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Abstract 

This study aims to determine the policy of handling the problem mudharabah in 

Bank Syariah. This study is a descriptive type of legal research, the research is 

intended to provide an overview of data and expeditiously as possible about the 

steps taken by Bank Syariah in handling problems mudharabah problematic. 

Location of research conducted at Bank Syariah. Type of data used include the 

primary data and secondary data. Data collection techniques used, namely through 

interviews and literature studies in the form of books, legislations and other 

documents. Data analysis using qualitative data analysis. 

From the research results can be concluded that the policies for handling troubled 

mudharabah in Bank Syariah made to customers who have problems because they 

do not fulfill their obligations in accordance with the agreements set forth in the 

contract mudharabah. The policy pursued by the Bank Syariah through 

restructuring efforts mudharabah problematic. The substance of the rule of law on 

which the policy of Bank Syariah in the handling of these problems is the DSN 

Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 about mudharabah, Law No. 21  2008 on Islamic 

Banking, and Bank Indonesia Regulation No. 13 /9/PBI/2011 of 2011 on Bank 

Restructuring Financing the Sharia and Sharia unit. 

 

Keywords: Bank Syariah, policy, mudharabah financed trouble, troubled 

mudharabah restructuring. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan terhadap 

pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian hukum deskriptif, ialah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data dan gambaran seteliti mungkin tentang langkah-langkah yang 

ditempuh oleh Bank Syariah dalam penanganan masalah pembiayaan mudharabah 

bermasalah. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah. Jenis data yang 

dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan baik berupa 

buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya. 

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan 

pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah dilakukan terhadap nasabah 

yang bermasalah dalam memenuhi kewajibannya karena tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang dengan akad pembiayaan mudharabah. Kebijakan itu 

ditempuh oleh Bank Syariah melalui upaya restrukturisasi pembiayaan mudharabah 

bermasalah. Substansi peraturan hukum yang menjadi dasar kebijakan Bank 

Syariah dalam penanganan permasalahan tersebut adalah Fatwa DSN No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Undang-undang Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit 

Usaha Syariah. 

Kata kunci: Bank Syariah, kebijakan, pembiayaan mudharabah bermasalah, 

restrukturisasi pembiayaan mudharabah bermasalah. 
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Pendahuluan 

Maraknya pemikiran, diskusi dan pengkajian tentang ekonomi Islam, telah 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sistem bisnis berdasarkan syariah pada 

umumnya dan bank syariah pada khususnya, pendapat tersebut dianyatakan oleh 

Muhammad dalam bukunya berjudul Model-model Akad Pembiayaan di Bank 

Syariah (2009:2). Indonesia dewasa ini dapat dikatakan sudah memasuki era 

ekonomi syariah yang ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga bisnis 

dan keuangan yang memakai prinsip berkeadilan yang bebas bunga dan yang paling 

fenomenal adalah perkembangan bank syariah. Lembaga keuangan tersebut harus 

beroperasi secara ketat berdasarkan prinisp-prinsip syariah. Prinsip ini sangat 

berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.  

Menurut Abdus Samad, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan 

empat prinsip mendasar yaitu bahwa semua transaksi harus bebas bunga, harus 

menghindari spekulasi, harus mengenai praktek sedekah, serta harus menghindari 

kegiatan operasional yang mendukung produksi dan konsumsi barang dan jasa yang 

bertentangan dengan pandangan Islam (Bengul Gulumser, 2010:1).  

           Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah (hukum) Islam. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah 

No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat  dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 1). 

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional, 

Perbankan Syariah tetap berpegang teguh pada Prinsip Syariah secara menyeluruh 

(kaffah) dan konsisten atau menyeluruh (Burhanuddin, 2010:29).            

Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah. 

Didalam Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 (Pembiayaan Mudharabah / 

Qiradh) diberikan ketentuan bahwa pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan 

yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk 
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suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) sebagai shohibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu 

proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara 

LKS dengan pengusaha (Dewan Syariah Nasional, 2003:44). Dengan ketentuan ini 

Bank Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain, (amil, mudharib, 

nasabah) melalui akad pembiayaan mudharabah. 

Ketentuan yang paling unik dalam akad pembiayaan mudharabah adalah 

bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat dari akad pembiayaan mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi akad. 

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak lepas dari resiko 

yang timbul. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank 

sebagai sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan 

syariah, walaupun pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil, bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun 

dari nasabah atau mudharib yang bersangkutan yang bertujuan untuk menjamin 

modal (dari bank yang diberikan kepada nasabah atau mudharib), dalam hal terjadi 

kerugian dimana kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian mudharib. 

 Bagi mudharib/nasabah (pengelola dana), keberlangsungan, dinamisasi dan 

ekspansi usaha yang digelutinya merupakan prioritas. Hal ini tidak saja terkait 

dengan maju mundurnya suatu usaha yang berkaitan dengan penjualan, baik barang 

atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga terkait dengan resiko kerugian atau kerusakan 

atas aset yang senantiasa dapat terjadi setiap saat karena bahaya-bahaya dengan 

skala kecil, misalnya pencurian, petir, ledakan tabung gas, dan sejenisnya, maupun 

bahaya-bahaya dengan skala besar, seperti kebakaran, banjir, badai atau bencana 

alam yang lain. 

 Begitu besarnya kemungkinan resiko yang dapat dialami oleh nasabah atau 

mudharib, maka tentu saja akan banyak kemungkinan terjadi adanya pembiayaan 

bermasalah dikarenakan nasabah atau mudhorib tidak dapat melaksanakan 
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pengembalian dana yang dipinjam kepada pihak shohibul maal atau Lembaga 

Keuangan Syariah sebagai pemilik dana. 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, yang menjadi persoalannya  adalah 

Bagaimana kebijakan dari Bank Syariah dalam hal penanganan pembiayaan 

mudharabah bermasalah terhadap resiko kerugian yang timbul yang disebabkan 

bukan karena kelalaian dari mudharib? Dan Bagaimanakah model kedepan yang 

baik dan efektif dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank 

Syariah? 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, pertama adalah 

untuk mengetahui sejauhmana kebijakan dari Bank Syariah dalam penanganan 

pembiayaan mudharabah bermasalah terhadap kemungkinan resiko dan kerugian 

yang disebabkan bukan karena kelalaian dari nasabah debitur atau mudharib. Yang 

kedua adalah untuk memberikan model kedepan mengenai penanganan yang baik 

dan efektif terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Syariah. 

Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada mitode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa 

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2006:43).  

Mitode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian ini 

adalah hukum atau kaidah (norm). Pendekatan ini mengkaji kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Bank Syariah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran seteliti mungkin tentang 

kebijakan Bank Syariah dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah 

karena resiko kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian dari nasabah 

debitur. 

Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu Bank Syariah yang berada di 

wilayah Kotamadya Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Bank Syariah tersebut 



6 

 

tersebut menyalurkan kepada nasabah salah satu produk Perbankan Islam yaitu 

pembiayaan mudharabah. 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian di lapangan atau sumber utama. Data primer ini 

diperoleh penulis di Kantor Bank Syariah yang bersangkutan melalui staf karyawan 

yang berkompenten di bidangnya. Data sekunder adalah data atau fakta yang 

digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-

bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 

kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional terutama Nomor 

07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghipunan Dan 

Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 

tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan perundangan-undangan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, koran dan majalah serta internet yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

Untuk mengumpulkan data diatas digunakan teknik studi kepustakaan dan 

studi lapangan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 
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menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari, data yang berupa bahan-bahan 

pustaka yang sesuai dengan dasar penyusunan penelitian hukum ini. 

Sedangkan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara wawancara. Dalam 

hal ini wawancara  dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung baik lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu dengan Staff Produk Pendanaan dan Staff 

Financing Support Administration dari Bank Syariah tersebut. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan mitode analistis data kualitatif. 

Mitode analistis kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian 

yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan 

kesimpulan secara yuridis. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel non-

random sampling berupa purposive sampling, yaitu pemilihan elemen sampel 

dengan sengaja. 

Hasil Pembahasan 

Ketentuan yang menjadi dasar dari Bank Syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 29 

Dzulhijah 1420 H atau tanggal 4 April tahun 2000 tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan 

Prinsip Syariah  dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 

Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah juncto PBI 

Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/18/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

Pengembalian dana dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank 

syariah kepada nasabah debitur mudharib pada prakteknya terdapat dua kreteria. 

Pertama, mudharib dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana pembiayaan 

tersebut kepada pihak shahibul maal atau bank syariah pada waktu yang telah 
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ditentukan. Sedangkan yang kedua, yaitu mudharib tidak dapat melaksanakan 

kewajiban pengembalian dana pembiayaan mudharabah kepada pihak shahibul 

maal atau bank syariah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan inilah yang 

disebut pembiayaan bermasalah. 

 Sebelum memutuskan kebijakan penanganan mengenai kasus pembiayaan 

mudharabah bermasalah, berdasarkan ketentuan dari fatwa berdasarkan Fatwa DSN 

No. 07/DSN-MUI/IV/2000  29 Dzulhijjah 1420 H atau  tanggal 4 April 2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) maka pihak Bank Syariah akan 

melakukan investigasi mengenai kondisi usaha nasabah. Apabila hasil investigasi 

diperoleh data dan fakta bahwa nasabah masih sanggup untuk membayar kewajiban 

pokok dan bagi hasil maka akan diberikan ketentuan khusus yaitu adanya 

kelonggaran waktu pembayaran. 

Berdasarkan ketentuan pihak bank syariah, untuk menyelamatan kualitas 

pembiayaan nasabah maka pihak bank meminta persetujuan dari pihak nasabah 

untuk menggunakan dana retensi 1 X (kali) angsuran untuk membayar kewajiban 

pokok dan bagi hasil bulan yang bersangkutan. Dengan melihat analisa arus kas 

apabila menurut pihak bank syariah diindikasi bahwa nasabah mampu memenuhi 

kewajiban membayar pokok dan bagi hasil, namun harus segera diatasi agar tidak 

mempengaruhi pembayaran di masa yang akan datang maka sebelum terjadi 

pemburukan kualitas pembiayaan maka pihak bank syariah melakukan upaya 

restrukturisasi terhadap pembiayaan tersebut berdasarkan ketentuan PBI 

No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah juncto PBI No. 13/9/PBI/2011 mengenai Perubahan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 10//18/PBI/2008. Dan berdasarkan permohonan dari 

nasabah maka bank akan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

pokok atau jangka waktu pembiayaan sehingga kewajiban tiap bulannya menjadi 

berkurang serta tidak berkewajiban membayar bagi hasil.  

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah untuk 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau macet ini, tergantung dari berat 

ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, maka 
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bank dapat memberikan keringanan-keringan, misalnya menunda jadwal angsuran 

atau pemenuhan kewajiban (Rescheuduling). Karena dalam hal ini Al Qur’an juga 

memberikan pedoman: ”Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya 

diberikan kelonggaran...”(QS. 2:280).  

Kesimpulan 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

10/18/PBI/2008 Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah juncto Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan 

PBI No. 10/18/PBI/2008, terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah yang tidak 

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah, maka pihak Bank Syariah 

melakukan kebijakan berupa restukturisasi terhadap pembiayaan mudharabah yang 

bermasalah, yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran kewajiban pokok atau 

jangka waktu pembiayaan sehingga kewajiban tiap bulannya menjadi berkurang 

serta tidak berkewajiban membayar bagi hasil.  

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah selain 

kebijakan yang telah disebutkan diatas, menurut Penulis model kedepan yang baik 

dan efektif dapat ditempuh dengan upaya antara lain dengan cara yang pertama 

adalah, terhadap pembiayaan yang berpotensi bermasalah dilakukan tindakan 

preventif atau pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat 

merugikan pihak bank syariah maupun nasabah dengan melakukan pemantauan dan 

pengawasan secara periodik terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai agar tidak 

terjadi praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat, selain itu dapat untuk lebih 

memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai prosedur dan 

ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam pembiayaan. 

 Kedua, terhadap pembiayaan dalam koletabilitas macet pihak bank syariah 

terlebih dulu harus meneliti sebab-sebab kerjadinya kemacetan. Bila kemacetan 

disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi 

melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membantu 

nasabah untuk memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Apabila 

kemacetan tersebut bukan karena kelalaian, pelanggaran, kecurangan dari nasabah 

dan berdasarkan analisis pihak bank potensi usahanya masih baik tetapi untuk 
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memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana, bank dapat memberikan 

tambahan dana. Tetapi bila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, 

bank dapat memberikan pinjaman ulang dalam bentuk pembiayaan al-Qardul Hasan 

yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, 

dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal 

pinjaman.  

Dan ketiga, dalam pembiayaan mudharabah, bank dapat menolak untuk 

menanggung risiko, bila ternyata diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian atau 

pelanggaran oleh nasabah sebagai mudharib. Berdasarkan hal itu maka faktor 

jaminan dalam pembiayaan dapat diperhitungkan untuk menutup risiko dan 

menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi mudharib kepada pihak bank 

syariah. 
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