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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI KELAYAKAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN 

SYARIAH 

(Studi Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda) 

 

Oleh: 

 Achmad Julianto 

 

Ketentuan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

merupakan dasar atau landasan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) maupun bank 

dengan prinsip syariah yang lainnya dalam menyalurkan pembiayaannya kepada 

nasabah debitur. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama dari bank , wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan yang mengacu pada UU Perbankan 

Pasal 2 yaitu “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, sedangkan 

ketentuan di dalam hukum islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian 

atau prinsip berusaha yang beretika islami harus diadopsi dan diterapkan dalam 

pemberian pembiayaan oleh BSM (KCP Kalianda). Pembiayaan yang akan 

diberikan tentu mengandung resiko, karena kesalahan prosedur pemberian 

pembiayaan atau faktor lain seperti faktor makroekonomi. Bank Syariah Mandiri 

(BSM) berkewajiban memonitor secara ketat terhadap seluruh fasilitas 

pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pemohon yang memenuhi 

persyaratan kelayakan penyaluran dana. 

  

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data 

yang digunakan  adalah data primer, yaitu melalui wawancara kepada staff analys 

credit PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kalianda, dan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan pembiayaan BSM (KCP 

Kalianda) harus  mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon 

Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, 

sebelum BSM (KCP Kalianda) menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima 

Fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut BSM (KCP Kalianda) 

melakukan analisis mendalam yang terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. 

 



 
 

Achmad Julianto 

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BSM (KCP Kalianda) berupa   

P 1 – (Cash Collection), P 2 – (Restruktur / Peninjauan Kembali), P 3 – Surat 

Peringatan, P 4 – Penjualan Jaminan Bersama Secara Sukarela ;dan P 5 – Lelang 

Hak Tanggungan . 

Kata Kunci: Perbankan syariah, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, 

Pembiayaan Bermasalah.  
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”Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah 

adalah mereka yang paling baik akhlaqnya” 

(H.R. Thabrani)  

 

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, 

selama ia menjadi lebih bijaksana dari pada sebelumnya” 

(Alexander Pope) 

 

“It's not about having the skill to do something. 

It's about having the will, desire and commitment to be your best” 

(Robert Hernandez) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. 

Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan 

fasilitas pembiayaannya. Suatu pembiayaan mencapai fungsinya apabila secara 

sosial ekonomis baik bagi debitor, kreditor, maupun masyarakat membawa 

pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitor 

maupun kreditor mendapatkan kemajuan.  Kemajuan tersebut dapat tergambarkan 

apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan 

kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari 

penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. 

Manfaat yang diharapkan dari pembiayaan dalam kehidupan perekonomian, dan 

perdagangan adalah mempunyai fungsi: meningkatkan daya guna uang, 

meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan 

peredaran barang, salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan 

berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan hubungan 

internasional
1
 . 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan perbankan syariah 

di Indonesia semakin jelas dan pasti seiring dengan berkembangnya perbankan 

                                                           
1
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti:2003   
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syariah di Indonesia, dengan demikian pelaku bisnis di bidang perbankan syariah 

memerluka sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan pemahaman 

terkait dengan aspek-aspek perbankan syariah menyangkut aspek fiqh maupun 

aspek hukum positif lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. 

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan 

terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian 

nasional.  

Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi 

yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat disetiap akhir kegiatan, melainkan 

pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus 

selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas 

keadilan. Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi 

untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. 

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah 

memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu : (a) prinsip keadilan, (b) menghindari 

kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri 

sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian 

pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk 

menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang
2
. 

Penilaian Kelayakan Penyaluran Dana, bank syariah wajib memperhatikan hal-hal 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008, 

yaitu: 

                                                           
2
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2010  
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Ayat (1) : 

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan 

kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban 

pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada 

Nasabah Penerima Fasilitas.” 

Ayat (2) : 

“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima 

Fasilitas.”   

Ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 di atas merupakan dasar atau landasan 

bagi Perbankan Syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah debitor. 

Analisis pembiayaan atau penelitian yang dilakukan oleh pihak bank, bertujuan 

untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah pembiayaan layak untuk 

dibiayai, dan apakah nasabah pembiayaan mempunyai kemauan dan kemampuan 

memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, sesuai dengan kesepakatan 

dengan pihak bank, dalam hal ini bank syariah menghadapi risiko yaitu 

kemungkinan tidak kembalinya uang yang di pinjamkan tersebut. oleh karena itu, 

diperlukan analisis terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah 

pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, kemampuan 

membayar kembali angsuran pembiayaan/pelunasan pembiayaan, serta 

ketersediaan agunan untuk meng-cover besarnya permohonan pembiayaan. Untuk 

itu dalam menganalisis pembiayaan harus mencakup penilaian kualitatif (analisis 

pembiayaan yang sifatnya non angka dan atau menjelaskan suatu angka kedalam 



4 
 

 
 

bentuk tulisan seperti legalitas, pemasaran, manajemen, teknis produksi) dan 

kuantitatif (menganalisa kondisi perusahaan (calon nasabah) berdasarkan laporan 

keuangan)
3
.  

Produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat di golongkan 

menjadi 4 kategori, yaitu : (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) 

pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan 

(4) pembiayaan dengan prinsip  akad pelengkap 
4
.Pembiayaan dengan prinsip 

jual-beli pada Bank Syariah mempunyai jenis-jenis sebagai berikut : (1) 

pembiayaan murabahah atau transaksi jual-beli, yaitu pihak Bank Syariah 

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari 

bank adalah harga beli dari pemasok di tambah dengan keuntungan dalam 

persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs/Tertanggal 

17 Maret 2008 ; (2) pembiayaan salam atau transaksi jual-beli dan barang yang 

diperjual-belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi 

pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai, sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Jual-Beli Salam; (3) pembiayaan Istishna atau pembiayaan yang 

menyerupai pembiayaan salam, namun Bank Syariah melakukan pembayaran 

secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah 

                                                           
3
 Modul Micro Financing Analyst, Analisa Pembiayaan Mikro, BSM Banking Staff 

Program  
4
 Opcit, Zainuddin Ali  
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Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Istishna, namun, yang 

menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah pembiayaan murabahah. 

Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak 

digunakan oleh bank syariah, karena murabahah sesuai untuk pembiayaan 

sebagian dan investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri, atau 

perdagangan. Murabahah memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang 

jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dipasar lokal maupun impor. 

Beberapa kendala yang dihadapi BSM maupun bank-bank syariah di Indonesia 

lainnya dalam menetapkan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh 

esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan 

dengan keberadaan produk tersebut ; 

2. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual-beli umumnya 

dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah 

menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak 

menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan; 

3. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang 

secara esensi telah menyalahi dua prinsip, pertama, esensi penjual yang 

memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang, dan 

kedua, esensi murabahah itu sendiri kesepakatan untuk membelikan barang 

untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparan harga pokok dan 

margin ; 

4. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan 

ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan 
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pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya 

transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual-

beli
5
. 

Hal-hal tersebut menjadi perhatian utama dalam standarisasi akad murabahah 

yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pemurnian ketentuan syariah 

dengan memperhatikan syarat minimum menurut ketentuan fiqh dan untuk 

mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu 

bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan 

dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C (character, capacity, capital, 

collateral, condition of economy) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 

23 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berkenaan 

dengan kelayakan penyaluran dana, artinya tanpa memperhatikan faktor 5C 

dinyatakan bank melanggar hukum. Pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh 

bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada dua prinsip, yaitu  :prinsip 

kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (prudential principle)
6
. Melihat resiko yang 

mungkin akan di alami oleh pihak Bank Syariah, agar senantiasa melaksanakan 

tugas dengan penuh tanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian dan hal 

ini harus lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dimasa-masa yang 

akan datang. Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam perjalanan waktu di 

kemudian hari dapat saja menjadi macet atau bermasalah, analyst credit Bank 

Syariah perlu menghindarkan diri dari pemberian pembiayaan kepada usaha yang 

mengandung resiko yang besar terutama resiko yang tidak dapat dikendalikan. Hal 

                                                           
5
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013   

6
 Lockcit , Muhammad Djumhana   
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ini disebabkan terhadap setiap pemberian pembiayaan yang kemudian menjadi 

gagal bayar dengan alasan apapun, baik secara faktor internal maupun karena 

faktor eksternal, pada akhirnya dapat mengakibatkan analyst credit Bank Syariah 

yang memberikan persetujuan pembiayaan harus mempertanggung jawabkannya 

dalam upaya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. 

Berkaitan dengan prinsip pemberian pembiayaan diatas, maka penulis tertarik 

untuk menyusun dan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi 

Kelayakan Penyaluran Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ” (studi pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kcp Kalianda). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap penilaian pembiayaan 

pada Bank Syariah Mandiri ? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila di 

kemudian hari penilaian kelayakan penyaluran dana tersebut terdapat 

kekeliruan ? 
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C. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: 

1. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum 

mengenai pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya Hukum 

Perbankan. 

2. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan adalah perbuatan hukum Staff Analys Credit 

Bank Syariah Mandiri terhadap permohonan atau pengajuan 

kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh pemohon 

kredit/pembiayaan, yang menentukan dilakukan atau tidak pencairan 

kredit/pembiayaan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah Terhadap Penilaian Pembiayaan Pada Bank 

Syariah Mandiri  ; 

2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank apabila terdapat 

kekeliruan penilaian kelayakan penyaluran dana tersebut.  
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

hukum  perdata terkait masalah pemberian kredit dalam dunia perbankan 

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan sebagai sarana memperluas 

pengetahuan di bidang Hukum perbankan. 
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 II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Istilah Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 

Undang-undang perbankan yang diubah menggunakan dua istilah yang berbeda, 

namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Dalam Pasal 1 

angka (11) UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan 

bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan 

kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga di sertai 

dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.  

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 1 angka (12), adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. Dari rumusan kedua istilah kredit tersebut, perbedaannya terletak pada
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bentuk kontra-prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) 

kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit atau pembiayaannya
 7.

 Pada bank 

konvensional, kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah kontra 

prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau 

kesepakatan bersama.  

Berdasarkan kedua pengertian kredit di atas, dalam ruang lingkup kredit maka 

kontra prestasi yang akan di terima kreditor pada masa yang akan datang berupa 

jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. 

Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi, 

kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi 

yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya kan berbentuk 

nilai uang.  Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-

sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan 

bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau 

pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta 

uang, imbalan atau bagi hasil dalam dalam tenggang waktu yang telah disepakati 

bersama.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah 

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau 

pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya 

kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai 

                                                           
7
 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama,2001  
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debitor
8
. Kepercayaan tersebut timbul karena di penuhinya segala ketentuan dan 

persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor , antara lain jelasnya 

tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.  

Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar Perkreditan, Drs.Thomas Suyatno, 

mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas: 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang di 

berikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. Dalam unsur waktu ini ,terkandung pengertian nilai agio dari uang, 

yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 

diterima dimasa mendatang. 

3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit 

diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya,karena sejauh-jauh 

kemampuan manusia menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat 

unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. 

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang,tetapi 

juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi 

modern sekarang ini didasarkan kepada uang,maka transaksi-transaksi kredit 

                                                           
8
 ibid ,  
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yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik 

perkreditan. 

B. Dasar Hukum Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Ada perbedaan mendasar yang menjadi alasan perlunya pengaturan yang lebih 

khas dan tersendiri untuk perbankan syariah. Pertama, seiring dengan 

perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, 

jaringan kantor, serta kompleksitas jenis produk dan jasa, serta meningkatnya 

kebutuhan masyarakat dan minat bank/investor untuk menyediakan jasa 

perbankan syariah, maka perangkat perundang-undangan tersebut terasa sudah 

tidak memadai lagi. Untuk itulah dirasakan pentingnya dasar hukum yang jelas 

dan mengikat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan perbankan 

syariah. UU No. 10 Tahun 1998 pada dasarnya undang-undang yang mengatur 

perbankan secara keseluruhan dimana perbankan konvensional menjadi titik 

tekannya. Pasal-Pasal yang menyangkut perbankan syariah masih teralu sedikit 

dibanding dengan banyaknya aturan atau ketentuan yang harus dimuat. 

Kedua, pada sisi lain perbankan syariah memiliki nilai dan prinsip yang berbeda 

dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki seperangkat nilai 

dan aturan moral yang baku yang tentu saja berbeda secara diametral dengan 

perbankan konvensional. Pada teknis operasionalnya pun demikian, perbankan 

syariah memerlukan pengaturan yang berbeda dan khusus dengan perbankan 

konvensional. Misalnya dalam sistem pengawasan, penilaian tentang CAR 

(capital adequacy ratio), penilaian kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP), dll. Atas perbedaan mendasar tersebut 
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lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, payung hukum 

perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti. 

C. Prinsip-Prinsip Bank Islam. 

Visi  perbankan islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi 

masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil 

sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan 

memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan islam. 

Dengan landasan falsafah dasar sebagaimana yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya dan dengan visi misi tersebut diatas, maka setiap kelembagaan 

keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
9
 : 

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba 

a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil 

usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang 

dilakukan pada bank konvensional. Mengapa? QS.Lukman (31):34. Yang 

intinya: „hanya Allah Subhanahu Wata‟ala sajalah yang mengetahui apa 

yang akan terjadi esok”. 

b. Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau  

terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara 

otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalan waktu. 

Mengapa? QS. Ali Imran (3):130. Yang intinya: “Allah SWT. Melarang 

memakan riba berlipat ganda. 

                                                           
9
 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005  
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c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang 

ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan 

sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan 

memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Mengapa? Hadits 

shahihh muslim bab riba nomor 1551-1567. Yang intinya : 

“memperdagangan/menyewakan barang ribawi dengan imbalan banrang 

yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah 

hukumnya riba. 

d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas 

utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, 

seperti penetapan bunga pada bank konvensional. Mengapa?  Hadis shahih 

muslim oleh  Ma‟mur Daud bab riba nomor 1569-1573. Yang intinya : “ 

membayar utang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang 

di contohkan dalam hadist, harus atas dasar sukarela dan prakarsanya harus 

datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo.” 

2. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli 

Dengan mengacu kepada petunjuk Al- Qur‟an ,QS. AL-Baqarah (2) : 275 

dan surat An-Nisa (4) : 29. Yang intinya :Allah SWT .telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jualan 

perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan 

ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan 

perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara 

uang dengan barang atau jasa. Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku 

prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong 
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produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat 

menghindari adanya penyalahgunaan kredit spekulasi, dan inflasi. 

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat lembaga ekonomi 

islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem 

bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas 

pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan 

perdagangan. 

D. Jenis-Jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat 

di golongkan menjadi 4 kategori, yaitu : (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, 

(2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 

dan (4) pembiayaan dengan prinsip  akad pelengkap. 
10

Hal dimaksud diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli mempunyai jenis-jenis sebagai berikut: 

a. Pembiyaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli, yaitu pihak bank syariah 

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual 

dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam 

persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. 

Kepememilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah 
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 Opcit, (Zainuddin Ali)   
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perjanjian jual-beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang 

tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai 

dengan pelunasannya
11

. 

b. Pembiayaan Salam 

Pembiayaan salam adalah transaksi jual-beli ,dan barang yang diperjual-

belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran 

kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau 

hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan 

spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan 

jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barangyang diserahkan tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang ditentukan diawal maka nasabah harus bertanggung 

jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan 

spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima
12

. 

c. Pembiayaan Istishna 

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan 

salam, namun bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau 

beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu 

spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna 

dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi
13

. 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 
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 Ibid,  
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 Ibid, 
13

 Ibid,  
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Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa 

manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan 

kepemilikan. Menurut fatwa dewan syariah nasional, pembiayaan ijarah adalah 

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang ata jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikian barang.  

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil 

Akad-akad investasi bagi hasil yang biasa diaplikasikan pada pembiayaan prinsip 

bagi hasil mempunyai berberapa jenis sebagai berikut : 

a. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak 

banksyariah dan/atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek 

bersama antara nasabah dengan bank.  Nasabah dapat mengajukan proposal 

kepada bank syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek 

atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank 

dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi 

masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan 

bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan
14

. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yeng dilakukan oleh pihak 

bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu 
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proyek/usaha tersebut ; sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut dengan sebaik-baiknya 

dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah 

dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak 

berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari 

proyek/usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan
15

. 

4. Pembiayaan prinsip akad pelengkap 

Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut : 

a. Al-hawalah 

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya. Sebagai contoh, seorang pedagang beras 

ingin membeli beras kepada orang yang mempunyai pabrik padi dan/atau 

penggilingan beras. Pemilik beras dimaksud , dibayar oleh pihak pedagang 

secara kredit, sehingga pemilik beras tersebut bermohon kepada bank 

syariah untuk membayar tunai sejumlah piutang dimaksud.selanjutnya bank 

syariah yang akan menagih kepada pedagang beras sesuai dengan termin 

pembayaran yang ada di satu pihak dan pihak lainnya juga bank syariah 

akan membebankan biaya jasa kepada pedagang tersebut
16

. 

b. Gadai (Rahn) 

Gadai (ar-rahn) adalah seorang yang meminjam harta orang lain dengan 

memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, 
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seandainya terjadi kegagalan dalam pembaran, maka orang yang 

meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, 

gadai (ar-rahn) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seorang yang 

membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya 

sebagai jaminan kepada bank syariah dan atas izin bank syariah orang 

tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus 

dipelihara dengan baik
17

. 

c. Garansi bank 

Apabila nasabah membutuhkan garansi bank syariah untuk melakukan 

pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai 

jaminan untuk membuka garansi bank syariah. Kafalah merupakan jaminan 

yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
18

.    

E. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung 

resiko, sehingga dalam setiap pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum 

memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan 

penilaian yang saksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 23 

undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang mesti dinilai oleh bank sebelum 

memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, 
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modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian terenal 

dengan sebutan “the five C of credit analysis” atau prinsip 5C.  

Pada sasarannya konsep 5C‟s ini akan dapat memberikan informasi mengenai 

iktikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) 

nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya
19

. 

1. Penilaian watak (character) 

Penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk 

mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon nasabah debitor untuk 

melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan 

menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama 

didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon 

debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui 

moral, kepribadian, dan perilaku calon debitor dalam kehidupan 

kesehariannya
20

. 

2. Penilaian kemampuan (capacity) 

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya 

dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang 

akan dibiayai nya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon 

debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau 

mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu 

tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend 

bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya 
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tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya 

sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran 

kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin 

membaik. 

3. Penilaian terhadap modal (capital) 

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh 

mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui 

kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan 

proyek atau usaha calon dibitor yang bersangkutan. Dalam praktek selama 

ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana 

yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, 

sedangkan kekurangannyaitu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank 

fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih 

sedikit dari pokoknya
21

 

4. Penilaian terhadap agunan (collateral) 

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon  debitornya umumnya 

wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan 

mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau 

pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank 

wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon nasabah debitor 

tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat 

dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau 

pembiayaan yang tersisa
22

. 
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5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (condition of economy) 

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa 

lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil 

proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain 

memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan 

penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari 

kredit yang diminta.    

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C‟s, juga 

menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P, sebagai berikut
23

 :  

1. Party (para pihak) 

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap 

pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu  

“kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana 

karakternya, kemampuannya, dan sebagainya. 

2. Purpose (tujuan) 

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak 

kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang 

positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Dan harus 

pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan 

seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit. 

3. Payment (pembayaran) 
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Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon 

debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian 

diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar 

kembali oleh calon debitor yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan 

dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor punya sumber 

pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar 

kembali kreditnya. 

4. Profitability (perolehan laba) 

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu 

pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang 

akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dan apakah pendapatan 

perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan 

sebagainya. 

5. Protection (perlindungan) 

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. 

Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari 

holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting di perhatikan. 

Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar skenario atu 

diluar prediksi semula.    

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam 

memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu
24

 : 

1. Returns (hasil yang diperoleh) 
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Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit 

telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditornya. Artinya 

perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah beserta bagi hasilnya, ongkos-

ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk 

cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya. 

2. Repayment (pembayaran kembali) 

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. 

Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran 

kembali dari kredit yang  akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang 

tidak boleh diabaikan. 

3. Risk bearing ability (kemampuan menanggung resiko) 

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya 

kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi 

hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat 

menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan 

apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup 

aman untuk menutupi risiko tersebut.
2526

 

Disamping prinsip-prinsip diatas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian 

kredit yang berhubungan dengan debitor yang mesti diperhatikan oleh suatu bank 

adalah sebagai berikut: 
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a. Prinsip matching, yaitu harus match antara pinjaman dengan aset perseroan. 

Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek 

untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena 

hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya mismatch. 

b. Prinsip kesatuan valuta, maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari 

suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai 

investasi atau pembiayaan dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko 

gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk ini tersedia apa yang 

disebut dengan currency hedging. 

c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, maksudnya mestilah ada 

hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. 

Jika pinjamannya teralu besar disebut perusahaan yang high gearing. 

Sebaliknya, jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut 

low gearing. Post permodalan earnings yang akan didapat oleh perusahaan 

tidak fixed, yaitu dalam bentuk dividen, sementara cost terhadap suatu 

pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu, kelangsungan 

suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan 

besarnya modal tidak reasonable. 

d. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset, alternatif lain untuk 

menekan resiko dri suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan 

antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan gearing 

ratio. Biasanya klasifikasi dari gearing ratio dilakukan sebagai berikut: 
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Rasio        Persentase 

Rendah ---------------------------------------------------------   6 – 20 

Sedang ---------------------------------------------------------   20 – 40 

Tinggi ---------------------------------------------------------   Di atas 40 

F. Pengertian, dan Dasar Hukum Wanprestasi dan Keadaan Memaksa      

(Force Majeure) 

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Wanprestasi 

Perkataan “wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. 

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dan debitur
27

. Pengertian mengenai wanprestasi belum 

mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai 

untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah 

mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di 

berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain 

sebagainya.  

Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestasi ini, telah 

menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada 

beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi 

pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Wirjono 

Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi 

didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi 

dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah 
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“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk 

wanprestasi.” 

 R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau 

kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
28

 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yang diperjanjikan. 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan 

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk 

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, 

sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan 

karena wanprestasi tersebut. Dasar hukum wanprestasi yaitu: 

Pasal 1238 KUHPerdata:  

“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan”. 

Pasal 1243 KUHPerdata:  

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 

mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk 

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
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hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 

yang telah ditentukan”. 

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan 

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur 

dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut 

tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama 

sekali. 

2. Pengertian dan Dasar Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) 

Di dalam KUHPerdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya 

memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan 

tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur  tidak dapat 

melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga 

tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang 

berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk 

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Beberapa pandangan 
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mengenai konsep keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) diantaranya 

adalah:
29

 

1. Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu 

disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia 

tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar 

dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau 

kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. 

Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh 

dijatuhi sanksisanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan 

suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar 

kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga 

harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu 

dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur. 

2. Overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin 

memenuhi perutangan (absolute overmacht) atau masih memungkinkan 

memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak 

seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan 

menimbulkan kerugian yang sangatbesar (relative overmacht). 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

keadaan memaksa/force majeure adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak 

dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya 

sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali 
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salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi 

pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi 

kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. 

Adapun bentuk-bentuk force majeure tersebut adalah: 

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga. 

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga 

(pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam 

melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi 

kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori force majeure, yang pengaturan 

hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam 

hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung  jawabnya. 

2. Force majeure karena keadaan memaksa 

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan force majeure 

sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak 

adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. 
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3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang 

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata 

dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut 

tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi. 

Dikarenakan KUHPerdata tidak mengenal istilah force majeure dan juga tidak 

menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut sebagai keadaan memaksa, hal tidak 

terduga dan perbuatan yang terlarang tersebut, sehingga dalam menafsirkan 

pengaturan force majeure dalam KUHPerdata, adalah dengan menarik 

kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu 

pengaturan khusus tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan 

tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak 

sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama). 

Disamping tentunya menarik kesimpulan dari teori-teori hukum tentang force 

majeure, doktrin dan yurisprudensi. Menurut Hasanuddin Rahman, terdapat 

beberapa Pasal dalam KUHPerdata yang dapat digunakan sebagai pedoman 

terhadap ketentuan mengenai force majeure antara lain:
30

 

Pasal 1244 KUHPerdata: 

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan 

bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu 

yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak 

terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itupun 

jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” 
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Pasal 1245 KUHPerdata: 

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan 

memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan 

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang 

sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” 

Pasal 1545 KUHPerdata: 

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar 

salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari 

pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia 

telah berikan dalam tukar-menukar.” 

Pasal 1553 KUHPerdata: 

“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena 

suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. 

Jika barangnya hanya sebagian musnah, pihak penyewa dapat memilih menurut 

keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah dia akan 

meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak 

meminta ganti rugi” 
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G. Kerangka Pikir 

            PROSES PENGAJUAN KREDIT / PEMBIAYAAN 

                    BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 

 

 

                                         
                                  
                                MONITORING COLLECTION / PENAGIHAN  

                               TERHADAP FASILITAS PEMBIAYAAN 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KETERANGAN : 

1. Pengajuan permohonan/aplikasi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah 

2. Penelitian berkas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

3. Penilaian kelayakan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

4. Monitoring collection / penagihan kembali terhadap fasilitas pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah melalui angsuran yang telah ditentukan. 
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PEMBIAYAAN 

 

ANALISIS 

KUALITATIF 

ANALISIS  

KUANTITATIF 

LAYAK DILAKUKAN 

PENCAIRAN 

PEMBIAYAAN 

TIDAK LAYAK 

DILAKUKAN 

PENCAIRAN 

PEMBIAYAAN 
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III. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan
31

, 

tidak jarang suatu aktifitas untuk mencari “kebenaran hukum” lebih didasarkan 

atas penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh 

seseorang atau lembaga tertentu yang karena otoritas atau kewibawaan ini tidak 

jarang tanpa melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya. 

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris
32

. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris. Penelitiian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) 

                                                           
31

 Bambang Sunggono , Metodologi Penelitian Hukum,Jakarta;PT.Rajarafindo    

persada, 2003  
32

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT.Citra Aditya  

Bakti,2004 
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dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian 

tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil dari penerapan peristiwa 

hukum in cooncreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 

atau ketentuan kontrak. Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif 

(perundang-undangan,kontrak) yang berlaku, dan tahap kedua kajian hukum 

empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris 

membutuhkan data sekunder dan data primer. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif. berdasarkan sifat dan tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam 

menyusun skripsi ini. Pertimbangan penulis dilatari tujuan penulisan ini 

dimaksudkan untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang melandasi 

perancangan rumusan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008, yang 

dianggap baik dan benar oleh perancang rumusan Pasal tersebut. namun kegiatan 

pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah masih terdapat kelemahan 

dengan adanya pelaksanaan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain wanprestasi kreditur 

dalam bentuk  pembiayaan bermasalah. 

C. Pendekatan Masalah 

Karena fokus pada penelitian ini adalah penerapan ketentuan hukum normatif 

pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum 
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berakhir. Pada tipe pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan Live-Case 

Study dengan melakukan pengamatan (observation) langsung terhadap proses 

berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu, dalam hal ini 

peristiwa pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sedang 

berlangsung.  

D. Data Dan Sumber Data 

Penulis mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai 

staf analis kredit pada Bank Syariah Mandiri beserta modul micro financing 

analyst untuk program pelatihan dasar para staff sedangkan, data sekunder 

dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi peraturan 

perundang-undangan yang terkait masalah pemberian pembiayaan yang akan 

dibahas. Antara lain,Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan ; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ; 

Surat edaran pembiayaan No.14/005/PEM, tanggal 1 maret 2012 (mandiri syariah) 

perihal implementasi proses baru pembiayaan ,dsb. 

Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi atas penerapan 

tolak ukur normatif pada peristiwa hukum in concreto dan wawancara dengan 

responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder 

pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-

undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-
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undang yang menjadi tolak ukur terapan. Data primer meliputi data perilaku 

terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum in concreto. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature hukum atau 

bahan hukum tertulis lainnya. 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen 

yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

b. Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

c. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu 

dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 
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kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.
33

 

G. Analisis Data 

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga menghasilkan produk 

penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Rumusan masalah dan 

tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, 

komprehensif, dan lengkap. Analisis selalu mengarah pada alternative berikut : 

a. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, 

akibatnya mencapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan (alternative 1) ; 

b. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, tetapi 

akibatnya tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternative 2) ; 

c. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, 

akibatnya tidak pula mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternative 3) ; 

d. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, tetapi 

akibatnya mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternative 4). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penerapan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

syariah berkenaan dengan kelayakan penyaluran dana yang dilakukan 

BSM (Kcp Kalianda) sudah sesuai melalui analisis yang mendalam yang 

terbagi menjadi 2, yaitu : a. ANALISIS KUALITATIF (qualitative 

analysis), analisis pembiayaan yang berpedoman pada prinsip 5 C ( 

character, capacity, capital, collateral, and condition of economy) dan 

paling tidak BSM Kcp Kalianda harus menghindarkan melakukan kegiatan 

pembiayaan pada : 1.) Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ; 2.) 

Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai ; 3.) 

Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak 

memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut ;dan 4.)Nasabah 

yang bermasalah . b. ANALISIS KUANTITAS (qualitative analysis), 

menganalisa kondisi perusahaan (calon nasabah) berdasarkan laporan 

keuangan nasabah, Rasio Laporan Keuangan, dan Kebutuhan pembiayaan 

, meliputi : Non Golber tap  (per sektor usaha ) , Golbertap , Per Segmen 

Mikro. 
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2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak 

BSM (Kcp Kalianda) dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

berupa : P 1 – (Cash Collection) ; P 2 – (Restruktur / Peninjauan Kembali) 

; P3 – Surat Peringatan ; P 4 – Penjualan Jaminan Bersama Secara 

Sukarela ; dan P 5 – Lelang Hak Tanggungan . 

B. SARAN 

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BSM 

KCP Kalianda diupayakan diselesaikan melalui Penyelesaian Alternatif / non 

Litigasi (di luar Pengadilan) seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lain-lain. 

Maintenance / Restruksturisasi akad adalah upaya penyelesaian yang paling 

efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dikarenakan pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan / HT Terhadap produk Syariah belum memiliki dasar 

hukum yang kuat, sehingga akan sulit untuk Perbankan Syariah memperoleh 

kepastian hukum atas jaminan.  
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