap),

h. Transaksi Rekening Administrasi adalah komitmen dan kontinjensi

(Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank

garansi, akseptasi/endosemen.20

i. Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang

diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka

pendek dengan prinsip wadi’ah.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayan

adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan qardh, adalah talangan

adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran

sekaligus atau secara cicilan dalam jangka tertentu.

20 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 252.
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D. Pengertian KPR dan Dasar Hukum Pembiayaan KPR

KPR adalah singkatan dari Kredit Kepemilikan Rumah. Jadi KPR adalah

pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu anggota masyarakat guna

membeli rumah berikut tanah untuk dihuni sendiri, berdasarkan kesepakatan

antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan margin keuntungan.

Menurut Bapak Hadi ( Bagian Coll. Off. & Restruk BRI Syariah) KPR

adalah fasilitas pembiyaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk

memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan mengunakan

prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan

jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.21

Menurut Ibuk Lisa (Account Officer BRI Syariah) KPR adalah

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli rumah yang sudah

jadi atau sudah distock ataupun masih berupa kafling atau berupa tanah.22

Rumah merupakan objek dari KPR BRI Syariah berdasarkan prinsip

murabahah yang dilaksanakan antara bank dan nasabah. Pemasok atau

Pengembangan merupakan pihak yang ditunjuk dan atau disetujui bank untuk

menyediakan dan menyerahkan rumah yang dipesan nasabah.

Pembiayaan KPR BRI Syariah diberikan untuk pembelian rumah

berdasarkan prinsip murabahah sebesar harga beli ditambah margin yang telah

disepakati antara bank dan nasabah.

21 Hadi, Bagian Coll. Off. & Restruk BRI Syariah, Wawancara Pribadi, Pekanbaru 20 Mei
2014.

22 Lisa, Account Officer BRI Syariah, Wawancara Pribadi, Pekanbaru. 20 Mei 2014.
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Keuntungan dari KPR BRI Syariah adalah:

1. Lokasi rumah bebas

2. Proses cepat dan transparan harga jual (harga beli+margin)

3. Keuntungan dihitung dengan sistem margin

4. Kepastian dari segi jumlah angsuran (tdk fluktuatif)

5. Jangka waktu lebih leluasa hingga 15 tahun

6. Memberikan ketenangan bagi nasabah (sesuai syariah)

7. Operasional berdasarkan Fatwa DSN/DPS.

Adapun keunggulan KPR BRI Syariah adalah:

a. Skim pembiayaan adalah jual beli (MURABAHAH), adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin)

b. Uang muka ringan

c. Jangka waktu maksimal 15 tahun

d. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu

e. Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Dasar hukum Kredit Kepemilikan Rumah adalah:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000,

tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000,

tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka dalam Murabahah.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001,

tanggal 17 Oktober 2000, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
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4) Peraturan Direksi Nomor 17/PD/DPKK/2001, tanggal 19 Desember 2000,

perihal Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.

5) Peraturan Direksi Nomor 17/PD/DSYA/2005, tanggal 14 Februari 2005,

tentang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

6) Surat Edaran Direksi Nomor 34/DIR/DPKK/2004, tanggal 28 Oktober

2004, perihal Pentujuk Pelaksana Administrasi Dokumen Kredit.

7) Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor 05/DIR/DSYA/2005, tanggal 1

April 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan

Rumah BRI Syariah (KPR BRI Syariah).

E. Prosedur Permohonan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI

Syariah

Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui

tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan

dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis

pembiayaan sampai dengan pembiayaan dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian

pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau

ditolak.23

Tujuan KPR BRI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Property, terdiri dari pembelian sbb :

a. Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh developer

(indent)

23 Kasmir, Manajemen Perbankan, h. 95
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b. Rumah Bekas/Second

c. Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu

d. Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu

e. Apartemen strata title dengan syarat tertentu

f. Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer atau non

developer

2. Pembangunan/Renovasi Rumah

a. Bahan bangunan untuk pembangunan

b. Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi

3. Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari :

a. Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional

Secara umum persyaratan kepada nasabah untuk pembiayaan KPR BRI

Syariah adalah sebagai berikut24:

1) WNI

2) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun

3) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun

4) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun

5) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan

maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wiraswasta

dab profesional

6) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah

7) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa

24PT BRI Syariah (Persero), Syarat dan Ketentuan, www.brisyariah.co.id, diakses tanggal
21 Mei 2014.
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8) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI

Syariah.

Persyaratan secara khusus bagi pemohon berpenghasilan tetap atau

karyawan adalah sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Pengenal (KTP)

b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah

c. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji

d. Rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir

e. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta

Persyaratan khusus bagi pemohon berpenghasilan tidak tetap adalah

sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Pengenal (KTP)

b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah

c. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir

d. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

e. Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir, TDP, SIUP,

NPWP)

f. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta

Tambahan syarat-syarat diatas adalah:

1) Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM)

2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3) PBB terakhir

Dalam Bank BRI Syariah memiliki beberapa fitur, di antaranya adalah:
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1) Plafon Pembiayaan

a. Minimal Rp.25.000.000,-

b. Maksimal Rp.3.500.000.000,-

2) Bank Finance (Pembiayaan Bank)

a. Pembelian Rumah

1. Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau nilai pasar yang

ditetapkan penilai jaminan Bank atau Harga Jual Rumah, mana yang

lebih rendah

2. Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan

Bank)

3. Pembangunan Rumah

a) Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya, selama tidak lebih

besar dari nilai tanah yang dijaminkan

b) Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal selama 6 bulan

4. Renovasi Rumah

a) Maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama tidak lebih

besar dari nilai tanah yang dijaminkan

b) Penarikan secara bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 bulan

5. Take Over Pembiayaan Rumah

a) 100% dari Outstanding pembiayaan Bank Konvensional/Bank

Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai

jaminan Bank (mana yang terendah)
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6. Pembiayaan Tanah

a) maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) atau

nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank dengan pembatasan

bahwa untuk tanah real estate, harus dengan developer yang sudah

bekerjasama dengan Bank

b) maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan

Bank untuk tanah yang di luar perumahan/RE

7. Pembiayaan Apartemen

a) maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang

sudah bekerjasama dengan Bank

b) maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank

8. Pembelian Ruko/Rukan

a) maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang

sudah bekerjasama dengan Bank

b) maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank

3) Jangka Waktu

a. Minimum 12 bulan

b. Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan :

1. Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau

indent) dan rumah bekas pakai (second)

2. Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Rumah Baru

3. Maksimum 10 tahun untuk

a) Pembelian Apartemen
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b) Pembelian Rumah Toko dan Rumah Kantor

c) Pembelian bahan bangunan untuk Renovasi Rumah

d) Take Over Pembiayaan Rumah

4. Maksimum 5 tahun

4) Biaya yang dibebankan kepada Nasabah

a. Biaya Administrasi

b. Biaya Notaris

c. Biaya Asuransi terdiri dari:

1. Asuransi Jiwa Pembiayaan, premi asuransi di bayar di muka,

sesuai jangka waktu pembiayaan

2. Asuransi Kebakaran, premi asuransi di bayar di muka, sesuai

jangka waktu pembiayaan

3. Biaya Appraisal

4. Biaya Materai

F. Penyelesaian Hutang dalam Islam

1. Kedudukan hutang dalam Islam

Pada dasarnya hutang adalah hutang. Dan hutang harus dibayar.

Al-Qur’an menggariskan, bahwa hutang harus diselesaikan terlebih dahulu

sebelum dilakukan pembagian harta warisan orang yang

meninggal.Pembayaran hutang harus diprioritaskan, meskipun sampai

menghabiskan seluruh harta peninggalan dan diutamakan di atas semua
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tanggungan dari pada wasiat dan warisan. Ada dua peristiwa penting yang

dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W sebagai praktek dari ketentuan al-

Qur’an ini. Pertama, Nabi tidak berkenan menshalati orang yang

meninggal dunia sebelum diselesaikan hutang-hutangnya atau setidak-

tidaknya ada kesanggupan dari ahli waris untukmenyelesaikannya. Kedua,

berkenaan dengan orang yang mati syahid, nabi menegaskan bahwa

seluruh dosanya terampuni kecuali hutang.25Ketentuan Islam tentang

hutang-piutang ini bila diajarkan secara jujur dan konsekuen, akan dapat

menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Penyelesaian krisis hutang (kepailitan)

Dalam persoalan hutang-piutang Islam tidak hanya mengatur dan

menilai kondisi debitur saja, tetapi sekaligus juga mengatur dan menilai

terhadap kreditur, sehingga terbangun cara pandang yang imbnag dan adil

terhadap kedua belah pihak.Dalam kondisi normal, hutang pasti harus

dibayar, namun dalam kondisi kesulitan, pailit yang diderita oleh debitur,

al-Qur’an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah: (4): 280:

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

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

25Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subulus Salam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III:48.
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(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu

mengetahui.

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian kepailitan hutang:

a. Penagguhan pembayaran hutang sampai debitur punya kemampuan

mengembalikan hutangnya. Dalam konteksnya perlu diadakannya

penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran hutang bersama dengan

lembaga debitur dan pihak kreditur.

b. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur.

Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasenya

disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi dimana debitur benar-benar

mengalami kesulitan, tidak mampu membayar hutang, adalah sangat

manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari

seluruh hutangnya.Dan ditegaskan oleh hadist Nabi S.A.W yang

artinya:26

“orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya dunia,

Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong

saudaranya” (HR. Muslim)”.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda.

Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain

pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa

26Prof. Dr. H. Hendi Suhendi. Figh Muamalah, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 302
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pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya

untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah

mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan

kelebihan yang didapatnya” (Riwayat Bukhari).


