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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latara Belakang 

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank 

adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. 

Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan 

sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran 

perekonomian.
1
 

Sebagai lembaga keuangan Islam anti riba, terdapat karakteristik yang 

membedakan pengelolaan lembaga keuangan Islam (syariah) dengan 

konvensional, yaitu lembaga keuangan syariah menjamin pembayaran kembali 

nominal simpanan giro dan tabungan, tetapi tidak menjamin keuntungan atas 

deposito. Sehingga mekanisme pengaturan pembagian keuntungan atas deposito 

bergantung pada kinerja bank. Berbeda dengan sistem yang digunakan oleh bank 

konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan deposito atas bunga 

tertentu.
2
 

Selain karekter di atas khusus dalam penyaluran atau pembiayaan bank 

syariah terhadap nasabah, terdapat dana yang secara prinsip tidak boleh diterima 

sebagai keuntungan. Dana tersebut erat kaitan dengan keuangan nasabah yang 

mengalami kredit macet, dalam istilah manajemen lembaga keuangan disebut 
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penalti yakni hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu 

perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran 

ketentuan rasio kas.
3
 Dalam keuangan Islam dana penalti ini kemudian dikenal 

dengan dana non aset.Dana non aset dalam  keuangan Islam dapat dikenakan jika 

nasabah tidak memenuhi akad kontrak yang telah disepakati. Serta adanya 

perjanjian kredit macet, dan kewajiban lain yang memperbolehkan lembaga 

keuanganuntuk membebani denda karena melakukan penarikan pada 

akunsimpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran padapeminjaman 

dengan angsuran atau putus kontrak (penalty requirements).
4
 Selain itu juga 

terdapat sumber dana sosial yang memang secara prinsip berasal dari sumbangan 

sosial seperti zakat, infak dan shadaqah dan wakaf. 

Pada prakteknya, saat ini dana-dana non aset menjadi  bagian dari dana 

yang tidak bisa dihindarkan, seperti dana Corporete Social Responspabily (CSR) 

Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan dana garāmah Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS). Kedua hal tersebut adalah contoh dana non aset yang dikelola baik 

langsung atau ataupun melalui lembaga sosial sebagai dana potensial dan 

signifikan untuk memenuhi hajat sosial masyarakat karena jumlah dananya yang 

tidak sedikit. Salah satu sumber dana non aset ini misalnya denda dari nasabah 

yang wanprestasi. 

Denda (garāmah) dalam kredit ini, adalah sah menurut ulama dan fatwa 

DSN-MUI dengan mendasarkan kepada kaidah fikih: ( َدْرُء اْلَمفَاِسِد أَْولَى ِمْن َجْلِب
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 menghindar suatu kemudharatan atau kerusakan hendaknya diutamakan“ (اْلَمَصالِحِ 

daripada kebajikan atau kemashalahatan.” Selain itu denda dapat dikenakan 

kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dan mampu membayar tepat pada 

waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Dana ini kemudian tidak diambil dan 

dipergunakan oleh LKS melainkan ditampung dalam satu pos atau rekening yaitu 

dana non aset atau dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau 

dihibahkan kepada lembaga sosial.
5
 

Berdasarkan peraturan ini, maka kewajiban bank syariah adalah 

mendistribusikan dana non aset tersebut sebagai bentuk dana sosial. Namun dalam 

pelaksanaanya apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

(DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang 

Menunda-nunda Pembayaran. Hal tersebut sebagaimana penerapan 

penghimpunan dan pendistribusian dana sosial yang dilakukan oleh (BMT) Alfa 

Dinar Kerjo Karanganyar yang mengenakan denda (garāmah) kepada nasbahnya. 

Di samping penghimpunan dari denda (garāmah), terdapat beberapa sumber dana 

sosial lain yang dihimpun oleh BMT Alfa Dinar. BMT ini sangat dirasakan oleh 

masyarakat sebagai lembaga intermediator yang telah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat pada umumnya. Untuk itulah perlu dikaji tentang penerapan 

distribusi dana garāmah tersebut dan kesesuai dengan hukum Islam pada BMT 

tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang 

dapat dirumsukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan distribusi 

dana sosial di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar dan 

apakah pelaksanaan distribusi dana sosial pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 

Alfa Dinar telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 

17/DSN-MUI/IX/2000Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-

nunda Pembayaran? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui 

serta menganalisis penerapan distribusi dana sosial (garāmah) di Baitul Mal wa 

Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar. Selanjutnya penelitian ini juga 

bertujuan menganalisis apakah distribusi dana sosial yang dilakukan oleh 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar telah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: pertama, manfaaf 

secara teoritis; Penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu 

pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi stimulasi 

(perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Kedua, secara praktis, diharapkan 

dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan referensi dalam mengelola 

Lembaga keuangan Islam khususnya pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 
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 Alfa Dinar secara profesional sekaligus sebagai khazanah keilmuan dan 

keislaman terutama dalam bidang muamalah, bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 


