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BAB III

TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

A. Bank Syariah

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits1.

Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip

syariat Islam2. Menurut syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram

hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil

dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak

menggunakan sistem bunga. Dasar hukum (dalil rujukan), yaitu3:

Al-Baqarah: 275













1 Karnaen Perwaatmatdja, dkk, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: UII Press,
1997), h. 1.

2Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankkan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-4, h.5.

3 Ibid.
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Artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ar-Rum: 39












Artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
memperoleh wajah (keridhaan) Allah, maka itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya)”

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun

1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa4:

4 Wikisource, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, www.
id.wikisource.org, Kamis 21 Maret 2013.
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Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

(ijarah wa iqtina).

Bank syariah di negara-negara Islam perkembangannya mempengaruhi

Indonesia pada awal periode 1980-an. Diskusi mengenai bank syariah sebagai

pilar ekonomi Islam mulai dilakukan para tokoh yang terlibat dalam kajian

tersebut seperti Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A. M.

Syaifuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Uji coba pada skala yang relatif terbatas

telah diwujudkan diantaranya oleh Baitul Tamwil Salman, Bandung yang sempat

tumbuh mengesankan, di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk

koperasi Ridho Gusti.

Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia

baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18

sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan

di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam

pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid

Jaya Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990-an. Berdasarkan amanat MUNAS IV



35

MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI, bertugas melakukan

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak tekait.

Adapun tujuan dibentuknya bank syariah adalah5:

a. Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara

Islam yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-

praktik riba, jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung

unsur gharar (tipuan). Jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam dan

telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, melalui pemerataan

pendapatan melalui kegiatan investasi, supaya tidak terjadi kesenjangan

yang sangat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang

membutuhkan dana (orang miskin)

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang usaha

yang lebih besar terutama terhadap kelompok miskin yang di arahkan

menuju kegiatan usaha produktif sehingga terciptanya kemandirian

berusaha (berwirausaha)

d. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang merupakan

program utama dari negara-negara yang sedang berkembang

e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non

Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank

5Warkum Sumitro, op.cit,  h. 17.
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Tujuan pendirian Bank Islam menurut Arifin pada umumnya adalah untuk

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang

terkait6.

a. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Menurut undang-undang  (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah

lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito

berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu

dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun

1998. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang

pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/ tentang Bank Perkreditan

Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada

teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun

menggunakan prinsip syariah.

B. Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankkan syariah dapat

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu7:

1. Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi

empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

6 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009)
h. 3.

7Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2011), Cet ke-8, h. 97.
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a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan

bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Produk yang ditawarkan adalah:

- Murabahah

Sering juga disebut al Bai bitsaman ajil, yaitu akad jual beli barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual

dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam

murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang

setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu

dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

- Salam

Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan

penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya

dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima

sesuai dengan syarat-syarat tertentu Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas

harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak

seperti jual ijon

- Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara al mustashni (pembeli) dan as shani

(produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad

tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al mashnu
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(barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan

menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa

pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu

tertentu

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah

akad sewa - menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir

(penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil

adalah sebagai berikut:

- Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang

mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam

musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk

membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang

baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi

hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non

kas termasuk aktiva tidak berwujud.

- Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik

dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut
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kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh

kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya

kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan,

kecurangan dan penyalah gunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua

bentuk yaitu Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat) dan

Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)

d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan

juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan,

tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan

- Hiwalah (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat

melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa

pemindahan piutang

- Rahn (gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali

kepada bank dalam memberikan pembiayaan

- Qardh

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk

keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok

- Wakalah

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu
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- Kafalah

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu

kewajiban pembayaran

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro,  tabungan dan

deposito. Prinsip yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah

yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk

rekening giro. Pada prinsipnya wadiah yad dhamanah adalah titipan yang boleh

dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedangkan pada wadiah yad amanah,

barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Wadiah sendiri adalah titipan nasabah

yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang

bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan

3. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediator antara defisit unit

dengan surplus unit, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan

dengan memperoleh imbalan seperti sharf dan ijarah. Sharf adalah akad jual beli

suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank

notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi nilai (hedging) dan tidak

dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

C. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Muhammad secara luas, berarti financing atau

pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
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yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang

lain8.

Ada dua macam tujuan dari pembiayaan, yaitu9:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa

keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang

dikelola bersama nasabah.

2. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability tercapai tanpa hambatan.

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan

harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual

menyebutkan engan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya

keuntungan yang diperolehnya.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa

disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam hal ini calon

pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan

sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan

mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih

sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu kedua belah pihak harus menyepakati

berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan, jual beli antara

kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada ditangan pemesan.

Ada beberapa landasan terhadap pembiayaan murabahah, yaitu10:

8Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h. 260.;

9Veithzal Rivai, Islamic Financial management, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2008), h. 5.
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a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang

kepadamu:.

b. Kemudian firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275, yang artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka

kekal di dalamnya”.

Dalam melakukan jual beli murabahah Ada beberapa Syarat-syarat

murabahah, diantaranya11:

a. Syarat yang berakad (ba’iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam

keadaan terpaksa.

b. Barang yang diperjualbelikan (Mabi’) tidak termasuk barang yang haram

dan jenis maupun jumlahnya jelas.

10 Ibid, h. 146.

11Ibid, h. 147.
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c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok

dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan

jelas.

d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan

secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 200012:

Pertama: Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah

berikut biaya yang diperlukan

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati

12 Majelis Ulama Indonesia, 2010, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah, www.mui.or.id, Selasa 9 Maret 2013.



44

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,

secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua: Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau

aset kepada bank

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang

1. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

2. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

3. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uang muka tersebut

4. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah

5. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka:
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a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

membayar sisa harga

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan

tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya

Ketiga: Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Keempat: Utang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah

tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan

pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk

menyelesaikan utangnya kepada bank

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan
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Kelima: Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah

Keenam: Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,

bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau

berdasarkan kesepakatan.

Berkenaan dengan uang muka, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan

fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah

tertanggal 16 September 2000 sebagai berikut13:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah

dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan

ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan

syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah

13 Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 13/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, www.mui.or.id, Rabu 17 Maret 2013.
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5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lembaga keuangan

syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah

Sedangkan dalam himpunan fatwa yang sama terdapat aturan mengenai diskon

dalam murabahah yaitu fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut14:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh

kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi

obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah

diskon karena itu diskon adalah hak nasabah

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani

Dewan Syariah Nasional juga menetapkan sanksi atas nasabah mampu

yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana tercantum dalam fatwa Nomor

17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu15:

14 Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 16/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang Aturan Mengenai Diskon Dalam Murabahah, www.mui.or.id, Rabu 17
Maret 2013.

15 Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-menunda Pembayaran,
www.mui.or.id
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1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda

pembayaran dengan disengaja

2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force

majeur tidak boleh dikenakan sanksi

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh

dikenakan sanksi

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

D. Jenis-jenis Resiko Bank Syariah

Bisnis perbankkan baik itu bank konvensional ataupun bank syariah akan

berhadapan dengan berbagai jenis resiko. Resiko perbankkan syariah diantaranya

antara sebagai berikut :

1. Resiko modal (capital risk)

Unsur lain dari resiko yang berhubungan dengan perbankkan adalah

resiko modal yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh

bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana

terhadap kerugian yang terjadi pada bank.
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2. Resiko likuiditas

Resiko antara lain disebabkan bank todak mampu memenuhi kewajiban

yang jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya,

yaitu asset dan liabilitas

3. Resiko kredit/pembiayaan

Resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan

pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang

dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank

memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk

memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit

menjadi kurang cermat.

4. Resiko pasar

Resiko pasar adalah resiko kerugiaan yang dapat dialami bank melalui

portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar

yang tidak menguntungkan.

5. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya sistem informasi

atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang

tidak diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan-kesalahan manusia,

kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan

berpengaruh pada operasional bank

6. Resiko hukum
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Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung

kerugian sebagai akaibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam

aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antaralain oleh

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelemahan

perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat kontrak dan

pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7. Resiko reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat adanya publikasi

negatif yang terkait dengan kegiataan usaha bank atau karena adanya

persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada

reputasi bank adalah manajemen, pelayanaan, ketaatan pada aturan,

kompetisi, dan sebagainya.

E. Pengendalian Internal Pembiayaan

1. Pengendalian Pembiayaan

Pengertian pengendalian pembiayaan dalam arti luas dapat diartikan

sebagai salah satu fungsi manajemen dalam usaha untuk penjagaan dan

pengamanan dan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang

lebih baik dan efisien, ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya

penyimpangan-penyimpangan dengan mendorong dipatuhinya kebijakan-

kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan.

Pengendalian pembiayaan mutlak dilakukan untuk menghindari terjadinya

pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan macet. Hal ini penting karena
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jika pembiayaan macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena

itu penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan

dengan sistem pengendalian yang benar.

Menyadari akan pentingnya menjaga asset perusahaan yang berupa

pembiayaan tersebut, maka bank dituntut untuk memahami bagaimana teknik

pengendalian pembiayaan. Kesalahan dalam pengendalian pembiayaan ini tidak

jarang akan berakibat fatal terhadap bank tersebut. Misalnya karena terjadi

pembiayaan macet, mengakibatkan semakin banyak dana yang tertanam dalam

pembiayaan. Dan selanjutnya akan menghambat operasional perusahaan secara

keseluruhan.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, pembiayaan dapat

dijelaskan sebagai berikut16:

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah  pengambil pinjaman.

Calon nasabah perlu diteliti oleh analis pembiayaan apakah layak untuk

menerima pembiayaan. Karakter pemohon pembiayaan dapat diperoleh

dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah bank lainnya

tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi

pembayaran transaksi. Apabila karakter pemohon baik maka dapat

diberikan pembiayaan, sebaliknya jika karakter buruk pembiayaan tidak

dapat diberikan

2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan

mengembalikan pinjaman yang diambil.

16Muhammad, op.cit., h. 261
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Calon nasabah perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan

dengan baik dan benar

3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

Calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan strukur modalnya yang

terlihat dari neraca lajur perusahaan calon nasabah. Hasil analisis neraca

lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya

perusahaan

4. Condition Of Economic keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon

pembiayaan pada khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik

maka permohonannya akan disetujui sebaliknya jika jelek permohonannya

akan ditolak

5. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam

kepada bank.

Agunan yang diberikan pemohon pembiayaan mutlak harus dianalisis

secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang

ditentukan bank. Jika jawabannya iya maka pembiayaan dapat diberikan

tetapi jika jawabannya tidak maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

Collateral (agunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui

atau ditolak permohonan pembiayaan nasabah. Menurut ketentuan Bank

Indonesia bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan suatu bank harus

mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi pembiayaan
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macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar pembiayaan

tersebut (disita)

2. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi

manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu

sebagai kekayaan dan dapat mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi

sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan17.

Tujuan pengawasan pembiayaan, yaitu18:

1. Kekayaan bank syari’ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya

penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam

bank syari’ah

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang

pembiayaan

3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di

bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan

4. Kebijakan manajemen bank syari’ah akan dapat lebih rapid an mekanisme

dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi

Ruang lingkup pengawasan pembiayaan, yaitu19:

1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu berupa pengawasan administratif yang

mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data

17 Veithzal Rivai, op.cit., h. 489

18Muhammad, op.cit., h. 266

19 Veithzal Rivai, op.cit., h. 506
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2. Pengawasan dalam arti luas yaitu merupakan kegiatan pengendalian

dilakukan dalam suatu perusahaan yang dikenal dengan manajemen

kontrol yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibidang :

a. Financial, didalam pelaksanaannya sering disebut dengan audit

b. Operasional, dalam pelaksanaan disebut dengan operasional audit

c. Manajemen dalam pelaksanaan disebut dengan manajemen audit

3. Pembinaan Pembiayaan

Pembinaan pembiayaan pada dasarnya upaya pengamanan pembiayaan

yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau atau memonitor

jalannya perusahaan serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar

perusahaan atau nasabah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga

pengembalian pembiayaan akan berjalan dengan baik pula.

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah

tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan macet. Keadaan ini akan

mempengaruhi modal bank, dalam upaya untuk meminimalkan risiko pembiayaan

bank dalam awal kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan perlu melakukan

analisis pada potensi usaha nasabahnya, khususnya kemampuan dalam

pengembalian pembiayaan.

Kegiatan usaha nasabah setelah pencairan pembiayaan dapat dipengaruhi

oleh kondisi ekonomi, penggunaan dana pembiayaan kurang tepat dan sebagainya.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam

mengembalikan pokok pinjaman. Oleh karena itu, bank melakukan pengawasan

dan pembinaan kepada nasabah pada saat dana pinjaman telah dicairkan.
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Fungsi pembinaan pembiayaan, yaitu:

1. Membina hubungan yang terbuka dan terus menerus dengan nasabah

tersebut

2. Menerima, mencatat, mengklasifikasi dan menganalisis laporan-laporan

dari nasabah serta membuat laporan perkembangannya

3. Menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu masalah atas usaha nasabah dan

membuat rekomendasi tentang saran-saran perbaikan atau penyelamatan

4. Memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah dalam segala aspek

yang diperlukan antara lain pembinaan administrasi, metode kerja,

perencanaan produksi dan quality control, penyempurnaan manajemen dan

organisasi, pemeliharaan dan penggunaan mesin, pengawasan mutu bahan

baku dan hal-hal lain dalam rangka peningkatan efisiensi20

Tujuan pembinaan pembiayaan, yaitu:

1. Agar pembiayaan atas usaha nasabah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian

pembiayaan dan agar penggunaannya sesuai dengan tujuan semula dan

dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan

2. Agar terciptanya iklim saling mempercayai dan terbina hubungan timbal

balik yang baik antara bank dengan nasabah

3. Agar usaha yang dibiayai pembiayaan bank berkembang dengan baik

sesuai dengan tujuan semula

20 Firdaus, Rahmat, Maya Ariyanti, 2004, Manajemen Pengkreditan Bank Umum,
Alfabeta, Bandung, hal 134-135
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4. Agar terlaksananya administrasi yang memadai untuk kepentingan

perusahaan sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak lain21

Pembinaan ini hendaknya dilakukan secara simultan melalui dua cara yaitu aktif

(dengan kunjungan on the spot) dan cara pasif (melalui laporan-laporan atau data

administratif).

Pelaksanaan pembinaan secara aktif dilakukan dengan kunjungan-

kunjungan langsung ke lokasi usaha atau proyek nasabah dan mengadakan

penilaian berdasarkan data fisik dan administratif atau catatan yang ada pada

nasabah serta mengadakan pembicaraan dan diskusi langsung dengan nasabah.

Dan pelaksanaan pembinaan secara pasif dilakukan dengan cara

mempelajari dan menganalisis informasi-informasi dan data yang ada pada bank,

misalnya dari data operasional pembiayaan yang dapat dipelajari apakah semua

kewajibannya telah ditunaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

atau terdapat tunggakan-tunggakan.

Termasuk ke dalam cara-cara pembinaan pasif ini adalah apabila bank

memanggil nasabah (atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan usaha nasabah)

untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

4. Sasaran Pengendalian Pembiayaan

Untuk peningkatan efisiensi dan penjagaan atau pengamanan terhadap

harta bank dalam pemberian pembiayaan, maka pengendalian pembiayaan sangat

dibutuhkan oleh manajemen bank agar tidak terjadi pembiayaan macet dan

penumpukan piutang pada nasabah.

21 Ibid.



57

Pengendalian pembiayaan meliputi pengendalian dalam arti sempit dan

pengendalian dalam arti luas. Pengendalian dalam arti sempit yaitu pengendalian

administratif, yaitu untuk mengetahui kebenaran data-data administrasi.

Sedangkan pengendalian dalam arti luas merupakan kegiatan pengendalian dalam

perusahaan yang dikenal dengan manajemen pengendalian.

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang diklasifikasikan

pembayarannya yang tidak lancar dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan22.

Pembiayaan macet harus secepatnya di selesaikan agar kerugian yang lebih besar

dapat dihindari dengan cara berikut:

1. Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat

pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka

waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya

angsuran pembiayaan. Nasabah yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan

ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang

jujur serta ada keinginan untuk membayar (willingness to pay) serta

menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas

2. Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau

seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran,

jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga

dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tidak

termasuk penambahan dana konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi

equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada nasabah yang jujur,

22 Hasibuan, Malayu, 2004, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, hal 115-116
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terbuka, kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan

tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan,

pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang

3. Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat pembiayaan

yang menyangkut:

a. Penambahan dana bank

b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok

pembiayaan baru, atau

c. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi

penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah

penyertaan

4. Liquidation adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam

rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori

pembiayaan yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu

disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek

untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:

a. Menyerahkan penjualan agunan kepada nasabah bersangkutan,

harga minimumnya ditetapkan bank dan pembayarannya tetap

dikuasai bank

b. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan

diterima oleh bank untuk membayar pinjamannnya

c. Bagi bank diselesaikan BPUN dengan melelang agunan untuk

membayar pinjaman nasabah
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d. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar

utang nasabah

e. Agunan dibeli oleh bank untuk dijadikan asset bank

F. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

1. penyelesaian melalui Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani

benda jaminan tersebut, Rahn (Gadai Syariah), jaminan hipotik, jaminan

hak tanggungan dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi

agunan diatur pada pasal 1178BW, pada jaminan hak tanggungan

berdasarkan pasal 20 undang-undang no. 4 tahun  1996, apabila debitur

ingkar janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu:

a. berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual

obyek hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6.

b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak

tanggungan sebagaimana dalam pasal 14 no. 2 obyek hak tanggungan

dijual melalui pelelangan umum. Menurut tata cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang

pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditur

kredit atau yang lainnya.

c. Atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan

dibawah tangan jika dalam cara demikian akan dapat diperoleh harga

tertinggi.
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Pada jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 undang-undang no 42 tahun

1999 apabila debitor wanprestasi, maka obyek jaminan dapat dieksekusi

dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

c. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Di undang-undang prbankkan syariah paa pasal 40, bank syariah dan unit

usaha syariah dapat membeli sebagaian atau seluruh agunan, baik melalui

pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan ,penyerahan suka rela

oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari

pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang di beli tersebut wajib di

cairkan selambat lambat nya dalam jangka waktu 1(satu). Dalam hal harga

pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank

syariah dan uus, selisih kelebihan jumlah tersebut harus di kembalikan

kepaa nasabah setelah di kurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang

terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

2. penyelesaian pembiayaan lewat badan arbittrase syariah nasional

Berdasarkan klausula dlam pejanjian pembiayaan, bagaimana jika salah

satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara

kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,

maka penyeesiannya melalui badan arbitrase syariah nasional

(BASYARNAS). Basyarnas berwewenang :
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a. menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa

dan lain-lain yang menurut hukum dan peratuaran perundang-undangan

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat

secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada basyarnas

sesuai dengan prosedur basyarnas.

b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak

tanpa adanya suatu sengketa mngenai persoalan berkenaan dengan

suatu perjanjian

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesain sengketa kepada basyarnas

dilakukan oleh pihak :

a) Dalam mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah

perjanjian ; atau

b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh

para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.


