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SARI 

Sri Eti Faturoh. 2006. Kegiatan Bank Syariah (BSM) Dalam Pemberian Kredit 
Mudharabah Tinjauan Aspek Yuridis. Skripsi. Jurusan Hukum Dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 83 h. 
 

Kata Kunci: Bank Syariah Mandiri, Kredit Mudharabah 
Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syariah (BUS) ke-2 di 
Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 
1992. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) dipengaruhi adanya 
tuntutan dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa 
bunga bank adalah haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut 
telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank 
konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan 
pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan 
merekapitalisasi sebagian bank Indonesia. Tepat pada bulan tanggal 1 November 
1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). 
Kelahiran Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan buah usaha dari para perintis 
Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan menejemen PT. Bank Mandiri 
(persero) yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan 
PT. Mandiri (persero). Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang 
mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi 
operasinya. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah 
pelaksanaan pemberian pembiayaan total (mudharabah) pada Bank Syariah 
Mandiri (BSM) Cabang Semarang?,(2) Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa 
yang terjadi antara nasabah pembiayaan total (Mudharabah) dengan pihak Bank 
syariah Mandiri (BSM) cabang Semarang?Penelitian ini bertujuan:(1)Mengetahui 
pelaksanaan pemberian kredit Mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Cabang Semarang.(2)Mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara 
nasabah Pembiayaan Mudharabah dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang 
Semarang. Manfaat penelitian ini adalah:(1) bagi pribadi, lebih memahami dan 
menambah pengetahuan tentang hokum perbankan.(2) Bagi lembaga perbankan, 
Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan bank syariah kepada masyarakat.(3)  
bagi masyarakat Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bank 
syariah dalam pemberian kredit mudharabah 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian 
kredit mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) pada prinsipnya 
mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah dengan pihak Bank Syariah 
Mandiri (BSM) Cabang Semarang hal itu tercermin dalam kontrak (akad) 
mudharabah. Prosedur pembiayaan total (mudharabah) dilakukan dalam 
beberapa tahapan yaitu, tahap solisitas dan permohonan, tahap investigasi, tahap 
analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, tahap 
angsuran/pelunasan dan tahap perhitungan bagi hasil. Sedangkan cara 
penyelesaian sengketanya adalah dengan langkah penyelamatan terlebih dahulu, 
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langkah penyelamatan ini terdiri dari 4 (empat) cara yaitu penagihan secara 
intensif, penjadualan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali 
(Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing). Apabila dari keempatnya 
tidak dapat diselesaikan maka jalan terakhir yang ditempuh adalah lewat 
pengadilan. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Pelaksanaan kegiatan pemberian kredit mudharabah pada Bank Syariah Mandiri 
(BSM) pada prinsipnya mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah 
dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang hal itu tercermin 
dalam kontrak (akad) mudharabah. Prosedur pembiayaan total (mudharabah) 
dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, tahap solisitas dan permohonan, tahap 
investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, 
tahap angsuran/pelunasan dan tahap perhitungan bagi hasil. Penyelesaian 
sengketa antara nasabah pembiayaan dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Cabang semarang secara teori adalah dengan langkah penyelamatan terlebih 
dahulu. Langkah penyelamatan ini terdiri dari 4 (empat) cara yaitu penagihan 
secara intensif, penjadualan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali 
(Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing). Apabila dari keempatnya 
tidak dapat diselesaikan dan nasabah dianggap tidak punya itikad baik untuk 
melakukan pelunasan maka jalan terakhir yang ditempuh adalah lewat jalur 
pengadilan.  
 Hasil penelitian di atas, diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Syariah 
Mandiri (BSM) maupun bagi masyarakat yang berminat melakukan pembiayaan 
di Bank Syariah Mandiri (BSM). Demikian juga bagi penulis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 

pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan 

oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari 

masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan 

pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukan 

perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di 

Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan 

peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan 

sehat. 

Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, segala potensi, 

inisiatif dan kreasi masyarakat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu 

kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat, pembinaan dan 

pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan didasarkan kepada 

ketentuan Undang-Undang perbankan yang selalu dikembangkan dan 

disempurnakan dari mulai Undang-Undang Perbankan tahun 1967 kemudian 

menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang disempurnakan lagi 

menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang 

sampai sekarang masih berlaku. 
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Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang 

senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu 

dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka 

menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan 

masyarakat kita. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam 

Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia 

yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang 

signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank 

konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba 

terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 

haramnya bunga bank. 

Untuk memberikan landasan hukum terhadap bank syariah baik dari 

segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa pengembangan bank 

syariah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang 

harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena Undang-Undang tersebut 

mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara 

berdampingan (dual banking system). Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 

tahun 1998, bank umum maupun BPR (bank perkreditan rakyat) dapat 

beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sementara itu bank umum 
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konvensional melalui mekanisme perizinan tertentu yang diperoleh dari Bank 

Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan 

membuka kantor cabang bank syariah, hal ini dipertegas dengan adanya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang 

tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-Undang 

tersebut juga menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 

cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank 

syariah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, 

pasal 6 huruf m yang berbunyi: 

"Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia" 

Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat (2) 

yang berbunyi: 

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" 
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Selain itu yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 

13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
mudharabah, 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)” 

 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 maka 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dicabut dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 

perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan 

syariah, ketentuan itu antara lain: 

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 

2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum   Berdasarkan   Prinsip   Syariah   dan   Pembukaan   kantor   

Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.  

Pengembangan bank syariah tidak semata konsekuensi dari Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang 23 tahun 1999 tetapi juga 

merupakan upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan 
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daya tahan perekonomian nasional. Bank syariah yang terdiri dari BUS (Bank 

Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah) tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi 

nasional dimasa mendatang dan itu telah terbukti dengan adanya guncangan 

krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu, bank dengan system syariah tersebut 

dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang 

tinggi. Kenyataan tersebut juga ditopang dengan karakteristik bank syariah 

yang melarang adanya suku bunga (riba). 

Dengan banyaknya kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

maka perlu adanya peraturan yang jelas yang khusus mengatur mengenai 

kegiatan yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

memberikan kesempatan bagi terciptanya kegiatan perbankan dengan prinsip 

syariah, salah satu kegiatan bank syariah adalah pemberian kredit 

Mudharabah. Kredit Mudharabah atau yang sering disebut sebagai 

pembiayaan, adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. Sistem 

pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana pemilik modal 

menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan mereka 

berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama 

dalam akad perjanjian.  

B.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Kegiatan bank yang menggunakan sistem syariah, mulai marak 

dikalangan perbankan Indonesia, itu semua tidak lain karena adanya peluang 



 6

dan kesempatan yang semakin besar diberikan kepada dunia perbankan. 

Direvisinya Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 menjadi 

Undang-Undang Nomor 1998 tentang perbankan semakin memberikan 

kesempatan bagi terciptanya kegiatan perbankan dengan prinsip syariah. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank umum yang 

menjalankan kegiatannya dengan menggunakan sistem syariah, Kegiatan 

Bank Syariah Mandiri ada yang disebut dengan nama pembiayaan 

Mudharabah atau istilah yang dikenal adalah “kredit”. Kredit Mudharabah 

adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. 

Dalam perjanjian kredit Mudharabah antara nasabah dengan pihak 

Bank Syariah Mandiri (BSM) sesuai dengan hukum yang berlaku dalam 

perjanjian itu sendiri dan apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah 

dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) juga diselesaikan dengan hukum yang 

berlaku. Agar masalah yang diteliti tidak melebar maka penulis membatasi 

masalah yang diteliti meliputi Pelaksanaan pemberian kredit Mudharabah, 

cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah. 

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang. 

C.  Permasalahan 

Seperti yang telah diungkapkan pada latar belakang diatas maka 

timbulah beberapa permasalahan.  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit Mudharabah oleh Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang?  
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2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dengan 

Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pemberian kredit Mudharabah?  

D.  Tujuan dan Manfaat 

1.  Tujuan Penelitian  

a.  Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit Mudharabah oleh Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang. 

b.  Mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah 

Pembiayaan Mudharabah dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). 

2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi Pribadi Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang 

hukum perbankan.  

b. Bagi Lembaga Perbankan:  

1). Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan bank syariah kepada 

masyarakat. 

2). Memberikan kemudahan dalam pemberian kredit mudharabah 

kepada rnasyarakat.  

c. Bagi Masyarakat 

1). Memberikan informasi mengenai Bank Syariah khususnya mengenai 

pemberian kredit mudharabah. 

2). Menambah kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dalam pemberian kredit mudharabah. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORI 

A. Pengertian Bank 

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan bank ialah semua badan 

usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat 

permintaan atau penawaran akan kredit. Suatu bank memperoleh kredit dari 

orang lain karena ia membayarkan bunga (rente) untuk kredit itu dan 

sebaliknya ia memberikan kredit kepada orang lain dengan memungut bunga 

yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan itu. Banyak alasan seseorang 

bersedia dan mau memberikan kredit kepada bank disebabkan karena: 

1. Mempunyai kelebihan uang yang paling baik dan aman disimpannya di 

bank. 

2. Memerlukan kelancaran pembayaran, sebab dengan perantaraan bank, 

pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.  

 Menurut Mac Leod pengertian perbankan adalah suatu perusahaan 

kredit Sedang menurut G.M. Verrijn Stuart, bank ialah suatu badan yang 

bertujuan untuk memuaskan kebutahan-kebutuhan akan kredit baik dengan 

alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain 

untuk maksud itu maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran 

baru berupa uang giral, Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 



 9

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 

dikatakan bahwa jenis bank ada dua yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat.  

a.  Bank Umum 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan pasal 5 (lima) yang dimaksud dengan bank umum ialah bank 

yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah Bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

B. Dasar-Dasar Hukum Perbankan di Indonesia 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ditegaskan bahwa 

macam dan harga mata uang ditetapkan dengan mata uang (ayat 3) dan 

mengenai keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang dasar 

1945 pasal 23 (ayat 4). Berkenaan dengan pentinganya peranan Bank 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank 
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Indonesia dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1. Menetepkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

3. Mengatur dan mengawasi Bank    

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan dikatakan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya 

pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak 

cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks 

beserta sistem keuangan yang semakin maju sehingga diperlukan suatu 

perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya bidang perbankan. 

Dengan memperhatikan hal itu maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 antara lain adalah dibukanya peluang bagi 

bank umum untuk melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 

syari'ah, seperti yang dikatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi 
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“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” 

Terdapat juga dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

yang bunyinya sebagai berikut: 

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 

dan atau berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditatapkan oleh Bank Indonesia" 

C. Perbankan Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 

yang dimaksud dengan perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan 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 
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berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina).  

2. Sejarah Lahirnya Bank Syariah 

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap 

persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba pada sebagian 

masyarakat kita. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 1990 yang 

direvisi dengan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan dalam bentuk sebuah bank dengan sistem bagi hasil atau bank 

syariah. Munculnya bank syariah karena situasi dan keadaan yang terkait 

dengan perangkat bunga yang dikembangkan oleh bank konvensional 

yang menjadikan ganjalan di sebagian masyarakat kita dan harus segera 

ditemukan pemecahannya. 

Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan 

pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu yang berkaitan 

dengan lahirnya Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang 

direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank 

syariah. Selain terdapat dalam Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 

1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan terdapat juga dalam peraturan yang dikeluarkan Bank 

Indonesia antara lain: 
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a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBF2004 tertanggal 14 

Oktober 2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan 

kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum 

Konvensional.  

3. Landasan Hukum Bank Syariah 

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah 

hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" tidak 

terdapat rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang jelas, hal ini 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dimana pembahasan 

perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan sepintas lalu, perkembangan 

perbankan pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, diatur dengan rinci 

landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank 

syariah dan memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk 

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total 

menjadi bank syariah, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 pasal 6 huruf m yang berbunyi: 
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“Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

bank Indonesia"  

terdapat juga dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: 
 

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 

dan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

bank Indonesia". 

4.  Prinsip Perbankan Syariah  

a. Prinsip titipan atau pinjaman  

Prinsip ini terdiri dari  

1). Al-Wadiah 

Maksudnya adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja. 

b. Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil terdiri dari: 

1). Al-Musyarakah  

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana. 

2). Al-Mudharabah  

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. 
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3). Al-Muzara'ah 

Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik 

lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara 

dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.  

4). Al-Musaqa 

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah dimana 

sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan, sebagai imbalan sipenggarap berhak atas nisbah 

tertentu dari hasil panen. 

c. Prinsip Jual Beli 

Prinsip bagi hasil terdiri dari: 

1). Bai' al-Murabahah 

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati dalam hal ini penjual harus memberi 

tehu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. 

2). Bai'as-salam  

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. 

3).  Bai' al-Istishna   

Adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan 

dan pembuat barang dalam kontrak ini, pembuat barang menerima 

pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang 
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lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi 

yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. 

d. Prinsip Sewa Terdiri dari: 

1). Al-Ijarah    

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. 

2).  Al Ijarah al-Muntahia bit tamlik 

Adalah sejenis perpaduan antar kontrak jual beli dan sewa 

atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan 

barang di tangan si penyewa. Dan sifat itu pula yang membedakan 

dengan ijarah biasa. 

e. Prinsip Jasa Terdiri dari:  

1).  Al-Wakalah 

Adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.  

2).  Al-Kafalah    

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung atau dalam pengertian lain adalah mengalihkan 

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada 

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 

3). Al-Hawalah   

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya. 
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4). Ar-rahn         

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang 

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya. 

5).  Al-Qordh       

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan. 

5. Kegiatan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain imtuk penyimpanan dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), 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) 

Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama 

pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan 

atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Dalam bank syariah 

dikenal adanya dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan 
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pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif juga dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Pembiayaan Modal Kerja 

b. Pembiayaan Investasi 

Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat 

membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut bukan 

dengan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan 

partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai 

penyandang dana (shahibul maal) sedangkan nasabah sebagai 

(mudharib) dan pembiayaan ini disebut dengan mudharabah. 

Kredit Mudharabah atau yang sering disebut sebagai 

pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. 

Sistem pembiayaan total (Mudharabah) adalah pembiayaan dimana 

pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untak 

diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-

syarat yang telah disepakati bersama. Jenis kredit Mudharabah ada 

dua macam yaitu mutlak (tidak terikat) dan muqayyad (terikat),  
a.  

6. Bank Umum Syariah 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 

Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, Ketentuan ini merupakan penyempurnaan 

dari ketentuan lama yang telah dicabut yaitu meliputi: 

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/UPPB tertanggal 12 Mei 

1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 
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b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ 

tertanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 

2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank umum 

Konvensional, ketentuan ini merupakan penyempurnaa ketentuan lama 

yang telah dicabut yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 

tanggal 15 Desember 2000 Tentang Bank Umum Konvensional yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Bank Mandiri Syariah (BSM) merupakan bank milik pemerintah 

pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara 

struktural, Bank Syariah Mandiri (BSM) berasal dari bank susila bakti 

(BSB), sebagai salah satu anak perasahaan di lingkup bank mandiri (ex 

BDN) yang kemudian dikonversikan secara penuh. 

7. Perizinan Pendirian Bank Syariah 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, 

perizinan bank termasuk bank syariah berada dalam kewenangan Bank 

Indonesia, sedangkan ketentuan pendirian bank syariah termasuk 

pembukaan cabang-cabang bank syariah oleh bank konvensional akan 

diatur dengan memperhatikan struktur kepemilikan, modal disetor dan 

analisis kelayakan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi efektif bagi 

bank Indonesia dalam melakukan analisis terhadap kelayakan pendirian 
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bank, konversi bank atau pembukaan kantor cabang syariah sehingga 

dapat mewujudkan suatu entry system perbankan nasional secara 

keseluruhan. 

8. Macam-macam Kegiatan Kredit Bank Syariah  

a.  Kredit Musyarakah 

Yang dimaksud dengan Musyarakah adalah akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

b.  Kredit Mudarabah 

Kredit Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan selurah modal 

(100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal. 

c.  Al-Muzara'ah 

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan pertanian 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan 

bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.  

9. Badan Penyelesaian Sengketa 



 21

Pola hubungan antar nasabah dengan perbankan syariah diyakini 

sebagai pola hubungan yang kokoh, kalaupun terjadi perselisihan 

pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, 

keduanya akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah menurut 

ajaran Islam. 

Sungguhpun demikian tetap saja ada kemungkinan perselisihan 

yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan hal itu haruslah 

diantisipasi dengan cepat atas dasar itulah kepentingan untuk membentuk 

sebuah lembaga permanen yang berfungsi menyelesaikan sengketa 

perdata antara perbankan syariah dengan para nasabahnya sudah sangat 

mendesak, apalagi kehadiran bank-bank syariah dengan segala 

kegiatannya yang didasarkan atas syariah merupakan sesuatu yang legal di 

negara Republik Indonesia atas dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang perbankan, dibentuklah sebuah lembaga yang diberi 

nama Badan Shar’i Nasional (BASARNAS) yang diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia. 

a. Landasan Hukum Badan Arbitrase  

1)  Pasal 1338 KUHpdt 

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: 

"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-

Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya perjajian itu tidak dapat ditarik kembali selain 



 22

dengan kesepakatan pihak atau yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik" 

Dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tersebut, seluruh 

pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum 

perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia 

menganut sistem "terbuka" artinya setiap orang bebas untuk 

membuat perjanjian apa dan bagaimana perjanjian itu, sepanjang 

pembuatannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan 

isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau 

kesusilaan, termasuk dalam pengertian "bebas" disini tidak saja 

yang menyangkut "isi" (materinya) tetapi juga yang menyangkut 

bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau 

mungkin yang dapat terjadi.  

2) Pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 14 telah dikatakan 

sebagai berikut: 

a) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. 

b)  Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk 

melakukan usaha penyelesaian perdata secara perdamaian. 
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Dari ketentuan yang termaktub dalam pasal 14 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut jelas keberadaan 
"lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang 
(mungkin) terjadi diantara kedua pihak yang mengadakan 
perjanjian, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua pihak dan secara 
sah diakui di negara kita lembaga itu sering dinamakan peradilan 
wasit atau "wasit" saja, dan ada pula yang menamakan "badan 
arbitrase" 
Dengan telah diaturnya bank syariah dalam Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998, timbul pertanyaan berkaitan dengan hubungan 

hukum antara bank syariah dengan nasabah, hubungan hukum antara bank 

dengan para nasabah selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis sehingga 

berlaku pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan 

dalam perjanjian maka akan muncul pertanyaan, hukum apakah yang akan 

diberlakukan? 

Dalam hal ini Sutan Remy Syahdaeni mengemukakan bahwa 

hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah dalam hal 

terjadinya sengketa, diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur 

dalam KUHPerdata seperti terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang 

mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian kemudian pasal 1338 

KUHPdt tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. 

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah 

jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara nasabah dengan pihak 

bank, tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri akan tetapi 

menyelesaikannya dengan tata cara dan hukum syariah yaitu melalui 

Badan Shar’i Nasional (BASARNAS) yang didirikan bersama oleh 

Kejaksaan Agung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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D. Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Latar Belakang 

Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan 
Memberikan kesempatan yang luas 
akan tumbuhnya perbankan dengan 
sistem syariah. 
Peraturan Bank Indonesia No. 
6/24/PBI/2004 

Permasalahan 
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian 

kredit mudharabah. 
2. Bagaimana penyelesaian 

sengketanya. 

 
Penyelesaian 

 
1. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dan 

menurut Peraturan BI No. 
6/24/PBI/2004 

2. Dalam tataran praktis dunia Perbankan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Dasar penelitian 

Dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum yang 

normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja 

yaitu peraturan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan 

pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum 

terkemuka sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisa normatif 

kualitatif (Soemitro 1982:9). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian 

hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang mengikuti ilmu-ilmu sosial 

yang lain atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris kualitatif. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor dalam Rachman, 

1999:118). 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2000:4), memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Memiliki latar alamiah 
2. Manusia dijadikan sebagai alat atupun yang sering disebut instrumen 
3. Menggunakan metode kualitatif 
4. Analisis datanya secara induktif 
5. Adanya teori dari dasar 
6. Bersifat Deskriptif 
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil 
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8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 
10. Desainnya bersifat sementara 
11. Hasil penelitian dirundingkan bersama dan disepakati bersama 

 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 

Semarang tepatnya di Jln. Pemuda 583-585, Semarang. Alasan mengapa 

penulis memilih lokasi adalah sebagai berikut: 

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank pemerintah pertama yang 

membuka cabang syariah di Indonesia. 

2. Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya Cabang Semarang memiliki 

lokasi secara geografis yang mudah ditemukan. 

C. Fokus penelitian 

Fokus penelitian dalam hal ini terbatas pada bagaimana kegiatan bank 

syariah dalam pemberian kredit mudharabah ditinjau dari aspek yuridisnya, 

kemudian cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah kredit 

mudharabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang. 

D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan 

Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Moleong 2001: 3). 
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Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang 

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau diperoleh secara 

langsung dari masyarakat.  

Menurut Soemitra (1982:24), data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dinamakan dengan data primer sedangkan data yang diperoleh 

dari dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan dengan data sekunder sesuai 

dengan itu maka dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Penelitian hukum normatife yang biasa disebut dengan penelitian hukum 

doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data 

sekunder. 

2. Penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengn penelitian hukum 

sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data 

primer. 

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, sumber data yang diperlukan 

antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dan observasi 

kepada ahli perbankan sekaligus praktisi perbankan selaku nara sumber, 

dalam hal ini adalah pimpinan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 

Semarang dan nasabah kredit mudharabah Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Cabang Semarang. Data primer ini merupakan hasil wawancara dan hasil 

observasi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden 
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Responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang 

diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Cabang Semarang dalam hal ini adalah Mba Retno 

Suharyanti. 

b. Informan 

 Informan adalah orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong,2002:90). Informan dalam penelitian ini adalah Nasabah 

pembiayaan total (mudharabah) Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 

Semarang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literature yang 

berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.   

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2001: 135) 

Interviewer diharapkan untuk memberikan keterangan-keterangan 

yang diajukan oleh interviewer kepadanya kadang-kadang interviewee 

juga mengajukan pertanyaan kepada interviewer (Soemitro 1982:71) 

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini 

adalah Nasabah bank syariah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 

Semarang.                                                                                                                                    

2. Metode Pengamatan 

Pengamatan sering disebut juga dengan observasi, yang pada 

dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara 

secermat mungkin sampai pada yang sekecil kecilnya sekalipun. Bogdan 

(1972:3). 

Sedangkan menurut Arikunto (1998:128), bahwa observasi 

dilakukan sebagai metode kriterium yang artinya observasi digunakan 

sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang 

telah diperoleh dengan wawancara artinya pengamatan atau observasi ini 

dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari wawancara, dimana 

dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui indera 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. 
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Dalam penelitian ini yang akan diobservasi adalah menyangkut 

pelaksanaan pemberian kredit mudharabah dan cara penyelesaian 

sengketanya di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang,  

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data untuk menjawab 

masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sember atau bahan 

pustaka yang perlu digunakan antara lain literature, buku-buku maupun 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Studi pustaka ini digunakan untuk mencari data tentang 

pelaksanaan pemberian kredit mudharabah dengan cara penyelesaian 

sengketanya, adapun dokumen yang akan digunakan adalah dokumen 

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemberian kredit mudharabah 

dan cara penyelesaian sengketa dalam pemberian kredit mudharabah. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi menurut Maman Rachman (1999:82), dapat artikan 

sebagi cara mengumpulkan data melalui benda-benda, majalah-majalah, 

dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat ataupun catatan 

harian. 

 Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

a.  Peraturan-peraturan tentang Bank Syariah. 

b. Peraturan peraturan mengenai tata cara pemberian kredit oleh bank 

syariah. 
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c. Format kontrak pada kredit mudharabah. 

d. Peraturan-peraturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa.  

e. Gambar-gambar yang diambil saat penelitian. 

 Dokumentasi tersebut digunakan untuk mencari data tentang 

pelaksanaan pemberian kredit mudharabah dan cara penyelesaian 

sengketanya dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar 

(Patton 1980:268). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada 

wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi. 

Bagan 1 Metode Analisis Data  
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Sumber: Miles dan Hubermen dalam Rachman 1999:120 

Menurut Miles dan Huberman, model pokok proses analisis yang 

digunakan penulis dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

a. Data yang dikumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data 

yang sama.  

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data 

3. Penyajian Data 

Setelah data diorganisasikan selanjutnya data disajikan dalam 

uraian-uraian normatife yang disesuaikan dengan bahan atau tabel 

untuk memperjelas data.  

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi diinteraksikan dari ketiga komponen di atas. 

G. Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dezin (1978) membedakan empat 
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macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331). Metode 

triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

H. Prosedur Penelitian  

  Prosedur penelitian dalam ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Pra Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 

instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap Penelitian 
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a.  Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan wawancara dengan 

pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) 

b. Melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan 

pemberian kredit mudharabah kepada nasabah. 

c.  Kajian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan 

pemberian kredit mudharabah dengan data-data mengenai 

penyelesaian sengketanya. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

 Dalam pembuatan laporan ini peneliti menyusun data hasil 

penelitian untuk dianalisis kemudian didiskripsikan sebagai suatu 

pembahasan sehingga terbentuk suatu laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum lokasi Penelitian 

 Latar belakang didirikannya Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah 

dengan adanya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 tepatnya 

bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang 

didorong oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat 

parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil 

tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank 

Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank syariah di 

Indonesia. Undang-Undang tersebut telah memungkinkan baik beroperasi 

sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang syariah. 

 PT. Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mandiri Prestasi 

berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara dari langkah-

langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih menjadi bank 

syariah dengan suntikan modal dari pemilik. 

 Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, 

bank Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri pada 
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tanggal 31 Juli 1999 rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi 

bank syariah dengan nama Bank Syariah Sakinah diambil alih oleh PT. 

Bank Mandiri (persero). 

PT. Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung 

sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti 

menjadi bank syariah dengan keinginan PT. Bank Mandiri (persero) 

untuk membuka bank syariah, langkah awalnya adalah merubah anggaran 

dasar tentang nama Bank Susilo Bakti menjadi menjadi PT Bank Syariah 

Sakinah berdasarkan Notaris Ny. Machrani M. S, S.H, No. 29 pada 

tanggal 19 Mei 1999 kemudian melalui Akta No 23 tanggal 8 September 

1999 notaris, nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi 

PT. Bank Syariah Mandiri. 

 Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia melalui surat 

keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.BI/1999 telah 

memberikan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan 

usaha berupa prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti selanjutnya 

dengan surat keputusan deputi Gubernur Bank Indonesia No.1/1/KEP. 

Dir, pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia telah menyetujui 

Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 

November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM). 

 Kelahiran Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan buah usaha 

dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan menejemen 
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PT. Bank Mandiri (persero) memandang pentingnya kehadiran Bank 

Syariah di lingkungan PT. Mandiri (persero). Bank Syariah Mandiri 

(BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha 

dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. 

2. Pendirian Bank Syariah 

a. Syarat-syarat 

   1)  Permohonan Persetujuan Prinsip 

  Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 ini memuat 

beberapa hal diantaranya adalah: 

a) Rancangan akta pendirian badan hukum, rancangan anggaran 

dasar yang memuat: 

(1) Nama dan tempat kedudukan  

(2) Kegiatan usaha sebagai bank 

(3) Permodalan 

(4) Kepemilikan  

(5) Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi 

serta dewan komisaris 

(6) Penempatan dan tugas-tugas dewan pengawas syariah 

    b)  Data kepemilikan berupa: 

(1) Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya 

masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang 

berbentuk perseroan terbatasatau perusahaan daerah. 
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(2) Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan 

pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank 

yang berbentuk hukum koperasi. 

c) Daftar calon anggota direksi, Dewan Komisaris dan Dewan 

Pengawas syariah yang disertai dengan: 

(1) Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4X6 cm; 

(2) Fotokopi tanda pengenal; 

(3) Riwayat hidup; 

(4) Contoh tanda tangan dan paraf; 

(5) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah 

melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, 

keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum 

karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan 

tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang 

menjadi pengurus bank sebgaimana diatur dalam 

ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan Bank 

Indonesia. 

(6) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak 

pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau 

komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan 
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pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tangggal 

pengajuan permohonan. 

(7) Surat keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja 

sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang 

perbankan syariah bagi calon anggota direksi atau bagi 

calon anggota Dewan Komisaris yang telah 

berpengalaman; 

(8) Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai 

pendidikan perbakan syariah yang pernah diikuti bagi 

calon anggota direksi atau calon Dewan Komisaris yang 

belum berpengalaman; 

(9) Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa 

yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi 

ketentuan; 

(10) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang 

bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota 

direksim Konisaris atau pejabat eksekutif pada 

perusahaan atau lembaga lain; 

(11) Surat pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah bahwa 

yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) bank 

lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank; 
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(12) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak 

mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi sampai dengan derajat kedua; 

(13) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang 

bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari 

modal disetor pada suatu perusahaan lain; 

   d) Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia 

   e) Rencana kerja untuk tahun-tahun pertama yang memuat: 

(1) Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi 

ekonomi yang disertai dengan data pendukung; 

(2) Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan 

dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang 

akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut; 

(3) Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas 

bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak 

bank melakukan kegiatan operasional. 

   f) Rencana strategis jangka menengah dan panjang; 

g) Pedoman menejemen resiko, rencana system pengendalian 

intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan 

dan skala kewenangan; 

h) Sistem dan prosedur kerja; 
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i) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal 

disetor; 

j) Surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa; 

(1) Modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas 

pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau piak 

lain; 

(2) Tidak berasal dari dana yang diharamkan menurut prinsip 

syariah termasuk dari dan untuk pencucian uang. 

2) Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia 

Permohonan persetujuan prinsip tersebut kemudian akan 

diperiksa oleh Bank Indonesia untuk kemudian dilakukan 

tindakan persetujuan atau penolakan, hal yang dilakukan Bank 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen 

b) Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang 

sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkankan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; 

c) Wawancara terhadap calon pemegang saham pengendali, 

calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota direksi. 

Apabila permohonan prinsip sudah disetujui maka 

dalam waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak 
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 tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan maka pihak bank 

harus segera mengajukan permohonan ijin usaha 

3) Permohonan Ijin Usaha 

 Permohonan ijin usaha ini harus disertai dengan: 

a) Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar 

yang talah disahkan oleh instansi yang berwenang. 

b) Data kepemilikan 

c) Daftar susunan direksi dan dewan komisaris, disertai dengan 

identitas dan dokumen. 

d) Bukti pelunasan modal disetor minimum 30% dari modal. 

e) Bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa: 

(1) Daftar aktiva tetap dan inventaris;  

(2) Bukti kepemilikan, penguasaan dan perjanjian sewa 

gedung kantor; 

(3) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan; 

(4) Contoh formulir/warkat yang akan digunakanuntuk 

operasional bank; 

(5) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda daftar 

perusahaan (TDP) 

f) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang 

berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau perusahaan daerah 

atau dari anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, 

bahwa pelunasan modal disetor: 
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(1) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan 

dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain. 

(2) Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan 

menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan 

pencucian uang. 

4) Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia Atas Permohonan Ijin Usaha 

 Setelah Bank Indonesia menerima dokumen permohonan 

ijin usaha kemudian Bank Indonesia akan meneliti kelengkapan 

dan kebenaran atas dokumen tersebut serta melakukan 

wawancara terhadap pemegang saham pengendali, anggota 

direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam hal 

terdapat pengggantian atas calon yang diajukan sebelumnya. 

Bank Indonesia akan memberikan jawaban atas permohonan ijin 

usaha itu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah 

dokumen diterima. 

 Bank yang telah mendapat ijin usaha dari Gubernur Bank 

Indonesia harus segera melakukan kegiatan usaha perbankan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ijin usaha dikeluarkan 

dan setelah beroperasinya kegiatan perbankan maka direksi harus 

melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dengan 

mencantumkan kata “syariah” sesudah kata “Bank” pada 

penulisan namanya. 
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b. Permodalan  

  Modal yang disetor dalam mendirikan bank syariah adalah 

sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

3. Prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Bank Syariah Mandiri (BSM) menganut prinsip-prinsip operasi 

sebagai berikut: 

a.  Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi 

hasil dan mengambil margin keuntungan yang disepakati bersama. 

b.  Prinsip Kemitraan 

Maksudnya adalah bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) 

menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana 

maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra 

usaha, hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan 

yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana. Nasabah 

pengguna dana maupun bank. Bank berfungsi sebagai intermediary 

institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya. 

c.  Prinsip Keterbukaan 

 Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara 

berkesinambungan nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana 

dan kualitas menejemen bank. 

d.  Universalitas 
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Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-

bedakan. 

4. Perbedaan Konsep Bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

 Perbedaan Konsep bank syariah dengan bank konvensional menurut 

praktisi perbankan syariah Mulyanto Rachmanto dalam makalahnya yang 

disampaikan dalam seminar nasional sebagai berikut: 

a. Konsep dan Sistem Bank Syariah 

Bagan 3 Konsep dan Sistem Bank Syariah 

Konsep Dan Sistem Bank Syariah 

                          Penghimpunan dana                    penyaluran dana 

 

 

 

                                     Bagi Hasil             Bagi Hasil 

     Konsep Penghimpunan dana                  Konsep penyaluran dana 
     1. Al Wadiah                                           1. Bagi Hasil (mudharabah) 
     2. Mudharabah                                            dan musyarakah 
                                                 2. jual beli (murabahah,istishna dan  
                                                     3. Ujroh (ijarah dan ijarah muntabiah  
                                       bitamlik 
 
Sumber: Rachmanto 2005 

b. Konsep dan Sistem Perbankan Konvensional 

Bagan 4 Konsep dan Sistem Bank Konvensional 

BANK 
SYARIAH 

Masayarakat 
pengguna 
dana 

Masyarakat 
pemilik 
dana 
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Konsep Dan Sistem Bank Konvensional 

          Penghimpunan dana Penyaluran dana 

 

 

 

                Penetapan imbalan                     Penetapan beban 
 (bunga) 
 

Sumber: Rachmanto 2005 

Dari kedua gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan konsep 

perbankan syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut: 

Konsep Bank Syariah Konsep Bank Konvensional 

1. Penentuan besarnya rasio bagi 

hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

3. Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

1. Penentuan tingkat suku bunga 

dibuat pada waktu akad dengan 

pedoman harus selalu untung. 

 

2. Besarnya presentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

3. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan nasabah itu 

BANK 
KONVENSIONAL 

Masyarakat 
Pengguna dana 

Masyarakat 
Pemilik 
dana 
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4. Bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan sekiranya itu tidak 

mendapat keuntungan maka 

kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak. 

untung atau rugi. 

4. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau 

keadaan ekonomi sedang 

“booming”. 

 

Sumber: Rachmanto 2005 

 Bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan konsep bank 

syariah dengan mendasarkan pada keinginan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta adanya tuntutan dari sebagian masyarakat 

muslim di Indonesia yang menganggap bahwa riba dianggap haram. Tuntutan 

dari sebagian masyarakat itulah yang mendorong bank-bank di Indonesia 

membuka layanan syariah yang biasa dikenal dengan istilah Unit Usaha 

Syariah (UUS) atau secara total menjadi Bank Umum Syariah (BUS). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Bank Syariah 

Mandiri (BSM) dalam pembagian hasil menggunakan metode bagi 

pendapatan atau biasa disebut revenue sharing, perhitungan bagi pendapatan 

ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Apabila dilihat 

dari perbedaan konsep yang dikemukan oleh Rachmanto di atas, maka 

menurut penulis kemungkinan untuk terjadinya kerugian yang ditanggung 

bersama sangat kecil, mengingat metode yang digunakan oleh Bank Syariah 

Mandiri (BSM) adalah metode bagi pendapatan (revenue sharing). 
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5. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM) 

 a. Visi  

Visi dari Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah menjadi bank syariah 

terpercaya. 

 b. Misi 

1) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang 

dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkondisikan 

dengan baik. 

2) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank terkemuka di 

Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham 

dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. 

3) Memperkerjakan pegawai yang professional dan sepenuhnya mengerti 

operasional perbankan syariah. 

4) Menunjukan komitmen terhadap setandar kinerja operasional 

perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang 

teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. 

5) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat 

menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala 

menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya menejemen zakat, 

infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian 

soaial. 
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6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, 

segenap lapisan masyarakat dan investor asing. 

 Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 158 outlet yang tersebar di 22 

propinsi di Indonesia Untuk Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) kantor cabang 

diantaranya berada di Semarang tepatnya Jl. Gajah Mada 49 Semarang. 

Lengkapnya dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1 Banyaknya Outlet Bank Syariah Mandiri 

 

No 

 

Provinsi 

 

Kantor 

Cabang 

 

Kantor 

Cabang 

Pembantu 

 

Kantor 

Kas 

 

Unit 

Pelayanan 

Syariah 

1 Bali 1 buah - - - 

2 Banten 2 buah 2 buah 5 buah - 

3 DI Yogyakarta 1 buah 1 buah 2 buah - 

4 DKI Jakarta 9 buah 3 buah 14 buah - 

5 Jawa Barat 7 buah 10 buah 10 buah - 

6 Jawa Tengah 3 buah 3 buah 5 buah 1 buah 

7 Jawa Timur 5 buah 5 buah 4 buah - 

8 Kalimantan 

Barat 

1 buah 1 buah 1 buah - 

9 Kalimantan 

Selatan 

1 buah 1 buah 2 buah - 

10 Kalimantan 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 
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Timur 

11 Kepulaun Riau 1 buah 1 buah 1 buah - 

12 Lampung 1 buah 1 buah - 1 buah 

13 NAD 2 buah - - - 

14 NTB 1 buah - 1 buah - 

15 Papua Timur 1 buah - - - 

16 Riau 2 buah 3 buah - 1 buah 

17 Sulawasi Selatan 1 buah 1 buah 1 buah - 

18 Sulawasi Tengah 1 buah - - 1 buah 

19 Sulawesi Utara 2 buah - - - 

20 Sumatra Barat 2 buah 1 buah 2 buah - 

21 Sumatra Selatan 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah 

22 Sunatra Utara 4 buah 6 buah 4 buah 2 buah 

Sumber: Bank Syariah Mandiri 

5. Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) 

 Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) antara 

lain adalah adanya pembiayaan atau yang biasa dikenal dengan kredit, 

pembiayaan itu antara lain: 

a. Pembiayaan jual beli (Murabahah) 

b. Pembiayaaan bersama (Musyarakah) 

c. Pembiayaan total (Mudharabah) 

d. Pembiayaan sewa (Ijarah) 

e. Pembiayaan pertanian (Salam) 
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f. Pembiayaan gadai (rahn) 

6.   Pelaksanaan Pembiayaan Total (Mudharabah) 

 Pembiayaan total (mudharabah) di Bank Syariah Mandiri (BSM) 

adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh Bank sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai 

dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati, Pihak nasabah mengajukan 

permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendanai suatu proyek 

atau usaha dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, apabila 

proyek usaha tersebut dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank 

sedangkan apabila terjadi kerugian dari proyek usaha tersebut maka pihak 

nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan awal. wawancara 

dengan Mba Retno Suharyanti, Account Officer Assistant BSM hari selasa 

18 Juli 2006 jam 14.30). 

a. Manfaat Pembiayaan Total (Mudharabah) 

1) Membiayai total kebutuhan modal nasabah. 

2) Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah. 

3) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha 

nasabah. 

b. Nisbah Pembiayaan Total (Mudharabah) 

 Nisbah dalam akad pembiayaan total (Mudharabah) ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara nasabah pembiayaan total (Mudharabah) 

dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) 

c.  Syarat-syarat Pembiayaan Total (Mudharabah) 
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 Syarat-syarat pembiayaan total (mudharabah) pada Bank Syariah 

Mandiri (BSM) cabang Semarang hanya berlaku untuk produktif tidak 

untuk konsumtif, hal ini menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) 

cabang Semarang, sangat berhati-hati dalam mengelola amanah uang yang 

dititipkan dari para nasabah agar uang yang mereka titipkan dapat lebih 

bermanfaat untuk membangup perekonomian bangsa dan tentunya 

bermanfaat untuk para nasabah yang telah mempercayakan uangnya kepada 

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang. Syarat-syarat yang 

ditentukan oleh pihak bank tersebut merupakan syarat mutlak yang harus 

dipenuhi oleh nasabah pembiayaan total (mudharabah). Apabila nasabah 

tidak dapat memenuhinya maka nasabah disarankan untuk memenuhinya. 

(wawancara dengan Mba Retno Suharyanti, Account Officer Assistant BSM 

hari selasa 18 Juli 2006 jam 14.30). 

 Dikarenakan adanya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang 

perbankan yang menuntut adanya kerahasiaan bank, maka penulis tidak 

dapat melampirkan data nasabah beserta lampiran persyaratan bagi nasabah 

yang telah melakukan pembiayaan total di Bank Syariah Mandiri (BSM). 

Berdasarkan penelitian, syarat-syaratnya sebagai berikut: 
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Tabel 2 Syarat-syarat Pembiayaan Total (Mudharabah) 

Produktif  
Keterangan Badan Usaha Perorangan 

Identitas diri dan pasangan  
- 

 
v 

Kartu Keluarga+surat nikah - v 

Slip gaji 2 bulan tarakhir - - 
SK pengangkatan terakhir - - 
Copy rekening bank 3 bulan 
terakhir 

- - 

Akta pendirian usaha v - 
Identitas pengurus v - 
Legalitas Usaha v v 
Laporan keuangan 2 tahun terakhir v v 
Past performance 2 tahun terakhir v v 
Rencana usaha 12 bulan yang akan 
datang. 

v v 

Data obyek Pembiayaan v v 

Sumber: Bank Syariah Mandiri 2006 

Dari tabel 2 tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut, pembiayaan 

total (mudharabah) itu digunakan untuk produktif yang dibedakan dalam 

badan usaha dan perorangan. Syarat-syarat pembiayaan bagi badan usaha 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan mudharabah untuk badan usaha, syarat-syaratnya sebagai 

berikut: 

a) Akta pendirian usaha 

b) Identitas pengurus 

c) Legalitas Usaha 

d) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir 

e) Past performance 2 (dua) tahun terakhir 
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f) Rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang 

g) Data obyek pembiayaan 

2) Pembiaayaan mudharabah untuk perorangan syarat-syaratnya sebagai 

berikut: 

a) Identitas dan pasangan 

b) Kartu keluarga dan surat nikah 

c) Legalitas usaha 

d) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir 

e) Past performance 2 (dua) tahun terakhir 

f) Rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang 

g) Data obyek pembiayaan 

b. Prosedur Permohonan Pembiayaan Total (Mudharabah) 

Prosedur pemberian kredit di Bank Syariah Mandiri (BSM) secara 

singkatnya adalah dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak pemohon 

dengan secara tertulis kemudian Permohonan tersebut diperiksa oleh pihak 

bank, apabila memenuhi kriteria atau syarat permohonan maka persetujuan 

yang ditindak lanjuti dengan perjanjian bersama yang tertuang dalam 

kontrak perjanjian mudharabah. 

1) Proses Pembiayaan Total (mudharabah) 

Proses pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang 

Semarang sebagai berikut: 
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Bagan 2 Proses Pembiayaan      

 MO 

 

 MO+MP  

  AO+MP  

 Komite pemutus pembiayaan 

   

  AO, MO, MP dan Kepala Unit 

 

AP dan MO 

 

 AP, MO dan kepala unit 

 
Sumber: Bank Syariah Mandiri 2006 
 
Keterangan skema 2 di atas, sebagai berikut: 

AO = Analis Officer 

MP= Menejer Pemasaran 

MO= Marketing Officer 

AP= Administrasi Pembiayaan 

 

 

Tahap Solisitas dan 
tahap Permohonan 

Pembiayaan 

Tahap Investigasi 

Tahap Analisa 

Tahap Persetujuan 

Tahap pembayaran 
Angsuran/pelunasan 

Tahap Monitoring 

Tahap Pencairan 
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Prosedur permohonan pembiayaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tahap Solisitas 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pihak bank melakukan 

survey tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu 

dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh Menejer Operasi, kemudian 

hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survey. 

Berdasarkan laporan hasil survey dan rencana solisitasi itu 

kemudian dilakukan penilaian oleh Menejer Pemasaran yang kemudian 

diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mendapat persetujuan, apabila 

pimpinan cabang telah menyetujjuinya dan memberikan disposisi maka 

hasil survey dikembalikan kepada pihak Menejer Operasi untuk ditindak 

lanjuti. 

Berdasarkan persetujuan Pimpinan Cabang, Manajer Operasi 

kemudian mensolisitasi calon nasabah sesuai disposisi manajer Pemasaran 

dan Pemimpin Cabang yang kemudian Manajer Operasi membuat laporan 

hasil solisitasi para calon nasabah untuk diketahui dan diberikan disposisi 

oleh Manajer Pemasaran. 

Pimpinan cabang kemudian menerima laporan realisasi dari hasil 

solisitasi dan memberikan disposisi serta memaraf serta menyerahkannya 

kembali kepada Manajer Pemasaran untuk ditindak lanjuti. 

b) Tahap Permohonan 

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan 

pembiayaan kepada Marketing Officer dengan dilampiri: 



 57

(1) Apabila pemohon adalah Badan Usaha (BU) 

(a) Foto copy akta pendirian notaris. 

(b) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usahanya. 

© Foto copy identitas diri pengurus. 

(d) Laporan keuangan. 

(e) Perencanaan usaha kedepan. 

(f) Foto copy bukti pemilikan jaminan. 

2) Apabila pemohon adalah perorangan 

(1) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usahanya. 

(2) Foto copy identitas diri dan istri/suami, kartu keluarga, buku nikah. 

Setelah permohonan sampai pada Marketing officer kemudian surat 

permohonan tersebut diperiksa dan diteliti kelengkapannya dan apabiala 

telah lengkap maka surat permohonan tersebut dimintakan persetujuan 

dari pimpinan cabang untuk memperoleh keputusan awal baik disetujui 

untuk diproses ataukah ditolak, setelah mendapat persetujuan awal dari 

pimpinan cabang surat permohonan pembiayaan kemudian diserahkan 

kepada Manajer Operasi melalui Menejer Pemasaran untuk dilakukan 

proses investigasi. 

c) Tahap Investigasi 

Pada tahapan ini dilakukan investigasi oleh pihak Bank untuk 

meneliti kelayakan calon nasabah. Investigasi yang dilakukan  antara lain: 
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(1) Melakukan pemeriksaan kebenaran/kewajaran validitas surat 

permohonan pembiayaan dan lampirannya dengan mencocokan 

dengan yang aslinya kemudian memarafnya. 

(2) Melakukan pemeriksan informasi intern terkait dengan performance 

selama menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) bila ada. 

(3) Melakukan wawancara terhadap calon nasabah untuk meyakinkan 

kebenaran/kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan 

dan mengumpulkan informasi lain yang terkait dengan calon nasabah. 

Hasil dari wawancara tersebut dituangkan dalam berita acara 

wawancara. 

(4) Melakukan Bank Cheking dalam rangka memastikan kondisi nasabah. 

(5) Pemeriksaan setempat termasuk pemeriksaan jaminan, khusus untuk 

pemeriksaan jaminan dilakukan oleh penilai independen, melakukan 

pemeriksaan setempat dengan menekankan pada: 

(a) Keberadaan dan kewajaran calon nasabah. 

(b) Keberadaan phisik jaminan dan kewajaran nilai taksasi. 

© Kewajaran volume usaha. 

(d) Kondisi dan lingkungan nasabah. 

(e) Melakukan trade cheking dan market cheking dan membuat 

kesimpulan dari hasil trade cheking dan market cheking. 

(f) Melakukan pengecekan dokumen barang jaminan termasuk 

mengecek dengan instansi yang terkait dengan barang jaminan 
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yang didukung dengan adanya bukti dari instansi yang terkait 

dengan barang jaminan tersebut. 

Setelah melakukan investigasi tersebut kemudian Manajer Operasi 

membuat rangkuman hasil investigasi serta memberikan kesimpulan layak 

atau tidaknya calon nasabah diproses lebih lanjut, apabila hasil investigasi 

memberikan gambaran yang layak maka laporan hasil investigasi berikut 

berita acara investigasi diserahkan kepada Manajer Pemasaran untuk 

direview dan disahkan untuk kemudian ditindaklanjuti. 

d) Tahap Analisa 

Pada tahap analisa Analis Officer melakukan analisa terhadap 

permohonan pembiayaan dan analisa secara detail terhadap hasil 

investigasi yang telah diputuskan untuk diproses. Analisa secara detail 

terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah antara 

lain meliputi: 

(1) Analisa aspek 5C(charaket,capacity,capital,condition,dan collateral) 

dan analisa 7A (Aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, 

keuangan, social ekonomi, agunan). 

(2) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan dikaitkan dengan 

volume usaha nasabah. 

(3) Menghitung nisbah bagi hasil/ menetapkan margin. 

(4) Analisa risiko dan mitigasi. 

(5) Membuat kesimpulan dan rekomendasi termasuk menetapkan 

persyaratan pembiayaan. 
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(6) Membuat usulan pembiayaan. 

(7) Mengisi formulir “keputusan komite pembiayaan”. 

Hasil analisa tersebut disampaikan kepada Manajer Pemasaran 

untuk dilakukan review secara menyeluruh dengan menitik beratkan pada: 

(a) Tujuan penggunaan pembiayaan apaah sesuai dengan syariah dan tidak 

menyimpang dari kebijakan Bank Syariah Mandiri (BSM). 

(b) Kewajaran besarnya pembiayaan yang diberikan termasuk kebenaran 

perhitungan nisbah/margin. 

© Kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas 

pembiayaan yang telah diberikan sesuai jangka waktu yang disepakati. 

(d) Aspek resiko dan kecukupan mitigasinya. 

(e) Persyaratan dalam rangka meminimalisir resiko kegagalan pembiayaan 

yang diberikan. 

(f) Pengamanan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan temasuk 

pengamanan ditinjau dari pemohon. 

Apabila hasil review Nota Analisa Pembiayaan Cabang (NAPC) dapat 

disetujui maka ditandatangani oleh Manajer Pemasaran untuk diteruskan 

kepada Pimpinan Cabang guna mendapatkan keputusan. Apabila Nota 

Analis Pembiayaan Cabang (NAPC) disetujui oleh pimpinan cabang 

kemudian diteruskan kepada Analis Officer melelui Manajer Pemasaran 

untuk ditindaklanjuti. 

e) Tahap Persetujuan 
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Pada tahapan ini Analis Officer menerima nota analis pembiayaan 

cabang yang telah disetujui oleh Pimpinan cabang untuk kemudian 

membuat SP3 (surat permohonan pembiayaan) yang akan dicek oleh 

Manajer Pemasaran untuk kemudian dicek oleh pimpinan cabang untuk 

ditandatangani untuk diserahkan kepada nasabah melalui Marketing 

Officer. Pembiayaan total (mudharabah) di Bank Syariah Mandiri (BSM) 

cabang Semarang merupakan wewenang pusat sehingga bank syariah 

mandiri cabang menyampaikan surat pengantar dengan Nota Analis 

Pembiayaan Cabang (NAPC) untuk diteruskan ke pusat untuk dimintakan 

persetujuan. 

Setelah kantor pusat melakukan evaluasi sesuai prosedur kantor 

pusat, kantor cabang melaksanakan semua keputusan dari kantor pusat, 

apabila permohonan disetujui maka pihak bank segera mengirimkan SP3 

(surat permohonan pembiayaan) kepada calon nasabah untuk 

ditandatangani diatas materai yang cukup kemudian dikembalikan kepada 

bank disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan termasuk bukti asli 

pemilikan jaminan utama atau tambahan. 

Setelah pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) menerima dokumen 

dari nasabah, bank segera membuat check list penerimaan dokumen untuk 

pembuatan akad (kontrak) pembiayaan dan surat sanggup, dalam tahapan 

ini persyaratan dinyatakan lengkap apabila calon nasabah telah 

mengembalikan asli SP3 yang dibubuhi tandatangan diatas materai dan 

menyerahkan foto copy AD/legalitas perusahaan serta menyerahkan 
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dokumen kepemilikan agunan yang ditawarkan selanjutnya adalah pihak 

bank melakukan penutupan asuransi jaminan. 

f) Tahap Pencairan 

Pada tahapan ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan 

pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak 

bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan 

pembiayaan total (mudharabah) yang telah disepakati sebagaimana 

disebutkan dalam akad maupun SP3 (surat permohonan pembiayaan) 

yaitu: 

(1) Akad pembiayaan telah ditandatangani nasabah di atas materai yang 

cukup 

(2) Surat sanggup telah ditandatangani nasabah diatas materai yang cukup 

(3) Jaminan yang diserahkan telah diikat sesuai ketentuan dan ditutup 

asuransinya. 

(4) Biaya administrasi dan biaya pengikatan jaminan telah dibayar 

nasabah 

(5) Pengamanan sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukan oleh bank 

(6) Persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dan disepakati telah 

dipenuhi 

Langkah selanjutnya adalah bahwa pimpinan cabang menerima 

dokumen-dokumen dari Manajer Operasi dan melakukan pengecekan 

untuk memutuskan dicairkan atau ditunda apabila disetujui maka 

Analis Officer membuat Customer facility dan memo pencairan untuk 
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disahkan oleh Manajer Pemasaran dan diserahkan kepada customer 

service untuk diinput, setelah proses (input) pembuakaan rekening 

pembiayaan atas nama nasabah selesai dengan membubuhkan paraf 

pada Customer facility sebagai bukti telah diinput dengan benar 

kemudian dicek kembali oleh manajer pemasran sebelum deserahkan 

kepada administrasi pembiayaan. Seteleh administrasi pembiayaan 

meyakini bahwa memo pencairan dan customer facility itu sah maka 

dilakukan pencairan melalui modul loan, memo diserahkan kepada 

manajer operasi untuk dilakuan otorisasi dengan membubuhkan 

“ACC” dan paraf pada memo pencairan dan diserahkan kembali pada 

administrasi pembiayaan yang kemudian dibuatkan tiket pembukuan 

oleh administrasi pembiayaan. 

Tiket pembukuan tersebut terdiri dari tiket pencairan dan tiket 

pembebanan. Setelah menerima tiket pembebanan, pada akhir hari 

mencetak mutasi harian dan disampaikan kepada Manajer Operasi untuk 

dilakukan pengecekan atas kebutuhan transaksi/pembukuan. Terakhir 

adalah melakukan filling legal dokumen pembiayaan yang meliputi: 

(a) SP3 (surat permohonan pembiayaan) 

(b) Akad pembiayaan 

(c) Surat sanggup 

(d) Dokumen jaminan dan pengikatan 

(e) Dokumen asuransi 

(f) Tanda terima jaminan 
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g) Tahap Monitoring 

Pada tahapan monitoring dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya: 

(1) Monitoring/pembinaan nasabah khusus 

Pada tahap ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu 

mengklasifikasikan nasabah yang perlu mendapatkan pembinaan baik 

melalui surat ataupun pemeriksaan setempat, klasifikasi didasarkan 

atas: 

(a) Laporan aktifitas usaha nasabah yang diterima cabang sesuai yang 

dipersyaratkan dalam SP3 (surat permohonan pembiayaan). 

(b) Laporan/daftar kewajiban menunggak. 

©  Daftar kolektibilitas pembiayaan cabang. 

Dari hasil monitoring terhadap nasabah dibuatkan laporan 

termasuk di dalamnya terdapat catatan-catatan  

(2) Monitoring angsuran/pembiayaan akan jatuh tempo 

Pada tahap ini pihak bank akan membuat daftar angsuran 

pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 (tujuh) hari yang akan 

datang, sedangkan terhadap nasabah yang dalam 3 (tiga) bulan pernah 

menunggak angsuran/kewajiban untuk diingatkan agar nasabah yang 

bersangkutan menyediakan dananya. 

(3) Monitoring angsuran jatuh tempo  

Pada tahap ini pihak bank mencetak daftar angsuran jatuh 

tempo untuk dilakukan proses penagihan yang dilakukan oleh Menejer 

Officer berdasarkan intruksi Manajer Pemasaran. Penagihan dilakukan 
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dalam tiga tahap yang pertama lewat telepon kemudian lewat surat dan 

yang terakhir dilakukan secara langsung dengan mendatangi nasabah. 

(4) Monitoring kolektibilitas pembiayaan 

Setiap awal bulan dilakukan kolektibilitas berikut lampiran 

berupa daftar nasabah yang memiliki kolektibilitas tidak lancar 

kemudian disampaikan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan 

keputusan. 

(5) Monitoring asuransi 

Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan pihak bank 

antara lain melakukan monitoring polis asuransi khususnya pada 

polis yang akan jatuh tempo untuk dilakukan perpanjangan asuransi. 

h) Tahap Pembayaran Angsuran/Pelunasan 

Pada tahapan ini dimulai dari Teller yang menerima setoran dana 

untuk kredit rekening, dalam hal pembayaran/pelunasan dapat dilakukan 

dengan cara pembayaran berupa setoran tunai dan pembayaran setoran 

berupa setoran warkat (cek/bilyet giro) atau surat berharga lainnya. 

Selanjutnya adalah melakukan pendebetan rekening (dana) untuk 

bembayaran angsuran. Dalam hal pembiayaan telah lunas pihak bank 

melakukan beberapa cara yaitu: 

(1) Membuat surat keterangan lunas yang disahkan oleh Manajer Operasi 

dan Pimpinan cabang. 

(2) Melakukan koreksi. 

(3) Menyiapkan bukti jaminan yang akan diserahkan kepada nasabah. 
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(6) Menyerahkan surat keterangan lunas dan jaminan milik nasabah. 

(7) Meminta nasabah untuk menandatangani tanda terima jaminan. 

(8) Filling dokumen pembiayaan yang telah lunas. 

i) Tahap Perhitungan Bagi Hasil 

 Menerima laporan aktivitas dari nasabah diataranya adalah 

melakukan evaluasi terhadap kewajiban, laporan nasabah terutama volume 

usaha, bila dinilai wajar Marketing Officer menghitung atau menetapkan 

bagi hasil yang telah ditetapkan. Besarnya jumlah bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan antara nasabah pembiayaan total (mudharabah) dengan Bank 

Syariah Mandiri (BSM) berdasarkan akad (kontrak). (wawancara dengan 

Mba Retno Suharyanti, Account Officer Assistant BSM hari selasa 18 Juli 

2006 jam 14.30). 

2. Cara Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 

a. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah 

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari bank, pihak 

nasabah atau pihak eksternal. 

1) Pihak Internal bank 

Sebab pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh bank 

sendiri antara lain: 

(a) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat 

Maksudnya adalah bank tidak lagi memperhitungkan 

kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan dari kondisi 

perekonomian/kondisi sosial/politik, tingkat resiko maupun 
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Sumber Daya Manusia (SDM). Keadaan ini memungkinkan 

terjadinya pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip 

prudential banking practice. 

(b) Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kurang memadai sehingga memungkinkan untuk terjadinya 

pembiayaan bermasalah contohnya adalah investigasi awal dan 

analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam. 

(c) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat 

atau berlebihan sehingga dapat terjadi pemberian pembiayaan 

hanya didasarkan atas agunan yang diserahkan tanpa 

memperhatikan kelayakan/proyek yang dibiayai. 

(d) Kelemahan organisasi dan sistem dan proses pembiayaan. 

(e) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung baik yang 

berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi 

2) Pembiayaan Bermasalah Yang Disebabkan Pihak Nasabah 

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah terdiri 

dari beberapa aspek sebagai berikut: 

(a) Aspek Legal/Yuridis 

Maksudnya adalah bahwa persyaratan legal atas pembiayaan 

tidak dipenuhi, misalkan tidak dipenuhinya persyaratan ijin usaha 

yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum. 

(b) Aspek karakter 

Aspek karakter diantaranya adalah: 
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(1) Manajemen/pengurus perusahaan tidak capable/tidak 

profesional, misalkan tidak bisa memimpin, menggunakan 

power bisnis. 

(2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan 

seperti keberanian berspekulasi pada sektor yang beresiko 

tinggi. 

(c) Aspek Finansial 

Aspek finansial ini contohnya adalah kesalahan dalam kebijakan 

pembelanjaan 

(d) Aspek Agunan 

Aspek agunan ini contohnya adalah tidak ada agunan tambahan 

atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi. 

(e) Aspek teknis/produksi 

Aspek teknis ini diantaranya adalah target produksi tidak tercapai, 

tidak mampu memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) atau biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi. 

(f) Aspek pemasaran 

Pada aspek ini contohnya adalah adanya pesaing-pesaing baru 

yang sangat potensial. 

3) Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak eksternal 

Pembiayan bermasalah yang disebabkan faktor eksternal antara lain: 

(a) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi 
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(b) Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

(c) Bencana alam/gangguan keamanan 

b. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai dengan saat ini belum 

terjadi sengketa pembiayaan total (mudharabah) di Bank Syariah Mandiri 

(BSM). Akan tetapi secara teori pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) telah 

mengantisipasi apabila terjadi sengketa pembiayaan mudharabah, 

Penyelesaian sengketa pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan 

beberapa tindakan sebagai berikut: 

1) Tindakan Penyelamatan 

 Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan 

tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan ini dilakukan dengan 

penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua 

kewajiban, syarat dapat dilakukan penagihan adalah bahwa nasabah masih 

punya itikad baik untuk melunasi. Tindakan penyelamatan terdiri dari: 

(a) Penjadualan kembali (rescheduling) 

Yang dimaksud dengan penjadualan kembali adalah penyelesaian 

pembiayaan hanya menyangkut perubahan jadual pembayaran pokok 

dan/atau tunggakan pembayaran margin dan atau jangka waktu 

pembiayaan. 

(b) Persyaratan kembali (reconditioning) 
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Penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada 

perubahan jadual pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan, 

penyesuaian yang dimaksud dapat berupa: 

(c) Panataan kembali (restructuring) 

Penataan kembali adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata 

kembali pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban. 

(d) Penyelesaian 

Terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya 

dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan 

tersebut di atas, harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian 

yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan tindakan yang berlaku. 

2) Melalui Pengadilan 

Terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan 

mempunyai permasalahan atau sengketa hukum, upaya untuk 

menyelesaiakan kewajibanya, maka dapat dilakukan tindakan sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu melalui pengadilan 

  Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan: 

a) Gugatan 

 Gugatan disini adalah bahwa pihak bank dalam hal ini adalah 

Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Semarang mengajukan 
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surat gugatan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam akad 

perjanjian ataupun domisili nasabah. 

b) Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang 

Yang dimaksud dengan eksekusi grosse akta adalah salinan 

pertama dari akta otentik dan salinan pertama ini diberikan kepada 

bank selaku kreditur. 

c) Somasi 

 Somasi adalah peringatan atau teguran secara tertulis dari 

kreditur (bank) terhadap nasabah yang cidera janji dengan tidak 

melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. 

Somasi dilakukan dengan cara 

(1) Melalui Pengadina Negeri di tempat nasabah berdomisili 

(2) Dilakukan secara tertulis oleh bank sendiri kepada nasabah. 

 Syarat Somasi 

(3) Kolektibilitas pembiayaan tergolong diragukan atau macet, 

meskipun jangka waktu belum berakhir. 

(a) Nasabah tersebut tidak punya itikad baik untuk 

menyelesaikan kewajibannya, padahal berdasarkan 

pengamatan bank nasabah tersebut mampu membayar 

kewajibannya kepada bank. 

(b) Alamat nasabah, para pengurus cukup jelas dan telah 

diadakan pengecekan oleh bank. 
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d) Permohonan Eksekusi hak Tanggungan 

(1) Pengertian 

Adalah pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan 

Negeri terhadap nasabah yang barang agunannya telah diikat hak 

tanggungan. 

(2) Syarat Pengajuan Eksekusi 

(a) Jangka waktu akad pembiayaan telah berakhir 

(b) Legalitas pemberian pembiayaan harus baik dalam arti tidak 

terdapat cacat hukum, baik dalam pemberian pembiayaan 

maupun dalam pengikatan barang agunan. 

(c) Nilai Hak tanggungan atau setidak-tidaknya nilai barang 

agunan dapat menutup seluruh kewajiban nasabah. 

(3) Teknis Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan 

 Setiap mengajukan permohonan eksekusi sertifikat hak 

tanggungan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana tanah 

yang dibebani hak tanggungan terletak. Apabila dalam akad 

pembiayaan para pihak telah memilih domisili kepaniteraan 

pengadilan negeri maka permohonan eksekusi dapat diajukan 

melalui ketua Pengadilan Negeri tersebut, namun dalam 

pelaksanaan eksekusi ketua Pengadilan Negeri tersebut harus 

meminta bantuan kepada ketua Pengadilan negeri dimana tanah 

terletak untuk melaksanakan eksekusi. 

(4) Penjualan Obyek Hak Tanggungan Dibawah Tangan 
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Sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 

1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah disebutkan bahwa apabila dapat 

diperoleh harga penjualan tertinggi yang menguntungkan bagi 

keduabelah pihak, maka penjualan obyek hak tanggungan 

dimungkinkan untuk dilakukan di bawah tangan. 

Adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan lelang maupun 

penjualan di bawah tangan mengacu pada ketentuan eksekusi 

obyek hak tanggungan. Khusus untuk obyek jaminan fidusia yang 

berupa benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar 

atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e) Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia 

(1) Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi obyek 

fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun di bawah 

tangan. 

(2) Mengingat dalam fidusia obyek yang dibebani fidusia berada dalam 

kekuasaan pemberi fidusia (nasabah debitur) untuk itu dalam rangka 

pelaksanaan eksekusi, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek 

fidusia kepada penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak 

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat 
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eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil 

benda tersebut. 

f) Melalui Badan Shar’i Nasional (BASARNAS) 

 Terhadap nasabah yang sudah tidak tidak mempunyai prospek dan 

mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya 

menyelesaiakan kewajibanya maka berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. Penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui Badan Shar’i 

Nasional (BASARNAS) yang berkedudukan di Jakarta. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Mudharabah Pada Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Cabang Semarang 

Perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan 

yang cepat seiring dengan perkembangan perekonomian internasional 

yang juga berkembang pesat sehingga membutuhkan perbankan nasional 

yang tangguh maka diperlukan adanya pengaturan kegiatan lembaga bank 

yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastiaan hukum. 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, mencoba  

mengakomodir keinginan masyarakat Indonesia yang mengharapkan 

adanya bank syariah di Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia 

tentunya memerlukan peraturan yang mendukung. Undang-Undang No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan dipertegas lagi dengan adanya Undang-

Undang No.  10 tahun 1998 tentang perbankan, mengatakan bahwa bank 

konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
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syariah. Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan telah 

menyebutkan bahwa bank dapat memberikan kredit dengan imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan 

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdasarkan Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 tentang perbankan marupakan Bank Umum Syariah (BUS) 

nasional ke-2 yang mendasarkan kegiatan operasional perbankannya 

berdasarkan prinsip syariah setela Bank Muamalat Indonesia yang berdiri 

sekitar tahun 1992. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Semarang dalam 

melakukan kegiatannya mendasarkan pada peraturan Bank Indonesia No 

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksankan Kegiatannya 

Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan ketentuan modal disetor untuk 

mendirikan suatu bank syariah sekurang-kurangnya sebesar satu triliun 

rupiah hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 

Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 Tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank 

Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasrkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank umum konvensional yang 

merubah kegiatan usaha menjadi bank umum yang melaksanakan 
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kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dalam pengajuan 

permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 

wajib menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat 

Edaran No. 8/8/DPbS. 

Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pembiayaan total 

(Mudharabah) telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 

6/24/PBI/2004 pasal 36 (tiga puluh enam) mengenai kegiatan usaha yang 

meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dan juga melakukan 

penyaluran dana. Pasal 36 (tiga puluh enam) butir (b) peraturan Bank 

Indonesia No.6/24/PBI/2004 menyebutkan bahwa kegiatan menyalurkan 

dana malalui prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa, prinsip pinjam 

meminjam dan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil tersebut terdiri dari 

mudharabah dan musyarakah. 

Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Semarang tidak jauh 

berbeda dengan kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) pusat, salah 

satunya adalah adanya pemberian pembiayaan, dalam bank konvensional 

dikenal dengan nama kredit, jenis pembiayaan di Bank Syariah Mandiri 

(BSM) diantaranya adalah pembiayaan total (mudharabah) dengan sistem 

bagi hasil. 

Prosedur pengajuan pembiayaan total (mudharabah) dimulai dari 

permohonan pembiayaan secara tertulis kemudian pihak bank akan 

memeriksa perrmohonan untuk kemudian diputuskan. Bedanya adalah 
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kalau pada pembiayaan total (mudharabah) akan dilakukan bagi hasil 

antara nasabah pembiayaan dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) 

sesuai nisbah yang telah disepakati dalam kontrak (Akad) sedangkan pada 

bank konvensional dikenal dengan istilah pembebanan (bunga) yang 

sudah ditentukan baik untung maupun rugi.  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa dari 

ketujuh tahapan prosedur permohonan pembiayaan total (mudharabah), 

menggambarkan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang 

semarang sangtlah berhati-hati dalam memberikan persetujuan 

pembiayaan total (mudharabah) kemudian metode bagi hasil yang 

digunakan adalah metode bagi hasil pendapatan (revenue sharing), bukan 

bagi hasil keuntunngan (profit and loss sharing) yang menurut pendapat 

penulis metode bagi hasil pendapatan akan lebih menguntungkan pihak 

bank. 

Format akad Mudharabah terdiri dari 18 (delapan belas) pasal yang 

memuat beberapa hal pokok diantaranya adalah: 

a. Pasal 1 (satu), yaitu mengenai definisi dari pembiayaan mudharabah 

dan lain-lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah 

b. Pasal 2 (dua), yaitu berisi mengenai penggunaan dari pembiayaan total 

(mudharabah) yang dalam hal ini usahanya tersebut telah mendapat 

persetujuan dari pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri. 

c. Pasal 3 (tiga), yaitu mengenai jangka waktu dari perjanjian 

pembiayaan dari mulai Akad pembiayaan ditandatangani sampai 
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dengan waktu yang ditentukan bersama antara pihak Bank dengan 

Nasabah. 

d. Pasal 5 (lima), yaitu kesepakatan bagi hasil dimana poin ini 

merupakan poin penting dalam suatu akad pembiayaan mudharabah 

mengingat mudharabah itu sendiri adalah sistem bagi hasil. Dalam hal 

bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan bersama antara pihak 

Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Nasabah. 

e. Dalam Akad juga terdapat pasal yang mengenai jaminan yang harus 

diberikan oleh pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan 

mudharabah hal ini dilakukan untuk menjamin tertibnya pembayaran 

ataupun pelunasan dari pembiayaan itu sendiri seperti terdapat dalam 

pasal 8 (delapan) akad mudharabah (lampiran). 

f. Dalam suatu perjanjian kausula yang juga harus ada adalah adanya 

cara penyelesaian sengketa apabila terjadi atara Bank dengan 

Nasabah, dalam ini cara penyelesaiannya harus ditentukan dari awal 

untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum antara kedua belah 

pihak seperti yang terdapat dalam pasal 15 (lima belas) Akad 

pembiayaan mudharabah (lampiran 

Dalam memberikan pembiayaan total (mudharabah), Bank Syariah 

Mandiri (BSM) selalu meminta jaminan (pasal 8 akad mudharabah) dari 

nasabah pembiayaan total (mudharabah). Jaminan tersebut adalah berupa 

usahanya itu sendiri serta yang berupa benda. Hal ini dimaksudkan untuk 

lebih membuat nasabah berhati-hati dalam menggunakan dana 
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pembiayaan karena Bank Syariah Mandiri (BSM) hanya menjalankan 

amanah dari para nasabah yang telah mendepositokan uangnya.  

Jaminan untuk pembiayaan, telah diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No.5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif bagi Bank Syariah. Penilaian agunan/jaminan dilakukan oleh 

penilai independen bagi pembiayaan yang bernilai lebih dari satu milyar 

lima ratus juta rupiah, sedangkan untuk agunan yang nilainya kurang dari 

satu milyar lima ratus juta rupiah, dilakukan oleh penilai intern. Inti dari 

akad mudharabah adalah adanya saling percaya antara pihak pemilik 

modal (Bank Syariah Mandiri) dengan pengguna dana sehingga 

diperlukan adanya kejujuran antara kedua belah pihak, Akan tetapi pihak 

Bank Syariah Mandiri (BSM) mengantisipasi dengan meminta laporan 

keuangan dari nasabah pembiayaan total (mudharabah) setiap bulannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisa, penulis 

berpendapat bahwa pembiayaan total (mudharabah) mempunyai 

beberapa keuntungan dimana nasabah harus tetap memberikan jaminan 

yang nilainya lebih besar dari pada pembiayaan pokok yang diterima, 

diantaranya adalah Nasabah pembiayaan total (mudharabah) akan lebih 

berhati-hati dalam menggunakan pinjaman dari bank syariah dikarenakan 

nasabah harus tetap memberikan jaminan dimana jaminan tersebut akan 

disita apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya, kemudian 

yang kedua adalah bahwa nasabah akan termotifasi agar supaya uang bisa 

kembali dan agar jaminan tidak disita. Kelemahannya adalah bahwa 
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kegitan bisnis tidak dapat diprediksi kerugiannya apabila pinjaman itu 

digunakan kemudian merugi maka jaminan yang diberikan akan hilang. 

2. Cara Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Mudharabah 

Penyelesaian sengketa pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang 

Semarang disebut dengan istilah Pembiayaan bermasalah. Berdasarkan 

hasil penelitian, Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Semarang 

mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan beberapa 

prosedur diantaranya adalah dengan tindakan penyelamatan sebagaimana 

terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.31/12/UPPB tanggal 12 

November 1998, bahwa tindakan penyelamatan dilakukan dengan 

terlebih dahulu menganalisa berdasarkan prospek usaha nasabah dan 

kemampuan membayarnya.  

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank 

sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (ekstern). Berdasarkan hasil 

penelitian, pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Semarang telah 

mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam 

masalah pemberian pembiayaan total (mudharabah). Penyelesaian 

pembiayaan bermasalah secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan 

diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan 

secara intensif, penjadualan kembali, persyaratan kembali serta penataan 

kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak bank dengan 

syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih punya itikad baik untuk 

melunasi pembayaran.  
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Apabila dengan keempat cara tersebut nasabah belum dapat 

melunasi pembayaran maka tindakan yang paling terakhir adalah melalui 

Pengadilan, Tindakan lewat pengadilan ini dilakukan dengan beberapa 

cara: 

a. Mengajukan gugatan lewat Pengadilan Negeri 

b. Eksekusi grosse akta pengakuan hutang 

c. Melakukan somasi 

d. Permohonan eksekusi hak tanggungan 

e. Eksekusi sertifikat jaminan fidusia 

Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan 

bermasalah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah tepat yaitu dengan 

mengedepankan musyawarah terlebih dahulu lewat tindakan-tindakan 

penyelamatan secara maksimal meskipun berdasarkan penelitian belum 

pernah terjadi sengketa pembiayaan total (mudharabah) antara nasabah 

pembiayaan total (mudharabah) dengan pihak Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Cabang Semarang hanya ada beberapa nasabah yang melakukan 

keterlambatan dalam pemenuhan kewajibanya dalam melunasi angsuran 

dan itu merupakan suatu masalah. Tetapi pihak Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Cabang Semarang segera mengantisipasinya dengan tindakan-

tindakan penyelamatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Pelaksanaan Pemberian Kredit Mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Cabang Semarang 

  Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis 

mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan pemberian kredit mudharabah pada Bank 

Syariah Mandiri (BSM) pada prinsipnya mengedepankan rasa saling 

percaya antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Cabang Semarang hal itu tercermin dalam kontrak (akad) 

mudharabah (terlampir). 

b. Prosedur pembiayaan total (mudharabah) dilakukan dalam beberapa 

tahapan yaitu, tahap solisitas dan permohonan, tahap investigasi, 

tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, 

tahap angsuran/pelunasan dan tahap perhitungan bagi hasil.  

2.  Penyelesaian Sengketa Dalam Pemberian Kredit Mudharabah 

Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Penyelesaian sengketa antara nasabah pembiayaan dengan pihak 

Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Semarang secara teori adalah 

dengan langkah penyelamatan terlebih dahulu. Langkah penyelamatan ini 

terdiri dari 4 (empat) cara yaitu penagihan secara intensif, penjadualan 

kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) dan 
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penataan kembali (Restrukturing). Apabila dari keempatnya tidak dapat 

diselesaikan dan nasabah dianggap tidak punya itikad baik untuk 

melakukan pelunasan maka jalan terakhir yang ditempuh adalah lewat 

jalur pengadilan.  

B. Saran-Saran 

Bagi Bank Syariah Mandiri (BSM)  

1.  Menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan total (Mudharabah) dalam 

segala kondisi baik pendapatan bagi hasil meningkat ataupun pendapatan 

menurun. 

1. Pemahaman dari masyarakat yang kurang tentang pembiayaan total 

(mudharabah) sehinggga diperlukan sosialisasi yang lebih intens dari 

pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang pembiayaan total 

(mudharabah) dengan segala kemudahan prosedurnya. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa latara belakang didirikannya Bank Syariah Mandiri(BSM)? 

2. Apa saja kegiatan Bank Syariah Mandiri? 

3. Apakah perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional? 

4. Bagaimana prosedur pendirian Bank Syariah Mandiri cabang Semarang? 

5. Apakah Yang dimaksud dengan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri? 

6. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah? 

7. Bagaimana prosedur permohonan pembiaayaan mudharabah? 

8. Syarat-syarat usaha seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan 

mudharabah dari BSM? 

9. Pambiayaan mudharabah Di BSM itu terdiri dari pembiayaan apa saja? 

10. Bagaimanakah format kontrak untuk pembiayaan mudharabah? 

11. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan dalam permohonan 

pembiayaan mudharabah? 

12. Ketika tidak dapat dipenuhi syarat-syaratnya terus yang dilakukan itu apa? 

13. Kalau misalkan BSM tidak dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan 

permintaan pihak nasabah bagaimana? 

14. Apakah pernah terjadi sengketa pembiayaan mudharabah? 

15. Kalau tidak pernah apa alasannya? 

16. Apakah penyebabnya karena semua nasabah pembiayaan itu muslim? 

17. Apakah pernah ada yang ditolak dalam pengajuan pembiayaan? 

18. Apakah penyebab penolakannya itu? 
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19. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah? 

20. Apabila telah jatuh tempo masa pembayaran kemudian nasabah terlambat 

walau hanya satu hari apakah yang dilakukan pihak bank? 

21. Dan apakah keterlambatan itu dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah? 

22. Berapa jumlah maksimal dan minimal pembiayaan yang dapat dipenuhi 

oleh pihak BSM? 

23. Bagaimana contoh penghitungan bagi hasil mudharabah? 

24. Berapa banyak jumlah nasabah pembiayaan mudharabah? 

25. Dari sekian apakah ada yang beragama non muslim? 

26. Apa indikasinya suatu pembiayaan dikatakan sebagai pembiayaan 

bermasalah? 

27. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 

28. Langkah apa yang dilakukan apabila terjadi terhadap pembiayaan 

mudharabah yang bermasalah? 
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Lampiran 2 

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
No………………………………….. 

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji….” (QS Al-
Maidah 5:1) 

 
“….Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara 
kamu….” (QS. An-Nissa 4:29) 

 
“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu………………” 

(Al-Baqarah 2:198) 
 

AKAD MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini…Tanggal 
…… bulan…tahun…oleh dan antara pihak-pihak:…… 

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di………yang dalam hal ini diwakili 
oleh ……selanjutnya disebut “BANK”. 

2. ………Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama…..Selanjutnya 
disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH”. 

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, 

NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut 
NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk 
menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu 
tidak akan dibagi diantara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi 
Hasil (Syirkah) 

- Bahwa, terdapat permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan 
persetujuannya, baik terhadap kegitan usaha yang akan dijalankan 
NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan 
berdasarkan prinsip bagi hasilnya (Syirkah) 

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad 
Pembiayaan Mudharabah (Selanjutnya disebut “Akad”) denngan syarat-syarat 
serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
DEFINISI 

 
1. Mudharabah adalah :Akad antara pihak pemilik modal 

(Shahibul maal) dengan pengelola 
(Mudharib) untuk memperoleh 
pendapatan atau keuntungan. 

2. Syariah adalah  : Hukum Islam yang bersumber dari Al-
Qur’an dan Ar Ra’yu dan mengatur segala 
hal yang mencakup bidang ibadah 
mahdhah dan ibadah muamalah. 
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3. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan 
BANK untuk digunakan sebagai modal 
bagi NASABAH dalam menjalankan dan 
memperluas usahanya, sesuai dengan 
permohonan yang diajukannya kepada 
BANK. 

4. Bagi Hasil atau  
Syirkah adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan 

antara NASABAH dan BANK yang 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
NASABAH dengan BANK. 

5. Nisbah Adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan 
yang menjadi hak NASABAH dan BANK 
yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara NASABAH dengan BANK. 

6. Dokumen jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti 
tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya 
atas barang yang dijadikan jaminan dan 
akta pengikatnya guna menjamin 
terlaksananya kewajiban NASABAH 
terhadap BANK berdasarkan akad ini. 

7. Jangka waktu akad adalah : masa berlakunya Akad ini sesuai dengan 
yang ditentukan dalam pasal 3 Akad ini. 

8. Hari kerja bank adalah  : Hari kerja BANK INDONESIA 
9.  Pendapatan adalah :  Seluruh penerimaan yang diperoleh dari 

hasil usaha yang dijalankan oleh 
NASABAH dengan menggunakan modal 
yang disediakan oleh BANK sesuai 
dengan Akad ini. 

10. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 
butir 8 pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-
biaya sebelum dipotong pajak. 

11. Pembukaan pembiayaan adalah: pembukaan atas nama NASABAH pada 
BANK yang khusus mencatat seluruh 
transaksi NASABAH sehubungan dengan 
pembiayaan, yang merupakan bukti sah 
dan mengikat NASABAH atas segala 
kewajiban pembayaran, sepanjang tidak 
dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara 
yang sah menurut hukum. 

12. Cidera janji : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 
8 Akad ini yang menyebabkan BANK 
dapatat menghentikan seluruh atau 
sebahagian pembiayaaan, dan menagih 
dengan seketika dan sekaligus jumlah 



 90

kewajiban NASABAH kepada BANK 
sebelum jangka waktu Akad ini . 

 
Pasal 2 

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA 

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diriuntuk menyediakan fasiitas 
pembiayaan kepada NASABAH sampai jumlah Rp…(…..) secara sekaligus atau 
bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan 
dipergunakan untuk………………………………………………………… sesuai 
dengan rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, 
yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan dari Akad ini. 

Pasal 3 

JANGKA WAKTU 

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu 
…(………..) bulan terhitung sejak tangggal Akad ini ditandatangani, serta 
berakhir pada tanggal ………bulan ……Tahun …… 

Pasal 4 

PENARIKAN PEMBIAYAAN 

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang 
pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH 
menarik pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai 
berikut: 

- Menyerahkan kepada BANK permohonan realisasi pembiayaan yang 
berisi cincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta 
tanggal dan kepeda siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat 
permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 
5(lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilakukan. 

- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH tersemasuk 
dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang terkait dengan 
Akad ini. 

- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta 
akta-akta pengikatan jaminannya. 

- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, 
NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani tanda bukti 
penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK. 
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Sebagian bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan 
atas jaminan, dan? atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK 
berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya 
kepada NASABAH. 

Pasal 5 

KESEPAKATAN BAGI HASIL 

- NASABAH dan BANK sepakat, sepakat dan dengan ini mengikatkan diri 
satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (Syirkah) akan 
dilakukan pada tiap-tiap………… 

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung 
kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian 
tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/kelalaian NASABAH sebagaimana 
yang diatur daam pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH 
atas Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 12 Akad ini. 

- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut. 
Apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang 
dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah 
menyerahkan hasil penilaiaannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH. 

- NASABAH berjanji dan denga ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan 
perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan 
Akad ini, secara periodic pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari 
ke……….Bulan berikutnya. 

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
penilaian kembali: atas perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas 
pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodic pada tiap-tiap bulan, 
selambat-lambatnya pada hari ke ……. bulan berikutnya. 

- Apabila sampai hari ke …… BANK tidak menyerahkan kembali hasil 
hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara 
sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH. 

- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri 
satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala 
kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang yang diberikan kepada 
NASABAH tersebut pada pasal 2 
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Pasal 6 

PEMBAYARAN KEMBALI 

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan 
kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian 
pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan 
nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 Akad ini, menurut jadwal 
pwmbayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang diletakan pada dan 
karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini. 

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan 
yang diberikan oleh BANK dilakukan dikantor BANK atau ditempat lain yang 
ditunjuk BANK, atau dilakukan mealui rekening yang dibuka oleh dn atas nama 
NASABAH di BANK. 

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di 
BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat 
berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 KUHPdt 
kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna 
membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK. 

- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembayaran yang 
diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak 
berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau umengurangi bagian 
dari pendapatan/keuntungan yan menjadi hak BANK sebagaiman yang telah 
ditetapkan dalam Akad ini. 

Pasal 7 

BIAYA, POTONG, DAN PAJAK 

- Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung 
segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, 
termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya. Sepanjang hal itu diberitahukan 
BANK kapada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan 
NASABAH menyatakan persetujuannya. 

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan 
Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, 
dilakukan oleh NASABAHkepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak 
dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terdapat 
setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, 
akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK. 
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Pasal 8 

JAMINAN 

Untuk menjamin terbitnya pembayaran kembali/pelunasan pembayaran tepat 
pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belaj pihak berdasarkan 
Akad ini maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 

Jenis barang yang diserahkan adalah berupa: 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

Pasal 9 

KEWAJIBAN NASABAH 

 

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK, berdasarkan Akad ini, 
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk: 

- Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari 
pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo 
sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang diletakan pada dan karenanya 
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahakan dari Akad ini. 

- Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya 
perubahan yangmenyangkut NASABAH maupun usahanya. 

- Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga dan dan 
setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening 
NASABAH di BANK 

- Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban 
penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK 
berdasarkan akad ini. 

- Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur 
dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. 
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- Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang 
difasilitasi pembiayaannya berdasarkan akad ini, selambatnya 
tanggal….bulan berikutnya. 

- Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan daulat atau 
keteranga-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH 

- Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak 
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. 

Pasal 10 

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH 

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, 
menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa: 

- Nasabah adalah perorangan atau badan usaha yang tunduk pada 
hukum negara RI; 

- Pada saat ditandatanganinya akad ini, NASABAH tidak dalam 
keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar 
lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau 
dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa 
penundaan, yang dapat mempengaruhi asset keadaan keuangan, dan atau 
mengganggu jalannya usaha NASABAH; 

- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk 
menjalankan usahanya  

- Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili 
dan atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah dan berwenang, serta 
tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun 

- NASABAH mengijinkan BANK pada saat ini dan untuk masa-
masa selama berlangsungnya akad, untuk memasuki tempat-tempat usaha 
dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, 
mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi 
dan atau kegiatan lainnyayang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, 
baik langsung maupun tidak langsung 

Pasal 11 

CEDERA JANJI 

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini, BANK berhak untuk 
menuntut atau menagih pembayaran dari NASABAH dan atau siapapun juga 
yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban 
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NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika 
dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau 
surat lainnya apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini: 

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada 
BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 5 dan atau pasal 3 
akad ini; dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau 
barang-barang yang dijadikan jaminan, dan atau pernyataan pengakuan 
sebagaimana tersebut pada pasal tersebut pasal 10 akad ini ternyata palsu 
atau tidak benar isinya, dan atau nASABAH melakukan perbuatan yang 
melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam 
pasal 9 dan atau pasal 12 akad ini; 

- Sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh 
pengadilan atau pihak yang berwajib; 

- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah 
pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi. 

Pasal 12 

PELANGGARAN 

NASABAH dianggap telah melanggar akad inibila terbukti NASABAH 
melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut: 

- Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau 
rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK 

- Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak 
terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi dan atau akuisisi dengan 
pihak lain. 

- Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang 
diharuskan oleh BANK 

- Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakanpailit oleh pengadilan  

- Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain 

- Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan 
dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Akad ini. 
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Pasal 13 

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau kuasanya dapat untuk melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha 
yang dapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan akad ini, serta hal-hal 
lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak 
terbatas pada pembuat photo copynya. 

Pasal 14 

ASURANSI 

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi 
berdasarkan syariat atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan 
atas pembiayaan berdasarkan akad ini. Pada perusahaan asuransi yang ditunjuk 
oleh BANK. Dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang 
berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (BANKERS CLAUS). 

Pasal 15 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan 
bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan 
perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk 
menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat. 

- Apabila usaha menyelesaiakan perbedaan pendapat atau perselisihan 
melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK 
sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada 
BASARNAS (Badan Arbitrase Nasional) untuk memberikan putusannya, 
menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku 
dibadan tersebut. 

- Putusan BASARNAS (Badan Arbitrase Nasional) bersifat final dan 
mengikat. 

Pasal 16 

PEMBERITAHUAN 

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap 
telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercata atau 
disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini: 
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NASABAH : …………………………………………………… 

ALAMAT : …………………………………………………… 

BANK  : PT. BANK SYARIAH MANDIRI ………………. 

ALAMAT : …………………………………………………… 

Pasal 18 

PENUTUP 

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam 
Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara 
musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. 

- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahakan dari Akad ini. 

- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK 
diatas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2(dua) yang masing-
masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 
 
 
PT BANK SYARIAH MANDIRI   NASABAH 
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