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ABSTRAK 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan 

adalah dengan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) 

dimana seluruh anggota masyarakat akan diajak terlibat secara langsung dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam. PNPM 

merupakan progam nasional yang didukung dengan pembiayaan yang berasal dari 

APBN untuk kredit bagi rumah tangga miskin dengan harapan memberikan 

peluang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui kredit usaha 

ekonomi produktif yang dikelola disetiap Kecamatan seluruh Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad perjanjianpada 

pemberian dana kredit UEP pada UPK PNPM Kecamatan Tangendalam 

pandangan hukum Islam. Rumusan masalah  penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah 

akad perjanjian  kredit UPK di kecamatan tangen kabupaten sragen, (2) dan 

bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap akad perjanjian di upk 

kecamatan  tangen kabupaten sragen. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan akad 

perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi Produktif pada Unit 

Pengelola Kecamatan PNPM,dalam pandangan hukum Islamtujuan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian dan kredit UEP di UPK dan 

menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad perjanjian UEP 

di UPK Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan( field research). 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan data yang dianalisis diperoleh kesimpuln bahwa: akad perjanjian 

kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam pengajuanya digunakan untuk 

pembiayaan kredit tetapi pada prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan  

penggunaan yaitu banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk 

pembiayaan usahanya. Sedangkan Pandangan hukum Islam terhadap pemberian 

dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai dengan akad 

perjanjian dalam hukum Islam, dengan adanya sifat gharar, fasid, serta adanya 

riba, tetapi tambahan yang dibebankan kepada nasabah masih dalam batasan yang 

wajar. 

Kata kunci : Akad Perjanjian, UPK PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten 

Sragen, Usaha Ekonomi Produktif.  
 
 
 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan 

kehidupannya, manusia  

disamping berkedudukan  

sebagai makhluk Tuhan  juga 

berkedudukan sebagai makhluk 

sosial. Dimana segala aktivitas 

kehidupan  tidak akan bisa lepas 

dari masyarakat sekitar, baik 

dalam hal segala urusan sehari-

hari maupun urusan dalam 

kaitanya dengan pemenuhan 
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kebutuhan hajat hidup primer 

maupun sekunder. 

Kedudukannya sebagai 

makhluk Tuhan, dimana dalam 

menjalankan kehidupan sehari-

hari  terdapat  aturan dan kaidah-

kaidah yang telah di atur dengan 

jelas dalam al-Quran maupun al-

Hadist sehingga dalam 

penjalanannya haruslah 

senantiasa berpedoman pada dua 

hal tersebut, dengan harapan 

bahwa dalam berperilaku tidak 

akan lepas dari apa yang telah 

tetapkan dalamnya. 

Kedudukan manusia 

sebagai makhluk sosial, dalam 

hal untuk pemenuhan 

kebutuhannya  manusia di beri 

keleluasan untuk mencari rizki 

dimanapun dan kapanpun 

termasuk juga dengan cara 

apapun, tetapi  tetap pada 

batasan-batasan dan aturan baik 

dalan agama maupun dalam 

aturan yang sesuai dengan norma 

sosial. 

Manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

melakukan berbagai macam 

usaha, tidak boleh seorang 

muslim bersifat malas dan 

enggan dalam berusaha mencari 

rizki, atau mempunyai sifat 

pesimistis walaupun dengan 

alasan apapun atau  hanya 

bertawakkal kepada Allah SWT. 

Menyerahkan dan menerima 

semua pada apa yang telah di 

berikan Allah, sunggah hal ini 

bukan merupakan sifat orang  

Islam yang berjiwa dinamis atau  

hanya  menyandarkan diri kepada 

pemberian orang lain. Sesaui 

dengan yang disebutkan dalam 

al-Qur‟an surat Ar-Ra‟d ayat 11.  

          

       

         

         

      

Bagi manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak 

merobah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah 

keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak 

ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia (Q.S. 

Ar‟d: 11). 
 

Islam merupakan konsep 

agama yang meliputi keyakinan 

dan hukum.  Sebagai sebuah 

keyakinan atau (aqidah), Islam 

mengatur hubungan dengan sang 

khaliq-Nya, dan  sebagai  hukum  

syariah Islam mengatur 

kehidupan manusia dengan  

manusia  lainnya  termasuk  

juaga  usahanya  dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, 

yaitu ekonomi yang selalu di 

bimbing oleh satu kesatuan dan 

keyakinan yang  menghasilkan 

suatu tatanan yang utuh. Suatu 

sistem yang sempurna, karena 
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syari‟ah yang di wahyukan Allah 

mencakup seluruh aktfitas 

mamnusia sepanjang zaman dan 

segala tempat (Saefudin,1984: 3). 

Sifat dan karakteristik  

ajaranIslam adalah kesempurnaan 

ajarannya yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan, ajaran Islam 

telah memiliki konsep dan aturan 

yang bersifat mutlak dan tetap. 

Dalam ajaran Islam, bidang  

perekonomian  termasuk salah 

satu bagian sangat penting dalam 

hal ekonomi menjadi hal yang 

sangat urgen karena pada 

masalah ini akan terjadi godaan-

godaan keduniawian yang sangat 

besar. Sehingga disinilah ajaran 

Islam sangat berperan penting,hal 

ini di karenakan jika urusan ini 

hanya di serahkan kepada 

manusia maka di khawatirkan 

akan terjadi penyelewengan 

dalam penjalannya,  karena akal 

manusia sangatlah terbatas. 

Sehinga tidak sedikit dari 

manusia yang gagal untuk 

mengabdi kepada Allah dan 

bertentangan dengan ajaran Islam 

yang telah di tetapkan dalam al-

Qur‟an maupun al-Hadist yang 

disebabkan masalah ini. 

Disebutkan dalam al-Qur‟an 

surat Alam Nasyirah ayat 5-6 

sebagai berikut:  

      

 

Karena Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan 

itu ada kemudahan. (Q.S. Alam 

Nasyirah: 5-6). 
 

Hukum muamalah Islam 

mempunyai prinsip-prinsip yang 

dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Pada dasarnya segala bentuk 

muamalah adalah mubah, 

kecuali yang di tentukan lain 

dalam al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasul. 

b. Muamalah dilakukan secara 

suka rela tanpa mengandung 

unsur pemaksaan.  

c. Muamalah di dasarkan atas 

dasar pertimbangan yang 

mendatangkan manfaat dan 

mendatangkan madharat  

dalam kehidupan masyarakat.  

d. Muamalah dilaksanakan 

dengan memelihara nilai 

keadilan, menghindari unsur-

unsur penganiayaan, unsur-

unsur pengambilan 

kesempatan dalam 

kesempitan (Ahmad, 1983: 

10). 

Unit Pengelola 

Kecamatan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri yang selanjutnya akan 

disebut (UPK PNPM) merupakan 

lembaga keuangan mikro 

ekonomi yang melaksanakan 

fungsi mediator maupun sebagai 

fasilitator  yaitu menerima atau 

menghimpun dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat. UPK 

melayani sektor mikro, sehingga 

lembaga ini mampu melayani 

kebutuhan keuangan masyarakat 

ekonomi bawah yang sulit 

mengakses pembiayaan ke 

perbankkan.Dalam menyalurkan 

dananya dalam pembiayaan, 

UPK PNPM menggunakan akad 

bagi hasil atau mudharabah serta 
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jasa pinjaman maupun kredit 

dalam pembiayaan. 

UPK menganut azas 

kekeluargaan dan sesuai dengan 

hukum perundang-undangan 

Negara, sehingga semua transaksi 

yang dilakukan berprinsip atas 

dasar kekeluargaan dan undang-

undang tetapi juga 

mengguanakan prinsip syariah 

muamalah yakni transaksi dinilai 

sah apa bila transaksi tersebut 

telah memenuhi syarat-syaratnya 

sesuai hukum dan prinsip 

syariah. Sehingga jika tidak 

sesuai maka transaksi tersebut di 

anggap batal atau tidak sah.Jadi 

kedudukan akad sangatlah 

penting dalam melakukan sebuah 

transaksi yang berprinsip 

syari‟ah. Sebagaimana yang telah 

diterangkan dalam al-Qur‟an 

surat al-Baqarah ayat 245 sebagai 

berikut: 

      

         

       

 

Siapakah yang mau memberi 

pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan 

Allah), Maka Allah akan 

meperlipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan 

lipat ganda yang banyak. dan 

Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezki) dan kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan 

(Q.S. Al-Baqarah: 245). 

 

Salah satu akad yang 

digunakan oleh UPK dalam 

bertransaksi pembiayaan adalah 

jasa pinjaman atau bagi hasil atau 

mudharabah. Berdasarkan hasil 

observasi sementara yang di 

lakukan pada akad perjanjian 

pada praktiknya belum 

sepenuhnya menggunakan  

konsep pembiayaan yang 

sempurna. Dalam pembiayaan  

kredit ini, usaha yang menjadi 

objek pembiayaan  dimana 

nasabah hanya akan menjelaskan 

gambaran serta jenis usahanya 

secara umum kepada pengelola. 

Sehingga pengelola tidak begitu 

memahami pembiayaan yang 

akan dilakukan.   

Hal tersebut merupakan 

isu-isu kontroversi yang 

berkembang dimasyarakat 

tentang praktek yang diterapkan 

oleh sebagian besar pengelola 

UPK PNPM ditingkat kecamatan 

maupun di tingkat kabupaten 

kota. Sehingga permaslahan 

tentang praktek pembiayaan 

kredit khususnya pembiayaan 

kredit usaha yang menggunakan 

akad mudharabah perlu dikaji 

lebih lanjut. 

Dari latarbelakang di atas 

maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian tentang 

akad perjanjian khususnya pada 

akad perjanjian pembiayaan 

kredit dengan judul“Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Akad 

Perjanjian pada Pemberian Dana 

Kredit Usaha ekonomi produktif 

(studi kasus pada Unit Pengelola 

KecamatanProgram Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat  
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dikecamatan  Tangen  Kabupaten 

Sragen). 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

Istilah perjanjian 

dalam bahasa Arab lazim 

disebut عقد berasal dari  عقد–

 yang berartiعقد  –يعقد 

mengikat, mengumpulkan. 

Aqad (عقد )  yang asal katanya 

berarti mengikat, 

mengumpulkan ini 

pengertiannya adalah 

“mengumpulkan dua tepi tali 

dan mengikat salah satunya 

dengan yang lain hingga 

bersambung, lalu keduanya 

bersambung menjadi sebagai 

sepotong benda. Para fuqaha 

memakai juga istilah akad 

untuk sumpah, perjanjian 

maupun persetujuan jual beli 

maupun dalam pembiayaan. 

Secara etimologis 

perjanjian dalam Bahasa 

Arab di istilahkan dengan 

mu’aqqadah Ittifa’ atau akad. 

Dalam Bahasa Indonesia 

dikenal dengan kontrak, 

perjanjian atau persetujuan 

yang artinya adalah suatu 

perbuatan dimana seseorang 

atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap seseorang 

lain atau lebih (Abdul, 2010: 

22). 

Sedangkan menurut 

istilah, yang dimaksud 

dengan akad adalah 

keterikatan keinginan diri 

dengan keinginan orang lain 

dengan cara memunculkan 

adanya komitmen tentunya 

dengan yang disyariatkan 

(Suhendi, 2007: 44).  

Sebagai 

penjelas/bayan al- Qur‟an, as- 

Sunnah banyak memberikan 

ketentuan-ketentuan umum di 

bidang akad atau perjanjian 

antara lain mengenai 

keharusan memenuhi syarat-

syarat yang dibuat dalam 

suatu perjanjian. Rasulullah 

bersabda: 

الوسلوىى على شروطهن إاّل 
 شرطاحّرم حالال أوأحّل حراها

“seorang muslim harus 

memenuhi syarat perjanjian 

yang dibuat atas atas 

mereka”( Abd al- Wahhab 

Khallaf, 1978: 88) 

Dalil-dalil di atas 

merupakan dasar pelaksanaan 

akad atau perjanjian secara 

umum yang dapat mencakup 

segala macam akad.Di 

samping itu, masih ada dasar-

dasar yang bersifat khusus, 

yaitu dasar-dasar yang 

menunjuk kepada akad atau 

perjanjian tertentu saja, 

seperti jual beli, sewa 

menyewa, nikah dan 

sebagainya. 

Dapat disimpulkan 

bahwa akad adalah pertalian 

antara ijab dan qabul yang 

dibenarkan oleh syara‟ yang 

menimbulkan akibat hukum 

terhadap objeknya.Akad 

merupakan perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan 

keridhaan masing-

masing.Sehingga dalam suatu 

akad memilki tiga rukun yaitu 

; adanya dua orang atau lebih 
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yang saling terikat dengan 

akad, adanya sesuatu yang 

diikat dengan akad, serta 

pengucapan akad/perjnajian 

tersebut. 
2. Rukun dan Syarat Akad 

Dalam ajaran Islam 

untuk sahnya suatu 

perjanjian, harus  dipenuhi 

rukun dan syarat dari suatu 

akad. Rukun adalah rukun 

yang mutlak harus dipenuhi 

dalam sesuatu hal, peristiwa 

dan tindakan.Sedangkan 

syarat adalah unsur yang 

harus ada untuk sesuatu hal, 

peristiwa dan tindakan 

tersebut (Abdul, 2010: 24). 

Dalam fikih 

muamalah untuk 

terbentukanya akad yang sah 

dan mengikat harus dipenuhi 

rukun-rukun akad dan syarat-

syarat akad. Berikut ini 

rukun-rukun akad sebagai 

komponen yang harus 

dipenuhi: 

a. Orang yang Berakad 

Orang yang 

berakad atau juga subjek 

akad adalah dua orang 

atau lebih yang scara 

langsung terlibat dalam 

perjanjian. Subjek akad 

harus memilki 

kemampuan beberapa hal 

berikut yaitu kemampuan 

membedakan yang baik 

dan yang buruk atau 

dengan kata lain telah 

cakap hukum. 

b. Benda-Benda yang 

Diakadkan 

Yakni barang-

barang yang dijual dalam 

akad jual beli, atau 

sesuatu yang disewakan 

dalam akad dan 

sejenisnya.Barang yang 

yang diakadkan harus 

memenuhhi syarat akad 

sebagi berikut (Abdullah 

al Muslhlih, 2004: 28). 

1) Barang tersebut harus 

suci. 

2) Barang tersebut harus 

bisa digunakan 

dengan cara 

disyari‟atkan. 

3) Komoditi harus bisa 

diserahterimakan. 

4) Barang harus 

merupakan milik 

sempurna dari orang 

yang akan melakukan 

perjanjian. Barang 

yang tidak bisa 

dimilki  tidak sah 

untuk diperakadkan. 

5) Harus diketahui 

wujudnya oleh orang 

yang melakukan akad 

. 

c. Tujuan atau maksud 

pokok mengadakan akad 

(Maudhu‟ al aqad) 

Dalam suatu akad 

harus memuat tujuan atau 

maksud mengadakan 

akad.Berbeda akad, maka 

berbedalah tujuan pokok 

akad. 

d. Ijab dan Qabul (Shighat 

Al-aqad) 

Ijab adalah 

permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah 

seorang yang berakad 

untuk menunjukkan 

penyerahan 

kepemilikan.sedangkan 

Qabul  perkataan dari 
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pihak yang berakad pula 

yang diucapakan setelah 

adanya ijab untuk 

menunjukan penerimaan 

kepemilikan.  

B. Pinjam-Meminjam (Al-Ariah) 

1. Pengertian Pinjam Meminjam 

Pinjam-meminjam 

adalalh : “memberikan 

sesuatu yang halal kepada 

yang lain untuk mengambil 

manfaatnya dengan tidak 

merusak zatnya, agar dapat 

dikembalikan zat dari 

barangg tersebut” (Pasaribu, 

1996: 133). 

Dari pengertian yang 

dikemukakan diatas bahwa 

pengertian pinjam meminjam 

dalam ketentuan syariah 

Islam serupa dengan “Pinjam 

pakai” yang dijumpai dalam 

ketentuan pasal 1740 kitab 

undang-undang hukum 

perdata, yang mana dalam 

pasal tersebut dirumuskan 

sebagai berikut: “pinjam 

pakai adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu 

memberikan sesuatu brang 

dengan yang lainya untuk 

dipakai dengan Cuma-Cuma, 

dengan  syarat bahwa yang 

menerima barang ini, setelah 

memakainya atau setelah 

waktu, yang ditentukan akan 

mengembalikan kepada si 

peminjam” 

(Pasaribu,1996:133). 

2. Dasar Hukumnya 

Adapun yang menjadi 

dasar hukum perjanjian 

pinjam-meminjam dapat 

disandarkan kepada ketentuan 

Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Dalam 

ketentuan Al-Qur‟an surat 

Al-Maidah ayat 2 yang 

artinya berbunyi sebagai 

berikut : 

         

“Hendaklah kamu tolong 

menolong dalam kebaikan 

dan takwa ”(QS.Al-Maidah: 

2). 
 

Sedangkan dalam 

Sunnah Rasullah SAW, yang 

diriwayatkan oleh Abu 

Dawud dan At-Tirmidzi yang 

mensahihkanya, dari Ummah, 

bahwa Nabi Muhammad 

SAW bersabda, yang artinya 

sebagai berikut: 

“Al-Ariah (pinjam-

meminjam) adalah barang 

tang wajib untuk 

dikembalikan”. 

 

3. Rukun dan Syarat Pinjam-

Meminjam. 

Adapun yang menjadi 

syarat dan rukun perjanjian 

pinjam-meminjjam adalah 

sebagai berikut (Rasyid, 

1990: 302-303):  

a. Adanya pihak yang 

meminjmkan. 

b. Adanya pihak yang 

meminjam ( peminjam ) 

c. Adanya Objek/ benda 

yang dipinjamkan. 

d. Lafaz. 

Adapun pihak yang 

meminjamkan harus 

memenuhi criteria yang 

disyaratkan adalah sebagai 

berikut : 
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1) Bahwa ia berhak atas 

barang yang dipinjamkan 

tersebut. 

2) Barang yang dipinjamkan 

dapat dimanfaatkan, 

sebab pinjam-meminjam 

hanya menyangkut 

kemanfaatan suatu benda 

(pemanfaatan suatu benda 

hanya sebatas yang  

diperbolehkan dalam 

syari‟at Islam). 

Sedangkan yang 

menyangkkut peminjam 

disyaratkan harus orang yang 

cakap bertindak., sebab 

dalam perjanjian pinjam-

meminjam yang 

dillakukanoleh orang yang 

tidak cakap bertindak adalah 

tidak sah. 

Menyangkut barang 

yang dipinjamkan haruslah 

memenuhi persyaratan-

persyaratan  sebagai berikut:  

1) Barang tersebut adalah 

barang yang bermafaat. 

2) Barang tersebut tidak 

musnah karena 

pengambilan manfaat 

barang tersebut     (tidak 

musnah karena 

pemakaianya). 

Sedangkan 

menyangkut lafaz, bahwa 

hendaklah ada pernyataan 

tentang adanya pinjam-

meminjam tersebut. Namun 

ada beberapa ahli fikih yang 

mengatakan bahwa perjanjian 

pinjam-meminjam tanpa ada 

lafaz sekalipun tetap sah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

dipakai adalah penelitian 

lapangan dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian 

yang menggunakan informasi 

yang bersifat menerangkan 

dalam bentuk uraian, maka 

data yang ada tidak dapat 

diwujudkan dalam bentuk 

angka-angka melainkan 

berbentuk suatu penjelasan 

yang menggambarkan 

keadaan, proses, dan peristiwa 

tertentu (Subagyo, 1991: 94). 

2. Objek penelitian  

Yang menjadi objek 

dari penelitian ini adalah 

program pembiayaan usaha 

ekonomi produktif (UEP) 

yang di kelola oleh unit 

pengelola kecamatan (UPK) 

program nasional 

pemberdayaan masyarakat 

mandiri (PNPM-M) 

3. Metode pengumpulan data 

a. Metode interview 

(wawancara) 

 Interview 

merupakan teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk 

mendapatakan 

keterangan-keterangan 

lisan  melalui berrcakap-

cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang 

memberi keterangan 

(Madralis,2006: 24). 

 Metode 

wawancara dapat di 

pandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan 

jalan tanya-jawab sepihak 

yang di kerjakan secara 

sistematik dan 

berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Wawancara 

yang di lakukan bersifat 
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santai, ringan, bersahabat 

dan pertannyaan-

pertanyaan yang di ajukan 

tidak bersifat 

mengintrogasi, malainkan 

semata hanya bermaksud 

untuk memperoleh data 

yang diinginkan untuk 

menyelesaikan penulisan 

penelitian( Hadi sutrisna, 

1984: 193). 

 Teknik 

wawancara yang akan 

digunakan adalah dengan 

menggali informasi 

dengan cara tanya jawab 

yang dilakukan secara 

sistematis dan berdasar 

pada tujuan penelitian 

atau dilakukan dengan 

cara interview kepada 

ketua pengelola,karyawan 

serta staf karyawan 

bagian umum/custumer 

service untuk mengetahui 

kebijakan dan mekenisme 

akad perjanjian 

pembiayaan pada UPK 

PNPM kecamatan Tangen 

kabupaten Sragen. 

Wawancara dilakukan 

secara terfokus pada 

masalah penelitian 

dimana pertanyaan 

penelitian telah 

diformulasikan sebelum 

wawancara dilakukan. 

Wawancara akan 

dilakukan sesuai dengan 

keperluan penelitian.  

b. Metode observasi 

 Metode 

observasi adalah dasar 

ilmu dan dasar untuk 

mengetahui kebenaran 

ilmu. Observasi harus di 

lakukan secara sistematis 

agar sedapat mungkin  

data yang didapatkan 

bener-benar valid 

(Nasution,1991: 152). 

 Dalam 

melakukan observasi 

peneliti akan mencatat 

data hasil dari 

pengamatan yang berasal 

dari buku harian 

pengelola,data para 

nasabah, formulir 

pengajuan pembiayaan, 

formulir akad perjanjian 

serta data-data yang 

dibutuhkan guna 

kesuksesan  dalam 

melakukan observasi 

yang mendukung masalah 

yang akan diteliti.  

c. Metode dokumentasi 

 Pada saat 

melakukan penelitian 

dengan menggunakan 

metode dokumentasi 

penulis menyelidiki 

benda-benda yang nyata 

dan tertulis seperti buku-

buku jurnal, dokumen, 

majalah, surat-surat, tata 

tertib pengelolaan, hasil-

hasil rapat maupun 

cacatan harian dari para 

pengelola, serta peneliti 

juga akan mempelajari 

petunjuk teknis  

operasional (Suharsimi, 

1998: 149). 

 Dari hasil 

wawancara yang 

dilakukan di objek 

penelitian, selanjutnya 

informasi yang diperoleh 

dicatat untuk bahan kajian 

sesuai dengan 
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permasalahan penelitian. 

Kemudian dilakukan 

pengamatan dan analisis 

terhadap dokumen berupa 

akad perjanjian 

pembiayaan kredit di 

UPK PNPM Kecamatan 

Tangen Kabupaten 

Sragen. 

d. Metode analisis data 

Setelah data 

dikumpulkan kemudian 

diolah dan dianalisa 

dengan analisa deskriptif. 

Analisis yang dilakukan 

adalah analisis induktif, 

dengan menarik hal-hal 

yang bersifat khusus 

kedalam hal-hal yang 

bersifat umum. Setelah 

dilakukan analisis 

terhadap data UPK 

PNPM, kemudian 

ditafsirkan dengan 

kerangka pemikiran 

berdasarkan studi 

pustaka. Terakhir adalah 

menarik kesimpulan 

sesuai dengan 

permasalahan penelitian.  

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Praktek Akad Perjanjian 

Pada Kredit Usaha Ekonomi 

Produktif Pada UPK PNPM 

Kecamatan Tangen Kabupaten 

Sragen 

Dalam proses pengajuan 

pembiayaan kredit usaha 

ekonomi produktif, pada awalnya 

pengajuan dapat melalui dua cara 

yaitu dapat melui kelompok 

usaha rumah tangga maupun 

perseorangan, yang kemudian 

setelah nasabah melengkapi 

semua berkas administrasi 

pengajuan kredit maka berkas 

diserahkan kepada pengelola 

dana bergulir. Kemudian tim 

verivikasi (TV)  atau  pihak 

pengelola akan menganalis calon 

nasabah yang akan di biayai 

usahanya. Hal yang utama yang 

perlu diketahui oleh tim 

verivikasi adalah jenis usaha 

yang akan di kembangkan dan 

tujuan penggunaan dana kredit 

tersebut tepat sasaran. 

UPK sebagai lembaga 

keuangan yang mengelola dana 

bergulir dari pemerintah yang 

berbasis pada asas ekonomi 

kerakyatan, maka syarat usaha 

yang di biayai adalah usaha yang 

produktif yang bertujuan pada 

pengkatan produktifitas dan 

membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat miskin 

diperdesaan.  

Dalam akad pembiayaan 

kredit usaha UPK yang 

disebutkan pada pasal 2 ayat 1 

tentang penggunaan dana kredit, 

hal ini telah sesuai dengan 

prinsip UPK dan tujuan dari 

Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM-MP). 

B. Analisis Akad Perjanjian Dalam 

Pandangan Hukum Islam 

Analisis yang dilakukan 

terhadap rukun dan syarat akad 

perjanjian pemberian dana kredit 

di UPK PNPM Kecamatan 

Tangen yang meliput (Abdullah 

Al-Muslih, 2004: 28). 

1. Orang yang Berakad 

Nasabah pembiayaan 

kredit secara otomatis akan 

terikat dengan perjanjian 

yang telah disepakati oleh 

nasabah dan pengelola. Pihak 
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yang melakukan akad 

perjanjian telah dewasa yang 

telah cakap hukum sesuai 

dengan undang-undang dan 

telah baligh.Rukun ini telah 

terpenuhi dalam akad 

perjanjian pembiayaan kredit 

pada UPK PNPM Kecamatan 

Tangen. 

2. Objek Akad 

Barang yang 

diakadkan atau yang menjadi 

objek dalam perjanjian kredit 

haruslah suci, dan bisa 

dimanfaatkan yang telah 

disyariatkan serta tidak 

bertentangan dengan hukum 

Islam.Hal ini telah sesuai 

dengan prosedur yang 

dilakukan oleh pengelola 

UPK dalam menganalisa 

usaha produktif rumah tangga 

miskin yang setidaknya usaha 

yang dijalakan halal. 

Selanjutnya pihak 

pengelola yaitu UPK hanya 

akan menyerahkan sejumlah 

uang sebagai pinjaman kredit 

yang tertera dalam 

kesepakatan pada saat akad 

perjanjian dilakukan. 

Unsur  akad ini telah 

sesuai dengan fiqh muamalah 

karena yang terjadi bukanlah 

transaksi hutang piutang yang 

berbunga akan tetapi berupa 

kredit pembiayaan. 

3. Tujuan atau Maksud Pokok 

Mangadakan Akad 

Rukun yang harus dipenuhi 

sebagai syarat sahnya akad 

adalah tujuan atau maksud 

mengadakan akad. Dalam 

akad perjanjian kredit usaha 

yang disebutkan dalam pasal 

2 ayat 1 tentang penggunaan 

dana kredit. Namun dalam 

pelaksanaanya pihak 

pengelola tidak mengetahui 

secara detail penggunaan 

dana tersebut. Sehingga 

dikhawatirkan adanya 

penyalahgunaan atas tujuan 

poko akad tidak sesuai dalam 

perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

4. Ijab dan Qabul 

Rukun ini telah dilaksanakan 

yang sesuai dengan prosedur 

pembiayaan pada UPK 

PNPM Kecamatan Tangen 

dengan adanya penjelasan 

mengenai ketentuan akad 

perjanjian kredir yang telah di 

ketahui dan di sepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Kredit merupakan bentuk 

akad perjanjian dimana UPK 

sebagai pengelola dana bergulir 

yang melayani pembiayaan kredit 

kepada rumah tangga miskin 

sebagai stimulant untuk 

meningkatkan kapasitas maupun 

kualitas dari usaha yang 

dijalankan yang sesuai dengan 

permintaan dana pembiayaan 

yang diajukan nasabah. UPK 

memberikan dana kredit tersebut 

dengan tambahan keuntungan 

dari jasa pinjaman kepada 

nasabah yang sesuai dengan 

kesepakatan antara pengelola dan 

nasabah dan diketahui oleh kedua 

belah pihak. 

Sempurnya rukun dan 

syarat terbentuknya akad agar 

terhindar dari  sifat-sifat yakni: 

a. Gharar 

b. fasid 

c. Riba. 
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C. Pembahasan Praktek Akad 

Perjanjian Pada Pemberian Dana 

Kredit Usaha Ekonomi Produktif 

Pada Unit Pengelola Kecamatan 

Pnpm Kecamatan Tangen 

Kabupaten Sragen Dalam 

Pandangan Hukum Islam 

Jika dilihat dari 

pelaksanaan akad perjanjian pada 

pemberian dana kredit yang 

dilakukan oleh UPK PNPM 

Kecamatan Tangen Kabupaten 

Sragen, sebagai berikut: 

1. Gharar, Sifat gharar  terjadi 

karena terdapat 

ketidakjelasan realisasi dari 

tujuan penggunaan dana 

pembiayaan akad kredit UEP 

yaitu untuk kredit usaha 

tetapi di lapangan kredit 

usaha tersebut digunakan hal 

yang lain. 

2. Fasid, terjadi karena adanya 

syarat-syarat yang tidak 

terpenuhi yaitu nasabah tidak 

menjelasakan jenis atau 

bentuk usaha yang akan 

dibiayai sehingga 

menimbulkan akad 

pembiayaan tersebut menjadi 

fasid.  

3. Riba, dalam pembiayaan 

kredit terdapat tambahan dari 

pokok pembiayaan sehingga 

terdapat sifat riba dalam akad 

perjanjian tersebut. 

Dari hasil analisis yang 

dilakukan terhadap akad 

perjanjian pada pemberian dana 

kredit Usaha Ekonomi Produktif 

pada Unit Pengelola Kecamatan 

PNPM Kecamatan Tangen 

Kabupaten Sragen dalam 

pandangan hukum Islam diatas 

dapat diketahui bahwa terdapat 

sifat gharar, fasiddan riba  yang 

tidak sempurnanya akad 

perjanjian kredit UEP tersebut. 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan 

mengenai pelaksanaan akad 

perjanjianpada pemberian dana 

kredit Usaha Ekonomi Produktif 

pada Unit Pengelola Kecamatan 

PNPM Kecamatan Tangen 

Kabupaten Sragen  dalam 

pandangan hukum Islam pada 

bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad perjanjian kredit pada 

UPK PNPM Kecamatan 

Tangen Kabupaten Sragen 

digunakan untuk pembiayaan 

kredit Usaha Ekonomi 

Produktif dalam 

pengajuannya, tetapi pada 

prakteknya dilapangan 

ditemukan penyalahgunaan 

dana yang diberikan 

digunakan untuk kegiatan 

konsumsi bukan untuk 

pembiayaaan usaha yang 

sesuai dalam pengajuannya.  

2. Mengenai syarat dan rukun 

akad dalam perjanjian Islam, 

telah terpenuhinya adanya 

orang yag berakad dalam 

pembiayaan kredit yaitu 

pihak UPK sebagai pengelola 

dana dan nasabah sebagai 

penerima dana. 

3. Beberapa hal menjadi tidak 

sempurnanya akad 

pembiayaan kredit usaha 

ekonomi produktif di UPK 

PNPM Kecamatan Tangen 

yaitu adanya unsur gharar, 

fasid dan riba. Gharar terjadi 

dikarenakan dalan perjanjian 
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tentang tujuan dan maksud 

pokok mengadakan akad 

sebagai rukun dan syarat 

karena pihak UPK tidak 

mengetahui secara langsung 

realisasi dari penggunaan 

dana pembiayaan. Fasid  

dikarenakan adanya syarat 

yang tidak terpenuhi dalam 

pengajuan pembiayaan yaitu 

nasabah tidak menjelaskan 

jenis atau bentuk usaha yang 

akan dibiayai secara jelas. 

Riba terjadi dikarenakan 

adanya tambahan dari pokok 

dana pembiayaan yang 

diterima oleh nasabah, tetapi 

tambahan yang dibebankan 

kepada nasabahmasih dalam 

batas yang wajar karena tidak 

terlalu memberatkan jika 

dibandingkan meminjam 

kepada rentenir yang berlipat 

ganda. 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan 

dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan di bab-bab 

sebelumnya maka dapat 

disampaikan seebagai berikut: 

1. Sebagai lembaga yang di 

beri kepercayaan oleh 

pemerintah untuk 

mengelola dana bergulir 

yang mempunyai tujuan 

yang mulia yaitu untuk 

membuka lapangan 

pekerjaan bagi 

masyarakat perdesaan, 

serta pemerataan 

pembangunan perdesaan 

sehingga dalam 

menjalankan pengelolaan 

dana senantiasa 

menerapkan prinsip 

kejujuran, keterbukaan 

serta menggunakan 

prinsip muamalah supaya 

dana yang digulirkan 

terhindar dari unsur riba 

yang dilarang dalam 

agama. 

2. Dalam menyerahkan dana 

kredit pembiayaan 

senantiasa pengelola 

mengetahui penggunaan 

dana, sehingga terhindar 

dari penggunaan untuk 

usaha yang tidak 

dihahalkan dalam syariat 

serta menjadi tepat 

penggunaanya. 

3. Untuk peneliti 

selanjutnya, dalam 

meneliti tentang dana 

simpan-pinjam yang juga 

dikelola oleh UPK PNPM 

Mandiri Perdesaan. 

C. Kata Penutup 

Tiada kata yang lebih 

bijak, kecuali rasa syukur penulis 

panjatkan kepada Dzat Yang 

Maha Kuasa Allah swt, atas 

segala limpahan karunia-Nya, 

hingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini.Penulis sadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi 

metodologis maupun 

sistematisnya. Untuk itu, kritik 

dan saran akan penulis terima 

dengan senang hati, sebagai 

masukan berharga terhadap 

penelitian selanjutnya.  

Penulis akan lebih 

bahagia jika waktu selanjutnya 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap karya ini. Akhirnya 

dengan penuh harapan semoga 

skripsi ini dapat memberikan 
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manfaat bagi penulis dan para 

pembaca umumnya. 
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