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ABSTRAK  

 

JUHARNI, Konstruksi Hukum Badan Usaha BMT dan Tanggung Jawab Mudharib 

kepada Shahibul Maal dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di 

BMT Arafah Mandiri Kulon Progo), dengan Komisi Pembimbing Dr. 

Surach Winarni, SH.H.Hum. selaku Ketua Komisi Pembimbing Bagya 

Agung Prabawa, SH.M.Hum. selaku anggota pembimbing. 

 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya 

berdasarkan sistem Islam dengan konsekwensi setiap usaha yang dijalankan harus 

sejalan dengan aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan hukum positif. 

BMT Arafah Mandiri  Kulon Progo dalam menjalankan usahanya ternyata 

mampu menggerakkan sektor riil salah satunya melalui pembiayaan mudharabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum badan 

usaha BMT , kontruksi hukum pembiayaan mudharabah dan bagaimana tanggung 

jawab mudharib kepada shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah di BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

kepada pemerintah, masyarakat terutama dalam upaya untuk menggerakkan sektor 

riil dalam perekonomian masyarakat. 

Data diperoleh dengan cara wawancara langsung dan kuesioner serta 

menelaah data sekundair. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum badan usaha BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo tunduk pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 

tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 dalam aplikasinya sejalan dengan 

syar’i. 

Komitmen ini sejalan dengan Q.S. 2: 278-279, 2: 275-276, 3: 130, 4: 29, dan 

30: 39 yang dalam aplikasinya telah dipertegas dengan Rakernas MUI di Jakarta 

bulan Desember 2004 di mana dalam fatwa tersebut ditegaskan keharaman riba.  

BMT dalam menjalankan usahanya memakai sistem jual beli, sewa menyewa, 

wadiah, al qord ijarah, al musyarakah, al bi bitsaman ajil, pengelolaan simpanan 

umum, simpanan berjangka, simpanan qurban dan seterusnya menjauhi sistem yang 

berbau ribawi. 

Konstruksi hukum pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Arafah 

Mandiri juga sejalan dengan sistem ekonomi Islam hal tersebut sebagai konsekwensi 

dari pembiayaan mudharabah merupakan bagian dari jenis usaha yang dikelola oleh 

BMT. 

Pembiayaan mudharabah realitasnya mampu meningkatkan taraf ekonomi 

nasabah dan hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mampu menggerakkan 

sektor riil bagi masyarakat bawah. 

BMT Arafah Mandiri Kulon Progo dalam menjalankan usahanya ternyata 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan PP No. 9 Tahun 1995 di 

mana RAT diadakan setiap tahun dengan secara transparan meskipun dalam beberapa 

segi masih perlu peningkatan kualitasnya. 
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Tanggung jawab mudharib kepada shahibul maal dalam pembiayaan 

mudharabah sepanjang mudharib berlaku jujur. Jika terjadi kerugian mudharib hanya 

menanggung sebatas pada jerih payah yang telah dikeluarkan. Selanjutnya shahibul 

maal menanggung secara penuh kerugian tersebut jika mudharib memang terbukti 

telah menjalankan kewajibannya dalam pengelola dana secara maksimal dan kerugian 

tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaiannya. 

 Mudharib bertanggung jawab mengembalikan seluruh jumlah pokok 

pembiayaan yang sudah diterima, berikut bagian pendapatan (keuntungan) sesuai 

nisbah pada saat jatuh tempo kepada shahibul maal dan mudharib bertanggung jawab 

atas kerugian yang diakibatkan oleh ketidakjujuran atau kelalaian mudharib sendiri 

Meskipun telah ada ketentuan sanksi bagi koperasi sebagaimana yang diatur 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Usaha Kecil Nomor 226/KEP/M/1996, pemerintah tetap perlu 

menerbitkan regulasi yang tegas berisikan sanksi perdata maupun pidana bagi 

pengelola BMT yang tidak menjalankan kewajibannya secara benar sehingga ada 

perlindungan hukum bagi nasabah khususnya maupun masyarakat pada umumnya. 

jika ada pihak yang dirugikan hak-haknya pihak yang dirugikan tersebut dapat 

dipenuhi dengan ditegakkannya regulasi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan menentukan ada dua bentuk lembaga keuangan yaitu :  

1. Lembaga Keuangan Bank  

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari dua kategori 

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian Bank dalam pasal 1 angka 

1 Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, lengkapnya 

sebagai berikut : “Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.1 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan ketentuan 

yang memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan sistem 

Perbankan syariah di Indonesia. Hal ini yang merupakan suatu perubahan yang 

signifikan terhadap Undang-undang Perbankan sebelumnya yaitu Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992.  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, belum menempatkan istilah Perbankan 

Syariah secara eksplisit, melainkan hanya dinyatakan dengan menggunakan 

istilah bank dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur dalam pasal 6 angka 

13.2  

                                                 
1 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, 

Jakarta, 1995, Hlm 12. 
2 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasurasian Syariah di 

Indonesia, Edisi Revisi, Kencana Predana Group. Jakarta : Oktober 2004. Hlm 172. 
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Pengertian bank dengan prinsip bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-

undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah atau 

Islamic Bank yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil, 

meskipun Undang-undang tersebut telah memungkinkan berdirinya bank 

umum syariah pertama di Indonesia. 

Peraturan pelaksanaan yang ada pada masa itu dirasakan belum banyak 

membuka ruang gerak bagi operasional Perbankan Syariah di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan pelaksana-

annya ini, maka Indonesia telah memasuki periode baru yaitu periode 

perkembangan sistem Perbankan Syariah dengan munculnya bank-bank syariah 

baru. 

Undang-undang Perbankan yang baru ini menjadikan sistem di Indonesia 

terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau 

digunakan istilah sebagai Dual Banking Sistem). Salah satu prinsip yang 

dipegang dalam pengaturan tentang Bank Syariah dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 ini adalah prinsip syariah merupakan suatu prinsip 

dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi sifatnya bukan merupakan jenis 

kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan 

dengan itu, istilah Bank Syariah tidak didefinisikan sebagai jenis bank 

tersendiri, sehingga jenis bank di Indonesia tetap hanya dua, yakni Bank 

Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat tersebut dari kegiatan usahanya dapat menjalankan 
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kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (menjadi 

Bank Umum Syariah atau BPR Syariah).3  

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai suatu lembaga 

intermediasi (intermediary institution), yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang mem-

butuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah tidak melakukan usahanya 

berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip 

pembagian keuntungan dan kerugian. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk 

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah 

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang 

terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah itu adalah : 

a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi 

b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan 

keuntungan yang sah. 

c. Memberikan zakat4 

Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional Perbankan 

Syariah secara umum dibagi dalam empat kelompok, yaitu peraturan yang 

terkait dengan : 

a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, 

kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha anak. Peraturan yang telah 

diterbitkan Bank Indonesia adalah : 

                                                 
3 Sis Abadi, Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998”, makalah 

dalam Seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Babinkumnas, Depkeh Republik 

Indonesia, hlm 8. Lihat pula ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. 
4 Tan Sri Datuk Ahmed Mohammed Ibrahim, Legal Issues in Implemention of Islamic 

Banking and Finance, Labuan International Summit on Islamic Financial dan Invesment Instrumen, 

16-18 Juni 1997. 
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1) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Umum. Kemudian diganti dengan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang 

Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah jo. PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas PBI No. 

6/24/PBI/2004. 

2) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian diganti 

dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 

Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

3) PBI No. 7/17/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

4) Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan 

instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah. 

b. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 11 Pebruari 2000 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 

tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan 

Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank Atas Hasil Kliring 

Lokal. 

1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Pebruari 2000 

tentang Giro Wajib Minimum yang kemudian diganti dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004. 

2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Pebruari 2000 

tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah jo.PBI No. 

7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas PBI 

No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Pebruari tentang PUAS. 

3) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2000 tanggal 23 Pebruari 2000 

tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kemudian diganti dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 

tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 

4) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 

tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah yang 

kemudian diubah oleh PBI No. 7/23/PBI/2005 tanggal 7 Agustus 2005 

tentang perubahan Atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas 

Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah. 

5) Peraturan Bank Indonesia No. 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas 

Likuditas Intrahari bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

c. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Regulation) 

pengaturan yang diperlukan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan 

prinsip kegiatan usaha yang berhati-hati dan berdasarkan praktik-praktik 

usaha yang sehat. 

d. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia atau lembaga Indonesia sebagai pendukung operasi Bank 

Syariah. Peraturan ini meliputi : 

1) Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral. 
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2) Ketentuan Standar Akuntansi dan Audit. 

3) Ketentuan peraturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah 

(Arbitrase Muamalah). 

4) Ketentuan mengenai standarisasi fatwa produk Bank Syariah. 

5) Dan peraturan pendukung lainnya. 

 

Ketentuan yang disebutkan terakhir di atas merupakan ketentuan pendukung 

yang sangat penting dalam operasional Bank Syariah yang menjadi bagian 

dari strategi pengembangan sistem Perbankan Syariah yang telah digariskan 

oleh Bank Indonesia.5 

Bank Syariah sejak 1 Juni 2001 membuka Biro Perbankan Syariah yang akan 

menangani pengaturan, pengawasan, dan perizinan Bank Syariah.saat ini Biro 

Perbankan Syariah telah ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah 

Bank Indonesia. 

MUI di sisi lain juga telah membentuk Dewan Nasional Pengawas Syariah 

(DPS) di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia (Bank Syariah, The 

Third Way, harian Detak No. 143 Tahun ke-3, 13 – 19 Juni 2001, hal 29). 

Kini DNPS ini disebut Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedua lembaga ini 

saling bekerja sama dalam mengeluarkan produk hukum ataupun fatwa untuk 

pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan usaha 

Perbankan Syariah di Indonesia.6 

 

 

 

                                                 
5 Bank Indonesia, Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta, 2000, 

hlm 113) 
6 Gemala Dewi, Ibid hlm 180 
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2. Lembaga keuangan bukan bank  

Lembaga keuangan bukan bank, terdiri dari BMT, pegadian, Kopontren dan 

lain-lain. 

Istilah BMT adalah penggabungan dari kata Bait al-Mal dan Bait al-

Tamwil. Bait al-Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana 

yang bersifat sosial, sementara sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan 

shadaqoh, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana itu disalurkan kepada 

pihak yang berhak menerima atau untuk kebaikan. Adapun Bait al-Tamwil adalah 

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat yang bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui 

simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau 

investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.7 

BMT (Baitul mal wa at-Tamwil) atau Balai Usaha Mandiri terpadu adalah 

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh 

kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat 

serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan 

modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem 

ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan 

kesejahteraan.8 

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah fiqh 

mu’amalah yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalah prinsip Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah, Kafalah dan Ijarah. Prinsip tersebut dapat diaplikasi-

                                                 
7 Muhammad, Lembaga-Lembaga keuangan Umat (kontemporer), STIS, Yogyakarta 2000, 

Hlm. 65. 
8 Pusat Komunikasi, Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: Gd Arthaloka Gf. 05 

2006, Hlm 24. 
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kan dalam suatu bentuk lembaga keuangan Islam, dan salah satu dari lembaga 

keuangan yang memberlakukan operasional mudharabah yang terdapat di dalam-

nya adalah Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan.  

BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan mempertemukan 

antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak 

yang mengalami kekurangan dana (luck of funds). Pentingnya peranan lembaga 

keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan 

pengucuran dana pinjaman usaha dari berbagai usaha. Efisiensi usaha lembaga 

keuangan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi 

dan dunia usaha.9 

Secara kelembagaan BMT adalah usaha ekonomi rakyat kecil yang 

beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum berdasarkan prinsip syariah 

dan prinsip koperasi. Karena BMT berkedudukan sebagai badan hukum koperasi 

yang terlindungi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pokok 

Perkoperasian, namun dari segi operasionalnya BMT mempunyai sistem yang 

sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) yaitu berdasarkan prinsip syariah yang memiliki syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Bank Indonesia harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

2. Pengoperasian bank sesuai dengan syariah Islam harus merupakan 

kebutuhan nyata dari masyarakat muslim setempat. 

3. Kebutuhan untuk pengoperasian Bank Islam harus tumbuh dari/dan 

mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat muslim setempat. 

                                                 
9 Imadudin Yuliadi, Sebuah Pengantar Ekonomi Islam.LPPI UMY, Yogyakarta. 2001, Hlm. 

118. 
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4. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat 

yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan maka Bank Indonesia 

harus tidak bersifat ekslusif dan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembangunan masyarakat secara keseluruhan.10 

 

Umumnya perusahaan menengah ke bawah dalam meningkatkan usahanya 

terbentur masalah pendanaan. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki akan 

menghambat perkembangan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, oleh 

karena itu, masyarakat atau pengusaha membutuhkan tambahan modal/dana berupa 

kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah atau BMT disebut pembiayaan.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Impres No. 6 Tahun 

2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor dan Pemberdayaan 

UMKM pada tanggal 8 Juni 2007. Regulasi tersebut mencapai puncaknya untuk 

diaplikasikan dengan peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 

Nopember 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari enam bank yang ditunjuk 

oleh pemerintah dalam penyaluran KUR tersebut, di samping Bank Mandiri, Bank 

Rakyat Indonesia, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Nasional 

Indonesia. 

KUR merupakan kredit yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan 

koperasi dengan pola penjaminan yaitu berupa kredit modal kerja dan atau investasi 

dengan platfon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha 

mikro kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang selanjutnya akan 

dimintakan penjaminan dari perusahaan penjamin, dalam hal ini adalah PT 

                                                 
10 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta : 1996, Hlm. 66. 



 9 

(Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan/atau Perum Sarana 

Pengembangan Usaha. 

KUR bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil 

dan Koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. KUR hanya diberikan 

kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang mempunyai usaha produktif dan layak 

namun belum bankable. 

Usaha produktif yang layak maksudnya, adalah bahwa usaha mikro kecil 

dan koperasi tersebut mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk membayar 

kembali kreditnya kepada bank melalui analisis arus kas (cas flow), karakter 

(character), kapasitas (capacity), modal (capital) dan kondisi ekonomi (condition). 

Berdasarkan data dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat Republik Indonesia, penyaluran KUR per Maret 2008 telah tersalurkan 

plafon kredit secara total Rp. 3.176 miliar dengan jumlah total sebanyak 173.454 

nasabah.11 

BMT yang mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan dengan pola 

operasional koperasi tentu saja cukup berperan dalam ikut berpartisipasi dalam 

penyaluran KUR tersebut, Bank Syariah Mandiri per Maret 2008 mampu 

menyalurkan planfon KUR sebesar Rp. 45 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak. 

1.090. 

BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai beberapa produk 

pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan yang terdapat dalam BMT di antaranya 

pembiayaan Musyarakah (MSA), Murabahah (MBA), Mudharabah (MDA), 

Ijaroh, Bai’u Takjiri (Sewa Beli), Qordhul Hasan (QH). Salah satu jenis 

                                                 
11 Kedaulatan Rakyat, 12 Mei 2006. Hlm. 12. 



 10 

pembiayaan yang banyak diminati pengusaha menengah ke bawah yaitu 

pembiayaan mudharabah.  

BMT dan nasabah dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi sistem 

mudharabah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme 

kesepakatan (akad), prosedur pembiayaan, mekanisme margin keuntungan dan 

mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan 

mengenai hal ini secara teoritis berpedoman pada literatur fiqh klasik mudharabah 

yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah 

kontemporer.  

Banyaknya lembaga keuangan atau perusahaan yang collapse akibat krisis 

ekonomi tahun 1997/1998 telah menghancurkan perekonomian nasional. Fenomena 

yang memprihatinkan dapat kita lihat dengan banyaknya Bank yang dilikuidasi atau 

diambil alih oleh pemerintah. BMT ternyata mampu menjadi alternatif  pilihan dan 

sampai saat ini kurang lebih ada 3.000 BMT di seluruh Indonesia. Ada tiga alasan 

mengapa BMT mempunyai daya tarik yang cukup signifikan :  

1. Karena pada umumnya tidak terdaftar di bawah peraturan perundang-

undangan seperti pada bank sentral, karena bentuk badan hukum dari 

BMT adalah koperasi, sedangkan usaha yang dilakukan oleh koperasi 

salah satunya adalah jasa keuangan dan pembiayaan, sehingga perlakuan 

akuntansinya mengacu pada akuntansi keuangan yang mengatur pada 

perlakuan akuntansi dalam sektor tersebut, yaitu PSAK No.59 karena 

bergerak di sektor mikro. 

2. Lembaga BMT tersebut dikembangkan dengan mementingkan kuantitas 

serta perbedaan pada luas daerah di lain propinsi.  

3. Meskipun Negara kita terkena hantaman krisis, BMT masih tetap 

beroperasi dengan lancar.12 

 

                                                 
12 Muhammad Akhyar Adnan dkk, Study For Foctors Influencing Performance Of The Best 

Baitul Maal Tamwils (BMTS) in Indonesia, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam Yogyakarta 

13-14 Maret 2002, Hlm. 273. 
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BMT bersifat fleksibel, lebih mampu menggerakkan sektor riil, serta 

beberapa kelebihannya tersebut BMT ternyata lebih diminati oleh masyarakat, 

khususnya mereka yang berpenghasilan kecil. 

BMT secara operasionalnya berorientasi pada dua aspek. 1) Aspek ritual 

oriented yaitu mengakumulasi dan mendistribusikan zakat infaq dan sodaqoh (ZIS). 

2) Aspek profit oriented (mencari keuntungan) yaitu BMT menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, menerima simpanan dana masyarakat dan 

memberikan pinjaman kepada masyarakat selau berupaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat pada setiap kegiatan usahanya, BMT untuk dapat menjalankan 

operaisonalnya dengan baik dapat memungut keuntungan. Salah satu produk BMT 

yang beraspek profit oriented adalah mudharabah. Mudharabah merupakan 

produk dari BMT yang diharapkan mampu menggerakkan sektor riil di samping 

untuk operasional kelangsungan BMT.  

BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon Progo, sebagai obyek dari 

penelitian ini berlandaskan hukum koperasi, BMT yang telah mendapatkan badan 

hukum wajib menjalankan aturan Koperasi Jasa Keungan Syariah BMT. 

Pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengurus. 

Namun pengurus dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan.  

Setiap koperasi BMT wajib menerapkan 7 (tujuh) prinsip koperasi 

Indonesia, sebagai berikut :  

1. Keanggotaan bersifat terbuka/sukarela. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota.  

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal 
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5. Kemandirian  

6. Pendidikan perkoperasian ke-BMT-an 

7. Kerjasama antara koperasi dan BMT.13 

 

Kontribusi bank-bank Islam untuk pembangunan sektor ekonomi riil 

dinyatakan dengan FDR (Financing to Deposit Ratio). Semakin dekat jumlah FDR 

kepada 100%, maka semakin besar konstribusinya. Tidak seperti bank-bank 

konvensional di Indonesia khususnya setelah krisis ekonomi tahun 1997 yang 

jumlahnya 40% bank-bank Islam masih menyalurkan keuangan mereka ke sektor rill 

dan jumlahnya tetap di atas 100%. Law Loan Deposits Ratio (LDR) dari bank-bank 

konvensional menunjukkan bahwa sebagian besar depositnya disalurkan untuk 

investasi dalam sekuritas.  

Bank-bank konvensional, tersebut tidak melakukan fungsinya sebagai 

intermeadiary keuangan.14 Untuk menggerakkan sektor riil secara signifikan sistem 

ekonomi Islam mengembangkan berbagai produk yang akan mampu diaplikasikan 

oleh masyarakat menengah ke bawah. 

Salah satu dari produk tersebut adalah mudharabah. Dalam syirkah 

mudharabah, apabila terjadi keuntungan, laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi 

hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan apabila rugi, penyandang 

modal (shohibul maal) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang 

mengkonstribusikan jasanya (mudharib) tidak menanggung kerugian finansial 

apapun, karena ia memang tidak memberikan konstribusi finansial apapun. Bentuk 

                                                 
13 Muhammad Ridwad, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tawil (BMT), Citra 

Media, Yogyakarta, cetakan I, 2006, hlm 27-28. 
14 Adi Warman Azwar Karim, Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktik dan 

Realitas Ekonomi Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, September 2004. Hlm. 54) 
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kerugian yang ditanggung oleh mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang 

selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapat imbalan apapun.15 

Bentuk produk mudharabah tersebut dalam aplikasinya akan lebih bernuansa 

keadilan dibanding dengan produk-produk lain dari bank konvensional yang berlaku 

selama ini. Produk-produk bank konvensional yang ada dalam implementasinya, 

tidak berpihak pada masalah sebagai pihak yang lemah apabila terjadi kerugian 

dalam usahanya bank tidak mau ikut menanggung kerugian. Kerugian sepenuhnya 

dibebankan kepada debitur (nasabah), dengan demikian mereka akan sulit eksis 

kembali apabila ternyata usahanya mengalami kebangkrutan. 

Perkembangan masyarakat dewasa ini menunjukkan produk lembaga 

keuangan seperti bank syariah termasuk BMT di dalamnya didapati bahwa produk 

yang meskipun bukan paling dominan dipasarkan adalah produk mudharabah. 

Mudharabah dengan menggunakan perikatan atau akad memberikan prospek lebih 

menguntungkan bagi nasabah maupun BMT. 

Akad atau perikatan dalam pandangan Khalid Abdullah ialah Pertemuan ijab 

(penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan Kabul yang diberikan oleh 

pihak lain sedang menurut hukum yang tampak akibatnya oleh obyek akad. Ijab 

(penawaran) adalah pernyataan pertama yang muncul dari salah satu pihak tanpa 

melihat pihak yang bersangkutan adalah pihak pertama yang melakukan pemindahan 

milik atau pihak kedua yang menerima pemindahan, karenanya untuk terjadinya 

suatu akad/perjanjian harus ada ijab yang disambut dengan kabul, di mana kabul 

                                                 
15 Adi Warman A Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan. PT. Grafindo Persada 

Jakarta, cetakan III. April 2004. Hlm. 78. 



 14 

adalah pernyataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai jawaban dari 

penawaran pihak pertama.16 

Wirdaningsih menyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat jika akad adalah 

pertalian ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap objeknya.17 

BMT dalam setiap akad yang dilakukan harus sejalan dengan syariat Islam 

tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunah Rasulullah SAW, baik dari segi 

tujuan pelaksanaannya maupun obyeknya. Jika sesuatu akad bertentangan dengan 

ketentuan tersebut maka akad tersebut tidak syah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruksi hukum Badan Usaha BMT Arafah Mandiri Kulon Progo ? 

2. Bagaimana konstruksi hukum pembiayaan mudharabah dan tanggung jawab 

mudharib kepada shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah pada BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

                                                 
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Suatu Gambaran Umum. Makalah ceramah 

disampaikan dalam Stadium General Fakultas Hukum UMY Tanggal 14 Maret 2006 di Kampus UMY 

Terpadu Yogyakarta, hlm.7. 
17 Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cetakan II, Jakarta Kencana 

Prenada Media, 2006, hlm.93 
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1. Untuk mengevaluasi tanggung jawab mudharib terhadap Shahibul Maal 

dalam pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih 

Kulon Progo. 

2. Untuk menganalisa relevansi antara teori dan praktek di lapangan dalam 

pembiayaan mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon 

Progo. 

 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Nilai guna yang diharapkan dapat diperoleh dalam kajian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas yang dibebankan oleh 

Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga 

untuk menambah serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai 

pembiayaan mudharabah. 

2. Bagi BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon Progo 

Untuk dijadikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan pembiayaan 

mudharabah sekaligus untuk dijadikan reverensi mengatasi berbagai kendala 

yang timbul dari pembiayaan mudharabah. 

3. Bagi Pembaca 

Untuk tambahan reverensi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang keuangan mikro syariah terutama dalam 

pembiayaan mudharabah 
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E. Kajian Pustaka 

Dilihat dari segi sejarah sebenarnya sejak zaman pra Islam telah ada 

bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. 

Bentuk-bentuk itu misalnya Musyarakah (Joint Venture), Takaful (Insurance), 

Bai; bi as-saman ‘ajil (Instalment-sale), kredit pemilikan barang (Murabahah) 

dan pinjaman tanpa bunga (Warkum Sumitro), Asas-asas perbankan Islam dan 

lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia.18  

Kekhususan lembaga keuangan di atas, telah tampak dari produk-produk 

yang ditawarkan dan lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga-

lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh 

muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, 

khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba 

atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank 

konvensional. 

Upaya untuk mewujudkan lembaga-lembaga keuangan yang bisa 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi urgen, bila dikaitkan dengan 

keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. 

Kekuasaan undang-undang terhadap masyarakatnya akan efektif apabila 

memenuhi dua unsur, yaitu :  

1. Unsur kejiwaan yang murni  

2. Unsur adanya sangsi (jaminan).19  

                                                 
18  Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (BAMMUI 

dan Tafakul) di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Press, 1997, hlm. 6. 
19 Abdul Kadir Audah, Islam dan Perundang-undangan, International Islamic Federation of  

Studen Organization, 1978. Hlm. 53. 
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Abdul Kadir Audah, seorang ahli hukum Universitas Kairo Mesir, 

menggambarkan unsur pertama di atas sebagai berikut :  

Unsur kejiwaan yang murni : yaitu unsur yang menghubungkan teks-teks 

undang-undang dengan jiwa-jiwa individu dan kalbu mereka, sehingga menerima 

nash (teks-teks) untuk menghormatinya, dan merasakan dalam dirinya bahwa ia 

berdosa dengan melanggar undang-undang.20 

Unsur kedua yaitu adanya sanksi (jaminan), ialah bagian konsekuensi 

yang disusun oleh undang-undang bagi siapa-siapa yang melanggarnya seperti 

siksa, denda (ganti kerugian), penolakan, pemisahan, pembatalan dan sebagainya. 

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, idealnya tentu saja 

akan lebih merasa tenang apabila dalam menjalankan kegiatan ekonominya 

sejalan dengan syraiat agama Islam. BMT sebagai aplikasi dari sistem ekonomi 

Islam diharapkan akan menjadi alternatif solusi tepat bagi umat Islam Indonesia, 

khususnya di pedesaan untuk mampu keluar dari berbagai problem ekonominya 

dan tetap mampu eksis di masa depan. 

Masih ada praktek di masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma 

dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan 

masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau 

meminjam uang kepada bank syariah.21  

Calon pendiri BMT dapat memilih jenis BMT yang akan dikembangkan. 

Secara umum pendirian umum pendirian BMT dapat memilih  jenis sebagai 

berikut :  

                                                 
20 Ibid, hlm. 31 
21 Heri Sunandar, Studi Pengembangan dan Pembinaan BMT di Pekanbaru, Kabupaten 

Kampar dan Kabupaten Bengkalis, Laporan Penelitian Pekanbaru : Puslit IAIN Suka, 2000, hlm. 37. 



 18 

1. BMT Primer, yaitu BMT yang keanggotaannya orang seorang yang dibentuk 

oleh sekurang-kurangnya (dua puluh) orang.  

2. BMT Sekunder, yaitu BMT yang dibentuk dan beranggotakan Badan Hukum 

BMT. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) BMT.  

Pengelola BMT dalam pengumuman pendiriannya wajib memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut :  

1. Aspek Permodalan  

a. Modal sendiri BMT boleh berkurang jumlahnya dan harus 

ditingkatkan seiring dengan perkembangan BMT. 

b. Setiap pembukaan jaringan kantor pelayanan, harus disediakan 

tambahan mosal sendiri. 

c. Antara modal sendiri, modal penyertaan dan modal pinjaman 

jumlahnya harus seimbang. 

2. Aspek Likuiditas  

a. Penyediaan jumlah Aktiva Lancar (AL) yang cukup, sehingga 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. 

b. Selalu memperhatikan perbandingan antara jumlah pembiayaan 

yang diberikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun. Atau 

perbandingan antara Loan to Deposit Ratio (LDR). 

3. Aspek Solfabilitas 

a. Penghimpunan modal dan modal penyertaan harus didasarkan pada 

kemampuan membayar kembali. 

b. Perbandingan atau ratio antara modal pinjaman dan modal 

penyertaan dengan jumlah kekayaan harus berimbang. 

4. Aspek Rentabilitas  

a. Rencana perolehan laba yang pada jumlah yang wajar untuk 

memupuk permodalan, pembagian kepada anggota, peningkatan 

kualitas SDM, komitmen sosial dan pengembangan usaha BMT 

dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. 

b. Perbandingan atau ratio antara jumlah lahan dengan jumlah aktiva 

BMT harus pada jumlah yang wajar.22 

 

BMT didirikan dengan tujuan yang secara umum memiliki kesamaan 

dengan pendirian bank, baik bank umum maupun bak syariah maupun Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah. Namun demikian, karena perbedaan jangkauan 

                                                 
22 Muhammad Ridwan, Ibid, hlm 28-29. 
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pemasarannya (segmentasi pasarnya), maka tujuan pendirian BMT memiliki 

spesifikasi tersendiri. Tujuan ini lebih dekat dengan tujuan pendirian BPR 

Syariah, meliputi : 

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat 

golongan ekonomi lemah yang umumnya berada di daerah pedesaan. 

2. Menambah lapangan kerja terutama di daerah kecamatan sehingga 

dapat mengurangi arus urbanisasi. 

3. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi 

dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas 

hidup yang memadai.23  

 

Agar mampu eksis dalam persaingan usahanya BMT menjalankan strategi 

sebagai berikut :  

1. BMT hendaknya tidak bersifat menunggu terhadap datangnya 

permintaan fasilitas, melainkan bersifat/bersikap aktif melakukan 

sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang 

perlu dibantu dengan tambahan modal, sehingga memiliki prospek 

usaha yang lebih baik. 

2. BMT memiliki perputaran dana dengan jangka waktu yang pendek 

dengan fokus utamanya pada usaha berskala menengah dan kecil. 

3. BMT harus terus mengkaji dan mengenali pangsa pasar, tingkat 

kejenuhan serta tingkat persaingan dengan lembaga keuangan yang 

sejenis.24 

 

Penulisan dan penelitian tentang mudharabah sudah banyak dilakukan 

diantaranya seperti karya Abdullah Saed. Dalam tulisannya beliau membahas 

secara sistematis asal mula tumbuhnya bank Islam, pandangan modernis dan 

neorevivalis mengenai riba dan bunga bank serta produk-produk perbankan 

syariah seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Dalam bagian dari 

tulisannya beliau mengkritik penentuan besarnya mark-up murabahah yang 

ditentukan di awal perjanjian (Predetermine Return) dan tidak berubah sampai 

                                                 
23 Warkum Sumitro,  Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Jakarta, 

Raja Grafindo Perkasa, 2002. Hlm 119. 
24 Warkum Sumitro, Ibid, Hlm. 120. 
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jangka waktu perjanjian murabahah selesai dan mark-up murabahah dapat 

diketahui secara pasti (Certainly-return).25 Bahkan beliau menegaskan bahwa 

tidak ada perbedaan yang subtansial antara mark-up dengan bunga.  

Tulisan Muhammad yang menggambar mengenai menejemen dalam 

perbankan syariah, dalam bagian dari tulisannya baliau juga menjelaskan bahwa 

pada bank syariah dalam menentukan tingkat mark-up cenderung masih 

membandingkan tingkat suku bunga pasar sebagai acuan menentukan besarnya 

keuntungan. Hal tersebut sebagai penentuan bunga kredit pada bank 

konvensional. Selain itu apabila jangka waktu piutang mudharabah semakin lama  

maka mark-up yang dimintakan bank syariah semakin besar pula sebesar se-

proporsional jangka waktunya, bahkan jangka waktu yang relatif lama, lima belas 

tahun misalnya keuntungan mark-up yang dimintakan kepada nasabah akumulasi 

akan lebih besar dari pada harga pokok pembiayaan, sehingga terkesan bank 

syariah masih berdasarkan pada konsep time value of money yang sebenarnya 

tidak dibenarkan dalam perbankan syariah.26  

Tulisan yang berkaitan dengan perkembangan BMT seperti sudah banyak 

Zainal Arifin dalam karyanya “Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, 

Tantangan dan Prospek”. Tahun 2000. karya ini membahas tentang lembaga 

keuangan syariah (BPRS/BMT) pasca Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan 

syariah serta dalam buku yang berjudul “Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan 

Sistem Gerakan BMT di Indonesia oleh Baihaqi Abdul Madjid yang membahas 

                                                 
25Abdullah Saed, Islamic Banking and Interes. A study of Prohibition of riba and 

Contemporar interpretation, Laiden : EJ Brill: 1996, hlm. 93. 
26 Muhammad, Manajemen Bank Islam,Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2003. hlm 41 
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mengenai refleksi pengembangan BMT (Tim PINBUK, Paradigma Baru 

Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT Di 

Indonesia).  

Model pembiayaan BMT dan dampaknya bagi pengusaha kecil oleh Nurul 

Widyaningrum dan Hartono Widodo dalam bukunya PAS (Panduan Akuntansi 

Syariah) panduan praktis panduan BMT Tahun 1999, Warkum Sumitro dalam 

bukunya berjudul Asas-asas perbankan Islam dan lembaga terkait, BAMUI dan 

Takaful di Indonesia, Fuad M. Fahrudin dalam bukunya “Riba dalam Islam, 

Koperasi, Perseroan dan Asuransi”. Samsul Anwar dalam bukunya yang berjudul 

“Produk Bank Syariah Study Tentang Bai’bi as saman Ajil”. 

Muhammad dalam karyanya yang berjudul Al Mudharabah, Analisis 

Permasalahan Aplikasi di Bank Syariah menurut Madzab Fiqh Islam. Buku ini 

memang lebih menekankan pada pemecahan persoalan-persoalan yang terdapat 

pada penerapan sistem mudharabah dengan merujuk pada pendapat-pendapat 

madzab fiqh, namun buku ini kurang memberikan aksentasi pada pergeseran 

sistem mudharabah yang telah secara praktis-aplikatif di lapangan dalam lembaga 

keuangan syariah khususnya BMT.  

KERANGKA TEORI 

Baitulmaal wal-Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah 

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, 

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan 

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas prakarsa 

dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem 

ekonomi yang salam : keselamatan berintikan keadilan dan kedamaian. 
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BMT merupakan jembatan terjadinya komunikasi ekonomi yang saling 

membutuhkan yang didasarkan pada rasa saling bantu-membantu dan tolong-

menolong antara si kaya yang membutuhkan si trampil yang kekurangan dana, 

dan si pengusaha membutuhkan si kaya yang mempunyai kelebihan dana. Oleh 

karena itu tolong-menolong sesama manusia merupakan  sesuatu yang positif dan 

harus selalu dikembangkan. 

BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga 

ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan 

investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi 

pengusaha kecil dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan. 

BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis sebagai 

kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan Baiyul 

Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan wujud 

kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Mal adalah menerima titipan zakat, infaq dan 

shadaqah dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Adanya BMT yang mempunyai peran strategis dan positif bagi masyarakat 

dan sistem mudharabah yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang luhur tentu saja 

akan menghasilkan sistem transaksi dan komunikasi yang adil dan berbudaya. 

Mudharabah merupakan akal kerja sama usaha dimana pihak pertama 

sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain 

sebagai pengelola atau mudarib. (Al Qur’an Surat Al Muzamil, ayat 20 dan Surat  Al 

Jum’ah ayat 10) menyediakan seluruh ketrampilan, tenaga dan waktu. Keuntungan 

dari investasi mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian 
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tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudarib. Namun jika kerugian 

tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudarib, maka mudariblah yang 

berkewajiban menanggung kerugian tersebut.27  

Pada dasarnya mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Mudharabah mutlaqah merupakan kerja sama antara shahibul maal 

dengan mudarib yang memiliki cakupan bidang kerja sangat luas tanpa ada 

pembatasan. Artinya mudarib memiliki kebebasan untuk mengusahakan 

modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan 

menguntungkan. Shahibul maal tidak membatasi bidang usaha tertentu. 

2. Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah 

mutlaqah, yakni kerja sama antara shahibul maal dengan mudarib 

dimana shahibul maal memberikan batasan yang jelas tentang bidang 

usaha, dan tempat. Mudarib tidak memiliki kewenangan untuk 

mengubah kesepakatan tanpa mendapat persetujuan kembali.28 

 

Dalam BMT, mudharabah sering dimanfaatkan untuk membiayai usaha 

yang sudah jelas dan menguntungkan serta berjangka waktu pendek. 

BMT akan sangat berhati-hati karena BMT akan menanggung kerugian 

material secara penuh jika ternyata usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. 

Namun demikian, skema Mudharabah sering diterapkan dalam hal : 

1. Pembiayaan modal kerja. 

BMT akan menyediakan modal sepenuhnya untuk pengadaan barang modal 

kerja bagi mudarib. 

2. Investasi  

Pembiayaan untuk investasi ini biasanya bersumber dari dana yang khusus, 

sehingga akadnya harus Mudharabah muqayyadah. Dalam menerima dana 

maupun melempar dana, BMT tidak boleh melanggar aturan akad 

Mudharabah. 

                                                 
27 M. Syafii Antonio, BMT bagi Akademisi dan Praktisi Keuangan hlm 149. 
28 Muhammad Ridwan, Sistem Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), cetakan pertama, 

Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 46-47 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian   

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian lapangan yaitu 

penulis langsung terjun melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui 

secara jelas tentang tanggung jawab mudarib terhadap shahibul maal dalam 

produk pembiayaan mudharabah BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih 

Kulon Progo. Data yang didapat sebagai sumber primer dan didukung dengan 

sumber-sumber sekunder lainnya dengan cara mempelajari dan menggali 

literatur, makalah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.  

Penelitian ini dilakukan di BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih 

Kulon Progo dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi tersebut ditemukan 

beberapa permasalahan yang berhubungan dengan topik dalam penilitian ini 

2. Subjek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian adalah pejabat struktural BMT Arafah Mandiri Clereng 

Pengasih Kulon Progo yang diberi wewenang untuk itu dan nasabah yang 

menggunakan fasilitas pembiayaan mudharabah. 

b. Obyek Penelitian adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah BMT 

Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon Progo yaitu produk pembiayaan 

mudharabah 

3. Tahapan Penelitian  

Dalam penyusunan tesis nanti, secara rinci hendak dilakukan tiga 

tahapan29 sebagai berikut :  

                                                 
29 Robert C. Bogdan. Lihat Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan II, 

Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000. Hlm. 85.  
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a. Pra Lapangan  

Yaitu pertama-tama di lakukan penelaahan literatur (pustaka), (telaah 

pustaka ini dibetulkan untuk pembuktian secara empiris dan teoritik.30 

Berbagai buku, kitab, jurnal, makalah, media massa dan lain-lain ataupun 

penelitian terdahulu yang menggambarkan ekonomi Islam khususnya 

BMT dan teori tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah (Kredit 

macet) selanjutnya di mulai dengan menyusun rancangan, persyaratan dan 

prosedur penelitian termasuk lokasi penelitian. 

b. Kegiatan lapangan  

Tahapan ini dimaksudkan untuk pencarian khas (data emperik) yang dapat 

memberikan jawaban terhadap jawaban sebelumnya (pra lapangan) BMT 

Arafah Mandiri Clereng Sendangsari Pengasih Kulon Progo. Adapun data 

yang digali ialah data yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab 

Mudarib kepada shahibul maal dan mekanisme penyelesaikan pembiayaan 

bermasalah khususnya pembiayaan mudharabah (MDA). 

c. Analisa intensif  

Penelitian melakukan kajian data empirik hasil dari kegiatan lapangan 

untuk selanjutnya didiskripsikan kemudian dianalisa dengan rujukan 

bahan pustaka (teori penyelesaian permasalahan antara mudarib dengan 

shahibul maal) 

 

                                                 
30 Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Yogyakarta, Anah Offset. 1995. 

Hlm. 19-21. 
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4. Metode Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan tehnik 

Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu diambil berdasarkan tujuan penelitian.31  

Sampel dalam penelitian sebagian dari nasabah BMT Arafah Mandiri 

Clereng Pengasih Kulon Progo 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer  

Data Primer diperoleh langsung dari sumber-sumber pertama yang 

didapat melalui wawancara dengan narasumber dan para responden dari 

pihak BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon Progo, maupun 

nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan wawancara 

yang sifatnya terbuka, yaitu dengan menggunakan tanya jawab secara 

langsung kepada narasumber dan responden guna memperoleh penyelesaian 

dari permasalahan. Tipe pedoman wawancara yang digunakan adalah tipe 

terstruktur dengan tipe tidak terstruktur,32 artinya bahwa dalam wawancara 

dengan nara sumber dan responden telah disiapkan lebih dulu berupa daftar 

pertanyaan.33 Namun tidak menutup kemungkinan dalam proses Tanya 

jawab ditanyakan juga hal-hal lain di luar pedoman wawancara atau daftar 

pertanyaan yang timbul secara langsung pada saat wawancara berlangsung.  

                                                 
31 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, cetakan 4, Jakarta: 

LP3ES, 1984, hlm.122. 
32 Koentjoro Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Hlm.138 
33 Ibid  
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data penunjang guna menunjang validitas 

dan efektivitas dalam pengambilan data, untuk itu dipakai dokumentasi yang 

terdiri dari data-data yang menyangkut gambaran umum lokasi. Di samping 

itu data diperoleh dari surat-surat, catatan-catatan maupun jurnal.34 Data-data 

yang diperoleh dari literatur, laporan penelitian  media massa, internet 

digunakan untuk menunjang kelengkapan penelitian ini. 

 

G. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang diungkapkan 

oleh responden baik lewat data primer maupun sekunder diteliti dan disajikan dan 

selanjutnya dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh kemudian dianalisa secara 

kualitatif yaitu dari sekian data yang terkumpul akan dipilih dan diselesaikan yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode 

yuridis normatif, yakni menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan norma-

norma yang berlaku. Dalam penelitian ini norma yang dijadikan acuan penelitian 

adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam alqur’an hadist maupun 

aturan tertulis lainnya. Sedang pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu 

hasil temuan di lapangan dalam suatu kasus kemudian di hubungkan dengan teori 

yang ada. Penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang 

                                                 
34 Sartono Kartodiharjo, Metode Penggunaan Bahan Dokumen Dalam Kuntjoro Ningrat (ed) 

Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cetakan XI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1977. Hlm.46. 
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beberapa fakta terkait yang berupa data tentang beberapa faktor yang berupa 

tanggung jawab mudharib kepada shahibul maal dan penyelesaiannya ketika 

terjadi permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. 35 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini dikembangkan dalam 4 Bab. Rangkuman pembahasan dari mulai 

Bab I sampai Bab IV tersebut tersusun dalam sistematika pembahasan sebagai 

berikut :  

Tesis ini dimulai dari Bab I yang merupakan pendahuluan yang 

menjelaskan gambaran umum secara menyeluruh mengenai berbagai aspek serta 

alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dengan pendahuluan ini diharapkan 

akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, batasan 

rumusan masalah, tujuan penelitian diadakan, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini 

dicantumkan pada bab pertama juga dimaksudkan sebagai landasan pijakan dalam 

melakukan penelitian.  

Pada Bab II penulis memberikan mengenai gambaran umum Bank Syariah 

dan eksistensinya, sejarah perkembangan bank syariah, struktur organisasi bank 

syariah, kegiatan usaha, prospek bank syariah. Tinjauan umum BMT< Pengertian 

BMT, dasar pemikiran lahirnya BMT, prinsip-prinsip operasional BMT, produk-

produk BMT, legalitas BMT, pengertian akad, proses akad dan macam-macam 

akad. Tinjauan umum pembiayaan mudharabah, pengertian mudharabah dan 

                                                 
35 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset. Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM. 1982. Hlm. 42. 
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dasar hukumnya, asas-asas perjanjian mudharabah, pembiayaan mudharabah, 

macam-macam mudharabah, penerapan Mudharabah, dalam perbankan syariah, 

rukun dan syarat mudharabah, manfaat dan resiko mudharabah, berakhirnya akad 

mudharabahh. Tinjauan umum pembiayaan mudharabah pada BMT, pengajuan 

pembiayaan mudharabah, prosedur dan mekanisme pembiayaan mudharabah di 

BMT. 

Pada Bab III penulis menyajikan dan mendiskripsi hasil penelitian yang 

merupakan konstruksi hukum Badan Usaha BMT dan pembiayaan mudharabah di 

BMT Arafah Mandiri Kulon Progo. Gambaran umum tentang BMT Arafah 

Mandiri Kulon Progo, sejarah berdirinya, struktur, organisasi BMT Arafah 

Mandiri Kulon Progo, Penyaluran Dana BMT dan eksistensinya, legalitas dan 

badan hukum BMT, konsep pembiayaan mudharabah, pelaksanaan pembiayaan, 

konstruksi hukum pembiayaan mudharabah, kedudukan jaminan dalam 

pembiayaan dan tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maal dalam 

pembiayaan mudharabah. 

Penulis menganalisa hasil penelitian menggunakan pendekatan fatwa DSN 

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan teori kaidah fiqhiyah  kesulitan itu menarik 

kemudahan mengevaluasi praktek mudharabah yang diterapkan pada BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo. 

Bab IV penulis sajikan penutup pada rangkaian penelitian dengan 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, BMT, KOPER5ASI  

DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

 

A.  Bank Syariah dan Eksistensinya 

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah 

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai 

dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan 

bank syariah, misalnya anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan 

Mahmud Ahmad (1952).1 

Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari 

“ketidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada 

kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam 

kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah penerapan lembaga keuangan 

syariah, yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Perintisan penerapan 

sistem profit and los sharing sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah 

tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaah 

haji secara non-konvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan berikutnya 

yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah 

Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-

Najjar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 

1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasional diambil alih oleh 

National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt.2  

                                                 
1 Heri Sudarso, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 1, 

Yogyakarta : Ekonisia – FE UII, 2003, hlm 19 
2 Faturrahman Djamil, Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal 

Hukum Bisnis, Agustus 2002, hal 39; lihat juga Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan 

Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm 55 
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Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat 

internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala 

Lumpur, Malaysia pada tahun 1969 yang diikuti 19 negara peserta. 

Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu : 

a. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, 

jika tidak, ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haram 

hukumnya. 

b. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari 

sistem riba secepatnya. 

c. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank 

yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika 

benar-benar dalam keadaan darurat.3 

 

Bank syariah dalam bentuknya yang sekarang pertama kalinya 

didirikan oleh sekelompok pengusaha muslim dengan nama Dubai Islamic 

Bank pada tahun 1973 di Dubai. Perkembangan yang sangat pesat terjadi di 

mana sepuluh tahun sejak pendiriannya telah muncul lebih 50 bank yang 

bebas dari riba. Di luar negara-negara yang mayoritas penduduknya non-

muslim di Denmark, Luxemburg, Switzerland, dan United Kongdom. 

Pada dasarnya asas-asas bank syariah telah ada sejak jaman Rasulullah 

SAW dan digariskan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah dimana asas-asas 

tersebut kemudian dipraktekkan dan berkembang sampai saat ini. Sejak tahun 

1970 masyarakat internasional menyambut positif bank syariah dan bank 

syariah selanjutnya berkembang cukup signifikan. 

Perbankan syariah akhirnya terus berkembang dan merambah serta 

dapat eksis, tidak saja di negara muslim, tetapi juga di negara-negara non-

muslim. Ini tidak lepas dari kelihaian mensosialisasikan di tingkat 

                                                 
3 Gemala Dewi, ibid, hlm 55 – 56 
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internasional. Ketika di dalam Islamic Banking Conference di Toronto 

Kanada pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankarn, mantan ketua Special 

Commite on Banks and Banking telah mengemukakan “There is a huge 

opportunity for Islamic banking and France in Canada”. Bank-bank Islam 

telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan 15% per tahun. Pada saat ini 

negara-negara Islam telah mengelola dana sebesar US $ 170 milliar. Terdapat 

lebih 150 lembaga-lembaga keuangan Islam di 50 negara. Nasabahnya 

tersebar meliputi Eropa, AS, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.4  

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank 

konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut 

terlihat dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem 

syariah dengan berbagai versinya seperti  Islamic Windows di Malaysia, The 

Islamic Transactions di cabang Bank Mesir dan The Islamic Services di 

cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Produk-produk investment 

banking yang islami juga ditawarkan oleh Fund Manager Konvensional 

seperti The Wellington Management Company (USA), Oasis International 

Equity Fund dari Flemings Bank (Inggris), State street Investment (USA), 

Kleinwonth Benson Bank (Inggris), Hongkong Shanghai Banking Corp 

(HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London). Dari sisi pengguna 

jasa perbankan syariah, tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti  

KFC, XEROX, General Motors, IMB, General Electric, dan Chrysler.5  

Umat Islam di Indonesia sudah sejak lama mendambakan bank 

syariah, akan tetapi terganjal masalah regulasi sehingga keinginan tersebut 

                                                 
4 Ibid, hlm 58 
5 Ibid, hlm 59 
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cukup lama baru terwujud. Setelah pemerintah mengeluarkan PAKTO (Paket 

Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober) tahun 1998 yang berisi tentang 

liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain 

bank yang telah ada. Kemudian didirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Lardhatillah pada tanggal 19 

Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rahbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. 

2. Struktur Organisasi  

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional 

dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya 

adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis 

syariah. DPS pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk 

menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas 

Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah 

para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah 

Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majlis Ulama Indonesia 

(MUI) yang secara ex-officio diketuai oleh ketua MUI. 

DSN didirikan berdasarkan SK MUI Nomor Kep. 754/II/1999 dengan 

empat kegiatan pokok, yaitu : 

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 

kegiatan perekonomian. 

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

c. Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syariah. 

d. Mengawasi fatwa yang telah dikeluarkan.6  

 

                                                 
6 A. Wirman Syafei, Optimalisasi Pengawasan Dewan Syariah Nasional, Media Indonesia, 

Rabu 11 Desember 2002, lihat juga Gemala Dewi, ibid, hal 105 – 106 
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Gambar 1 

Struktur Bank Umum Syariah dan Cabang Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Struktur Bank Umum Konvensional yang Membuka Cabang Syariah 
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Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah : 

a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan 

syariah. 

b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan 

lembaga keuangan syariah. 

c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS 

pada lembaga keuangan syariah. 

d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi 

penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan. 

Gambar 3 

Mekanisme Kerja DSN 
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b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan syariah. 

c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang 

diawasinya. 

3. Prinsip Bank Syariah 

Bahwa untuk lebih mendorong perkembangan perbankan syariah 

diperlukan pengaturan kegiatan bank syariah yang komprehensif, jelas dan 

mengandung kepastian hukum. Untuk merealisir tujuan tersebut diterbitkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR, Tanggal 12 

Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Dalam Pasal 1 huruf a Surat Keputusan tersebut ditentukan Bank 

adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah. 

Dalam Pasal 1 huruf b disebutkan Kantor Cabang adalah kantor yang 

secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang 

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang 

tersebut melakukan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Sedangkan kantor cabang pembantu atau kantor kas adalah kantor di bawah 

kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya dan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 huruf e). 

Kegiatan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam 
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pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

(Pasal 1 huruf g). 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1 huruf h). 

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majlis 

Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan 

kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip 

syariah (Pasal 1 huruf i). 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen 

yang dibentuk oleh oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank 

yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan 

tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (Pasal 1 huruf f).7  

4. Kegiatan Usaha  

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan 

usahanya yang meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

meliputi : 

1) Giro berdasarkan prinsip wadi’ah. 

2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah 

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah 

4) Bentuk lain berdasarkan prinsip mudharabah 

 

                                                 
7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, lihat 

juga Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah Institut Bankir Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 354 – 355 
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b. Melakukan penyaluran dana meliputi : 

1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, 

ijarah, salam, dan jual beli lainnya. 

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, 

musyarakah, dan bagi hasil lainnya. 

3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard. 

c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

(underlaying transaction) berdasarkan jual beli atau hiwalah. 

d. Membeli surat-surat berharga pemerintah Dalono bin Atmowiharjo/ 

atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah. 

e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah 

berdasarkan prinsip wakalah. 

f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan 

dan melakukan perhitungan dengan atau pihak antar bank 

berdasarkan prinsip wakalah. 

g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat 

berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yang dan amanah. 

h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk 

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip 

wakalah. 

i. Penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip 

ujr. 

j. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip 

wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi’ah serta 

memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah. 

k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr. 

l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah. 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang 

disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.8 

 

Di samping melakukan kegiatan seperti  tersebut di atas, bank dapat 

juga melakukan kegiatan lainnya sebagai berikut : 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah 

dan atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

                                                 
8 Ibid, pasal 28 
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c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip 

musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan 

pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-

undangan dana pensiun yang berlaku. 

Bank juga dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqoh, wakaf, hibah, atau 

dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak dalam 

bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan).9  

Di dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank syariah 

menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip kegiatan usaha bank syariah, 

yaitu : 

a. Mudharabah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (malik, shahib al-mal, atau bank syariah) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) bertindak 

selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

b. Murabahah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati. 

                                                 
9 Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 

1999 
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c. Musyarakah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana 

dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi 

dana masing-masing. 

d. Ijarah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

e. Qard akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang 

telah disepakati. 

f. Salam akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran 

harga ditetapkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang 

disepakati. 

g. Istishna yaitu akad jual beli barang dengan bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan (pembeli, mustahni) dan penjual (pembuat, 

shani’). 

h. Wadi’ah yaitu akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai 

barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 

i. Wakalah yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk 

melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. 
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j. Hawalah yaitu akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank 

(muhal’alaih) dan nasabah lain (muhal), muhil meminta bank untuk 

membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli, pada saat 

piutang jatuh tempo muhal akan membayar kepada bank. Bank 

memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. 

k. Kafalah yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada 

pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas 

pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan 

(makful). 

5. Prospek Bank Syariah 

Bank syariah dengan beragam produk dewasa ini banyak diminati 

dan tetap eksis menghadapi gempuran krisis ekonomi baik makro maupun 

mikro. Kemajuan yang cukup signifikan ini tentu saja menggembirakan dan 

diharapkan merupakan ekspresi sekaligus bukti bangsa Indonesia yang 

mayoritas umat Islam telah berdiri pada jalur yang benar dengan menerapkan 

ekonomi berbasis syariah. 

Realitas menunjukkan ekonomi berbasis syariah ternyata lebih 

mampu mengelimir berbagai dampak ekonomi global dibanding dengan 

sistem ekonomi yang lain, termasuk sistem ekonomi kapitalis. Di negara 

Eropa maupun Amerika, termasuk negara tetangga Malaysia dan Singapura, 

ekonomi berbasis syariah justru lebih diminati dari sistem ekonomi 

konvensional. 



 

 

42 

Negara seperti Malaysia yang tidak bersedia menjadi pasien IMF 

ternyata lebih cepat bangkit dari keterpurukan dibanding Indonesia. Realitas 

tersebut yang menyebabkan kini akad muamalah justru semakin eksis dan 

mempunyai prospek lebih menjanjikan dewasa ini di Indonesia. Hal ini 

tampak dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, baik 

tingkat propinsi maupun kabupaten/kota perlu didorong menerbitkan obligasi 

daerah berbasis syariah (sukuk) untuk memicu pertumbuhan ekonomi di 

daerah secara signifikan. 

“Tanpa sukuk daerah, pertumbuhan ekonomi yang dipatok 

pemerintah bakal sulit tercapai,” demikian pernyataan Wahyu Dwi Agung, 

Ketua Umum Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2006. 

Fakta bahwa ekonomi berbasis syariah merupakan tantangan yang 

harus tetap dipertahankan eksistensinya jika ingin prospek bisnis berbasis 

syariah tetap berprospek di masa depan. 

Berbagai regulasi yang merupakan instrumen untuk mendorong 

perkembangan dan operasional perlu segera diwujudkan. Berbagai dampak 

negatif perlu dieliminir sehingga pangsa pasar produk syariah tidak bersifat 

emosional, akan tetapi tetap rasional. 

Meski potensi pasarnya cukup tinggi, sebagian kalangan perbankan 

maupun keuangan lainnya menganggap bisnis syariah perlu sosialisasi. 

Paalnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti 

dengan jelas apa itu syariah. Hal ini menyebabkan perkembangan bisnis tidak 

terlalu cepat. 
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Instrumen regulasi bank syariah akan terus dilengkapi sejalan dengan 

perkembangan produk syariah yang semakin diminati dewasa ini. Hal tersebut 

tercermin dengan langkah bank Indonesia menerbitkan lima peraturan 

mengenai perbankan syariah. Penerbitan sejumlah PBI tersebut bertujuan 

untuk mendorong perkembangan perbankan syariah. Pasalnya, sejumlah PBI 

tersebut memberikan ruang gerak dan keleluasaan dalam menyalurkan 

pembiayaan. “PBI ini mencakup hal-hal signifikan yang akan dapat 

memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi industri perbankan dalam 

menyalurkan pembiayaan,” kata Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin 

Abdullah, Kamis 5 Oktober 2006 lalu.10  

Kebijakan ini merupakan angin segar bagi industri bank syariah 

nasional. Kelima PBI tersebut adalah : 

a. PBI penyesuaian ketentuan penilaian kualitas aktiva produktif (KAP). 

b. PBI revisi ketentuan perhitungan rasio pembiayaan Financing of Deposito 

Ratio (FDR) dalam ketentuan Giro Wajib Maksimum. 

c. PBI revisi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPRS). 

d. PBI revisi perubahan kualitas aktiva BPRS. 

e. PBI relaksasi pengembangan usaha dan jaringan kantor BPRS. 

Menurut Burhanuddin, kelima PBI merupakan upaya pendefinisian 

ulang pihak-pihak yang berkategori terkait dengan bank dan cakupan 

perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Selain itu, PBI juga 

membahas mengenai penegasan pengaturan pengelompokan peminjam 

                                                 
10 Republika, Jum’at 6 Oktober 2006, hlm 4 
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sebagai akibat hubungan keuangan. “Relaksasi ketentuan BMPK sebaiknya 

akan dapat menjawab perhatian dari berbagai pihak serta dapat memperjelas 

tata hubungan para pihak terkait dalam kegiatan usaha perbankan,” katanya. 

Mengenai PBI penyesuaian penilaian KAP, Deputi Direktur Perbankan 

Syariah BI, Edy Setiadi menjelaskan hal tersebut akan berdampak pada 

penurunan rasio pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF) 

perbankan syariah. Ada rumus baru dalam menghitung NPF, yaitu menambah 

satu indikator baru, yakni pembiayaan dalam perhatian khusus (special 

mention). Sebelumnya BI hanya menggunakan empat indikator, yakni : 

a. Kolektivitas pembiayaan macet (loss). 

b. Pembiayaan diragukan (doubtful). 

c. Pembiayaan kurang lancar (sub standard). 

d. Pembiayaan lancar. 

Dahulu kala pembiayaan ada masalah sedikit langsung masuk 

golongan kurang lancar dan jadi NPF, sekarang belum tentu bisa masuk 

perhatian khusus. Menurut Edy, semakin kecilnya NPF suatu bank syariah, 

maka akan berdampak semakin kecilnya cadangan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP). Hal ini diyakini akan mendorong perbankan syariah 

lebih agresif menyalurkan pembiayaan. “Jadi, saya kira dengan cadangan 

yang lebih kecil akan mendorong bank syariah untuk menyalurkan 

pembiayaan.”11  

 

                                                 
11 Ibid 
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B.  Tinjauan Umum BMT 

1. Pengertian BMT 

Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari 

segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar 

berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara 

terpisah, Baitul Maal adalah rumah uang.12 

Istilah baitul maal wat tamwil yaitu (bait al-maal) dan(bait at tamwil).  

Secara etimologi bait al-maal artinya adalah rumah harta, sedangkan bait at-

tamwil  artinya rumah pembiayaan.13 

Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan 

yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa 

zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al 

Quran dan Sunnah Rasulnya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak 

dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba.14 

Baitul Maal merupakan suatu lembaga keuangan yang fungsi 

pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam non komersial. 

Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infak, shadaqah, hibah, 

sumbangan, dan lain-lain. Dana tersebut disalurkan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (mustahik) seperti orang fakir, orang miskin dan lain-

lain.15 

                                                 
12 Makhalul Ilmi.Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta : UI 

Press. 2002. Hlm. 65 
13 PINBUK. Pedoman Cara Pembentukan BMT. Jakarta : PT Bina Usaha Indonesia. Tt. Hlm. 2 
14 Makhlul Ilmi. ibid 
15 PINBUK, Pedoman. Hlm. 2. 
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Adapun bait at-tamwil adalah suatu lembaga umat Islam yang usaha 

pokoknya adalah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan atau 

tabungan dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan usaha produktif 

dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. 16 

Secara terminologi, istilah Baitul Mal wat Tamwil merupakan 

gabungan dari dua kalimat seperti tersebut di atas. Dua kalimat tersebut 

digabungkan menjadi satu dengan istilah                     (Bait al-Maal Wat 

Tamwil). Istilah tersebut selanjutnya digunakan sebagai nama untuk sebuah 

lembaga keuangan Islam yang disebut Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul 

Mal merupakan lembaga keuangan Islam dengan kegiatan social oriented, 

yaitu menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) tanpa mengambil 

keuntungan. Sedangkan Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan Islam 

informal (non-bank) yang berorientasi pada keuntungan provit oriented, 

dengan kegiatan utamanya adalah menghimpun dan mendistribusikan dana 

dari dan kepada nasabah, dengan imbalan bagi hasil dari profit margin yang 

diperolehnya dari pembagian hasil jual beli (mark up).17 

Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Dasar Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) yang diikuti dalam Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT. 

PINBUK sebagai berikut :  

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, 

yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke 

bawah dan pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan 

prinsip koperasi.18 

                                                 
16 Ibid. hlm. 1 
17 Islam Abadi, Pedoman Pengelolaan BMT. Jakarta : Pustaka PKSP. Tt. Hlm 1 
18 PINBUK, Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT. Jakarta. Tt. Hlm. 1 
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2. Dasar Pemikiran lahirnya BMT 

BMT diproyeksikan menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga 

ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya 

mengombinasikan unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga 

diperoleh hasil efisien dan produktif. BMT membantu para nasabahnya untuk 

dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat 

diciptakan, semakin besar pula yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dan akan semakin cepat kemiskinan di sekitar lokasi BMT 

dapat diatasi. 

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan skala mikro dalam 

upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non-materi baik melalui 

kegiatan padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai 

dengan namanya, semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat secara mandiri.  

Persoalan yang dihadapi bagi para pengusaha kecil, seperti tukang 

sayur, penjual kue, nelayan kecil dan lainnya adalah soal menghadapi masalah 

bertahan hidup. Dicari sore dimakan pagi. Kondisi ini menyebabkan sulitnya 

mereka untuk datang ke bank. 

Adapun alasannya pengusaha kecil itu, akan mengalami kesulitan 

besar dalam menanggapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, 

efektif, produktif, dan menguntungkan. Pengusaha-pengusaha kecil itu 

berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan asset perputaran usaha 

di bawah Rp. 50 juta bahkan di bawah Rp. 5 juta.  
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Itulah sebabnya dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat 

menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, 

di desa ataupun di kota, di sektor pertanian ataupun jasa, laki-laki maupun 

perempuan, berumur muda maupun manula. 

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang besar dan tersebar 

serta beragam maka lembaga yang didirikan perlu memiliki ciri-ciri tertentu, 

yaitu : 

a. Lembaga-lembaga ini harus mudah untuk didirikan. Artinya 
lembaga-lembaga harus cukup sederhana untuk dapat ditangani dan 
dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan SD 
atau setingkat dengannya. 

b. Agar semua yang terlibat memiliki motivasi yang kuat bukan saja 
mendirikan melainkan juga membina dan mengembangkan lebih 
lanjut, maka lembaga tersebut harus terkait dengan kepentingan 
yang paling dasar dari pemilik-pemiliknya.  

c. Untuk dapat melayani keperluan para pengusaha kecil ini secara 
berkelanjutan maka lembaga yang demikian bukan saja harus 
memiliki aturan-aturan bekerja yang membuat mereka lentur, 
efisien, dan efektif melainkan juga harus mandiri. 

d. Dalam kaitannya dengan globalisasi ini ada ciri BMT yang wajar 
mendapat perhatian yaitu bahwa transaksi-transaksi bisnis semuanya 
dilakukan atas dasar bagi hasil. 

e. Pengurus dan nasabah BMT perlu terus melaksanakan kajian dan 
penggalangan ke dalam dengan sungguh-sungguh agar BMT yang 
bersangkutan dapat berjalan dengan baik. Ini berkaitan dengan 
adanya kemajuan ekonomi, perbaikan pasar dan globalisasi 
informasi serta kegiatan ekonomi, maka keuntungan besar yang 
mudah akan semakin sulit diperoleh BMT adalah tempat untuk 
mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan kajian 
dan penggalangan yang dilakukan secara continue. 

f. Untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu 
bentuk bekerja sama secara berkelanjutan, maka diperukan sikap 
amanah dan saling mempercayai. Sikap amanah dan saling percaya 
ini dapat terus dikembangkan dan dipupuk bilama kegiatan-kegiatan 
ekonomi dapat diikuti dengan kegiatan-kegiatan  keagamaan yang 
meningkatkan dan menanamkan kepada para nasabah BMT tentang 
prinsip-prinsip moral intelektual-keagamaan.19 

 

                                                 
19 Muhammad. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Cet. 1. Yogyakarta : UI 

Press. 2001. Hlm. 108-109. 
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Namun, agar hal-hal di atas dapat diupayakan, maka perlu 

dilaksanakan berbagai jenis investasi, terutama sumber daya manusia baik 

dalam bentuk waktu, maupun dana. Investasi waktu dibutuhkan karena ide-ide 

yang tepat tidak datang dengan sendirinya. Anggaran dasar BMT, anggaran 

rumah tangga, cara kerja dan strategi operasionalnya, dan lain-lain tidak 

datang dengan sendirinya tetapi perlu diolah agar cukup tepat dan efisien 

dengan kebutuhan. Di sinilah diperlukan uluran tangan secara sukarela oleh 

manusia-manusia Indonesia yang lebih terdidik dan berkecukupan untuk 

menyalurkan rasa keutamannya dan kepeduliannya secara konkrit dalam 

bentuk dana, ide, dan waktu guna membangun lembaga ekonomi rakyat 

secara konkrit, continue, dan kokoh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

3. Prinsip-prinsip Operasional BMT 

Sebagaimana lembaga keuangan Islam lainnya20 ketentuan yang 

mendasari pengelolaan BMT adalah syariat Islam.  

a. Bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk mengemban 

amanah Allah. 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat (tugas-tugas 

keagamaan) kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 

bodoh.21 

 

Dan tidak ada suatu binatang melata (segenap makhluk Allah 

yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang 

memberi rizkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam 

                                                 
20 M. Rusli. Karim (ed). dkk. Berbagai Aspek Ekonomi Islam. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana 

bekerjasama dengan P3EI UII. 1992. Hlm. 128. 
21 Al Quran dan Terjemahannya, juz 1-30, Kitab Suci al Quran Departemen Agama Republik 

Indonesia. Semarang. CV. Al Waah. 1993. Hlm. 680. 
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binatang itu dan tempat penyimpanannya (dunia dan akhirat) 

semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhul Mahfuz).22 

 

Syarikat hukum Islam yang mengatur tata sosial merupakan sebuah sistem 

kontrol sosial yang dibentuk untuk tujuan memelihara suatu masyarakat 

yang teratur di kalangan manusia. Ia menunjukkan jalan yang benar guna 

mencapai kehidupan yang ideal dan seimbang. Ia menetapkan tanggung 

jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil, dinamis serasi 

berdasarkan orientasi masyarakat yang diriadi Allah.23  

b. Larangan Islam terhadap praktek-praktek dalam sistem ekonomi Islam 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut :  

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 

Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan) sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan 

Rosulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari 

pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak 

menganiayai dan tidak (pula) dianiayai (dirugikan)24 

 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguh-

nya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah meng-

halalkan jual beli dan mengharam-kan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah 

diambil dahulu (sebelum datangnya larangan). Dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, 

maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa.25 

 

                                                 
22 Ibid. hal. 327. 
23 M. Muslikum (ed). Berbagi. Hlm. 8-15 
24 Ibid. hlm. 69-70 
25 Ibid. hlm, 69 
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Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberutungan. 26 

 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba tidak bertambah pada 

sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

dimaksudkan untuk mencapai keridhoan Allah maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya)27 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka diantaranya kamu.28 

 

Lebih lanjut diterangkan secara terperinci dalam hadits Rasulullah 

SAW : 

Janganlah emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan 

dengan kuantitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan 

perak menurut yang kamu suka.29 

 

Janganlah menukar emas dengan emas dan perak dengan perak 

melainkan dengan kuantitas yang sama dan janganlah menukar 

barang suatu barang yang sama dengan kuantitas yang lebih 

sedikit dan janganlah menukar barang yang ada dengan barang 

yang tidak ada.30 

 

(Jualah) emas dengan sama timbangannya, sama bandingannya 

dan perak dengan perak sama timbangannya, sama bandingannya. 

Barang siapa menambah atau meminta tambah maka itu riba31 

 

Berdasarkan hadits di atas menerangkan bahwa unsur-unsur riba 

tidak hanya terdapat pada transaksi uang tetapi juga terdapat pada semua 

                                                 
26 Ibid. hlm. 70 
27 Ibid. hlm. 647 
28 Ibid. hlm. 122. 
29 HR. Bukhori, dikutip dari Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Terj) jilid 3. PT Dana 

Bhakti Wakaf. 1996. Hlm. 91. 
30 Ibid. 
31 HR. Muslim Dikutip dari A. Hasan, Bulugiul Maram,(Terj) jilid II. Bandung : CV : 

Diponegoro. 1985. hlm. 418.  
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bentuk transaksi barter ketika seseorang menerima kelebihan atau di atas 

komuditas yang diperlukan. 

Kemudian dari hadits-hadits di atas juga diisyaratkan, agar 

manusia menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan 

barang ribawi dengan imbalan barang lainnya dengan memperoleh 

kelebihan baik kualitas maupun kuantitas, menghindari penggunaan 

sistem yang menetapkan tambahan dimuka atas tambahan yang bukan atas 

prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. 

c. Dalam menjalankan komersialnya, yang berpedoman pada prinsip-prinsip 

syariah, operasional BMT terdiri atas tiga prinsip, yaitu sistem bagi hasil, 

sistem jual beli (perdagangan), dan sistem fee (jasa)  

1) Sistem bagi hasil 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana 

baik antara BMT dengan penyimpan dana maupun BMT dengan 

nasabah penerima dana. Dalam sistem bagi hasil ini pada dasarnya 

adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad 

dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan berbagi keuntungan itu 

dilakukan pada saat keuntungan telah ada dan telah kelihatan menurut 

proporsi yang telah disepakati. 

2) Sistem jual beli  

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara 

jual beli, yakni mengangkat nasabah dengan agen BMT untuk 
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melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT akan 

bertindak sebagai penjual tersebut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT. Dalam sistem 

jual beli ini dapat dilakukan dengan cara membayar tangguh, yaitu 

pada saat benda yang diperjual belikan itu telah dimanfaatkan dan 

telah menghasilkan nilai uang membayar sesuai dengan jadwal atas 

kesepakatan dan atas analisis usaha yang dilakukan. 

3) Sistem fee (jasa) meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang 

diberikan oleh BMT.  

4. Produk-produk BMT 

Secara Fungsional operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR 

Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat 

dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok kaitannya dengan 

kegiatan perekomian masyarakat, yaitu fungsi pengerahan dana (funding) dan 

fungsi penyaluran dana (financing).32 

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu 

BMI, BPRS, maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang 

kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah.33 Dana bisnis sebagai 

input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Akan tetapi, dana ibadah 

sebagai input tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input 

dana ibadah untuk beramal.  

                                                 
32 Karnaen A. Poerwatamadja dan Muhammad Syfai’i Antonio, Berbagai. Hlm. 129. 
33 Ibid. 
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Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, 

selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengerahan dan 

penyaluran dana oleh BMT. 

a. Produk pengerahan Dana  

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan BMT adalah bentuk 

simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat 

tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis 

simpanan yang dikumpulkan BMT adalah sangat beragam sesuai dengan 

kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.  

Adapun jenis akad yang berhubungan dengan pengimpunan dana 

di BMT adalah akad simpanan wadi’ah dan mudharabah. 

1) Akad Wadi’ah adalah akad penitipan barang atau dana oleh pemilik 

kepada BMT untuk dijaga dan dipelihara dengan semestinya dan 

mengembalikannya sewaktu-waktu si pemilik menghendakinya adapun 

dasar hukum akad wadi’ah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al 

Quran dan Hadits Nabi saw :  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu (sekalian) untuk 

menyampaikan amanat (titipan) kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya.34 

 

Jika seseorang dari kalian percaya kepada yang lainnya, maka 

hendaklah yang diserahi amanat itu menunaikan amanahnya 

dan hendaklah ia takut kepada Allah.35  

 

Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak 

menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang 

yang telah mengkhianatimu.36 

 

                                                 
34 Al Quran dan Terjemahannya. Hal. 128. 
35 Ibid. hlm. 71 
36 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi 
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Pelaksanaan hubungan akad wadi’ah di dalam perbankan Islam 

(termasuk BMT) harus mengacu kepada usaha yang menerapkan 

prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi. Adapun penerapan 

konsep syariah dalam hubungannya dengan mu’amalah harus 

diusahakan semaksimal mungkin dan mengerahkan semua fasilitas dan 

potensi yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Selain itu juga harus memenuhi rukun wadiah yaitu : a) pemberi dan 

penerima amanah, b) barang atau uang yang diamanahkan, dan c) 

ijab/kabul (perjanjian/persetujuan) 

Berdasarkan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan 

wadi’ah dibedakan menjadi dua macam : 

a) Wadi’ah Yad al-Amanah  

Karena akadnya adalah saling mempercayai dengan 

demikian penerima amanah tidak mengganti jika barang yang 

dititipkan tersebut rusak atau hilang, kecuali ada unsur kelalaian si 

penerima amanah. Hal ini didasarkan kepada hadits.  

Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada 

tanggungan atasnya.37 

 

Tiada pertanggungan bagi penerima titipan, selain yang 

khianat.38 

 

Tiada pertanggungan bagi orang yang diberi amanah.39 

 

                                                 
37 HR. Ibnu Majah 
38 HR Darul Quthni 
39 HR. Baehaqi 
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Menurut pendapat Imam Malik, bahwa “ia (seseorang) 

boleh menitipkan barangnya kepada orang lain yang dipercaya dan 

tidak ada keharusan untuk menggantinya”.40 

b) Wadi’ah Yad ad-Damanah 

Adakalanya barang titipan itu berkembang dan mendatang-

kan hasil. Berhubung dengan tiada nash yang shorih mengenai hal 

itu, maka mujtahid telah mengemukakan hasil ijtihadnya dalam 

mendudukkan perkara ini. Imam Malik, Al-Lais, Abu Yusuf, dan 

segolongan fuqoha menetapkan apabila penerima titipan menerima 

barang, maka keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia 

melakukan ghosop atas barang tersebut. 

Imam Abu Hanifah mengemukakan bila penerima titipan 

itu memakainya dan dikembalikan seperti semula, maka ia tidak 

perlu memberi imbalan. Akan tetapi ia mengembalikan barang lain 

(meskipun sama). Ia harus memberi imbalan sehubungan dengan 

pemaikaiannya. Karena penerima amanah mempergunakan barang 

tersebut untuk mengambil manfaatnya, pihak penanggunglah yang 

bertanggung jawab atas kerusakannya. 41 

Berdasar pada para fuqoha di atas, sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan menjalankan misi BMT, dalam operasional-

nya simpanan wadi’ah dikenakan biaya administrasi. Dana yang 

disimpan kemudian diputar oleh BMT, oleh BMT kepada 

                                                 
40 Ibnu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, jilid 4. Jakarta : Pustaka Amani. 1995. Hlm. 468. 
41 Ibid. hlm. 469 
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penyimpan dana dapat diberikan berupa bagi hasil sesuai dengan 

jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bagi 

BMT. 

2) Akad Mudharabah (MDA), adalah akad antara pemilik dana (sahib al-

mal) dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

(mudharib) dalam hal ini BMT dengan perjanjian mendapatkan 

pembagian dari hasil pengelolaan usaha, dan manakala rugi mudharib 

tidak mendapatkan imbalan dari kerja keras dan manajerial skill yang 

disumbangkannya. 

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah 

seperti zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT berfungsi 

sebagai ‘amil. 

b. Produk Penyaluran Dana  

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa BMT direkayasa 

menjadi lembaga keuangan yang bersifat sosial dan lembaga ekonomi 

yang bersifat komersial bisnis dalam rangka memperbaiki dan 

mengembangkan perekonomian umat. Hubungan antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan adanya hubungan akad 

(perjanjian). Berkenaan dengan hal itu dana yang dikumpulkan dari 

nasabah BMT harus disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada 

nasabahnya.  

Pinjaman dana kepada nasabah disebut juga pembiayaan. 

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada nasabahnya 
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untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari nasabahnya. 

Orientasi pembiayaan yang diberikan adalah untuk mengembangkan dan 

atau meningkatkan pendapatan nasabah dan juga BMT. Sasaran 

pembiayaan ini adalah di semua sektor perekonomian. Adapun jenis-jenis 

pembiayaan yang dikembangkan BMT, semuanya mengacu pada dua jenis 

akad, yaitu akad syirkah dan akad jual beli. Dari kedua akad ini 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki BMT dan 

nasabahnya. Diantaranya pembiayaan yang dikembangkan BMT adalah :  

1) Pembiayaan Bai’u Bis Saman Ajil (BBA) atau akad jual beli, yaitu 

suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan 

nasabahnya. BMT menyediakan dananya sebagai sebuah investasi 

pembelian barang dan modal untuk usaha nasabahnya yang kemudian 

proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau mengangsur. 

Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah 

atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.42 Hal ini 

mengacu pada nash Al-Quran :  

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu.43  

 

Allah telah mengkharamkan jual beli dan mengharamkan 

riba.44 

 

2) Pembiayaan Mudharabah (MBA). Pembiayaan berakad jual beli. 

Pembiayaan mudharabah pada dasarnya merupakan kesepakatan 

                                                 
42 Karnaen A. Poerwaatmadja dan Syafi’i Antonio, Berbagai. Hlm. 130. 
43 Al Qur’an dan terjemahannya. Hlm 122. 
44 Ibid. hlm. 69 
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antara BMT sebagai pemilik modal dan nasabahnya sebagai peminjam 

dengan prinsip seperti pembiayaan bai’u Bit Saman Ajil (dengan akad 

jual beli). Hanya saja pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh 

tempo pengembaliannya.45  

3) Pembiayaan Mudharabah (MDA) atau syirkah, yaitu suatu perjanjian 

pembiayaan antara BMT dengan nasabah. BMT menyediakan dana 

untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya 

mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha 

yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha 

kecil seperti : pertanian, industri, rumah tangga, dan perdagangan.46 

Hal ini berdasarkan nash Al-Quran dan Hadits Nabi saw : 

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu 

sebagian besar mereka berbuat dzolim kepada sebagian lain kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.47 

Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu.48 

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi, 

mencuri sebagian dari karunia Allah.49 

Allah swt telah bersabda : aku menyertai dua pihak yang sednag 

berkongsi selama satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. 

Seandainya berkhianat maka aku keluar dari penyertaan tersebut.50 

                                                 
45 Muhammad. Lembaga. Hlm. 119. 
46 Ibid. hlm. 120 
47 Al Quran dan terjemahannya. Hlm. 375. 
48 Ibid. hlm. 117. 
49 Ibid. hlm. 990 
50 HR. Abu Dawud (Hadits Qutsi) 
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4) Pembiayaan Musyarakah (MSA) atau pembiayaan yang sering dikenal 

dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal 

dalam suatu usaha yang antara resiko dan keuntungan ditanggung 

bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.  

5) Pembiayaan Al-Qordhul Hasan atau pembiayaan dengan akad ibadah 

adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabahnya. 

Hanya nasabah dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. 

Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah 

nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non 

usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali 

yang oleh ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. 

5. Legalitas BMT 

Di samping Lembaga Sosial, BMT juga sebagai lembaga bisnis yang 

mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha 

ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota 

(nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan 

menguntungkan. Oleh karena BMT bukan bank maka ia lebih leluasa dalam 

mengembangkan lahan bisnisnya, pada sektor riil maupun sektor lainnya. 51 

Pada awal perkembangannya, BMT tidak memiliki badan hukum    

resmi. BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)         

atau Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Pada tataran hukum di Indonesia  

                                                 
51 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, cet II. Yogyakarta : UI Press. 2005. Hlm. 126. 
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sampai saat ini, badan hukum yang boleh disandang oleh BMT adalah 

Koperasi, baik Serba Usaha (KSU), atau Simpan Pinjam (KSP).52 Hal ini 

barangkali didasarkan pada realita bahwa BMT berkembang dari kelompok 

swadaya masyarakat. Akan tetapi selain itu, dengan bentuk koperasi BMT dapat 

berkembang ke berbagai sektor usaha seperti sektor keuangan dan sektor riil. 

Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi pemberdayaan masyarakat luas, 

sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep dasar akan lebih 

mengenai sasaran, pentahapan badan hukum mulai sebagai kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) yang status badan hukumnya masif bersifat informal, badan 

hukum koperasi hingga kepada badan hukum lembaga perbankan.53 Tetapi 

sejauh ini BMT mempunyai dua pilihan yang kuat yaitu :  

a. BMT berbadan hukum koperasi sehingga harus tunduk pada undang-

undang No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian dan PP No. 9 tahun 

1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.54 Lebih 

kuat lagi pemberlakuannya dalam badan hukum Koperasi dipertegas 

Kepres No. 9 tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPPK 

No. 226/KEP/M/V/1996 tanggal 15 Mei 1996.55 

b. BMT mengikuti bentuk lembaga perbankan, karena itu ia harus mematuhi 

ketentuan Undang-undang Perbankan No, 7 tahun 1992 dengan ketentuan 

pelaksanaannya seperti PP No. 71 tahun 1992 tentang BPR serta PP. No. 

                                                 
52 ibid 
53 Umi Puji Astuti, Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren, 

Jakarta : Depag. 2000. Hlm. 6. 
54 Baehaqi Abdul Majid (ed), Paradigma, hlm. 85-91. 
55 Ibid. hlm. 52. 
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72 tahun 1992 yang mengatur tentang bank dengan prinsip bagi hasil. 

Selanjutnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut sekarang telah 

diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998.56 

Dasar pengelolaan BMT dengan sistem syariah tidak menggunakan 

bunga sebab dianggap riba. Komitmen ini berdasarkan pada pengertian 

mengenai Q.S. 2: 278-279, 2: 275-276, 3: 130, 4: 29 dan 30: 39, hal ini 

dipertegas oleh MUI pada rakernas di Jakarta bulan Desember 2004. Dengan 

fatwanya pengharamkan bunga karena dianggap riba. Seiring dengan gagasan 

Islamisasi perbankan, BMT pun mempedomani prinsip bagi hasil sebagai 

pengganti sistem bunga.57 Namun BMT juga memakai sistem jual-beli sewa-

menyewa, wadi’ah dan seterusnya. 

Dalam sejarah perbankan Islam di Indonesia BMT diakui 

eksistensinya setelah ditetapkan Undang-undang perbankan No, 7 tahun 1992 

yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem bagi hasil 

kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 

sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sejak itulah berdiri Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), BNI Syariah, BMT, ICMI, MUI dan BMI membentuk 

yayasan inkubasi bisnis dan usaha kecil (YINBUK) melalui akte notaris atas 

nama Ny. Leily Paripurno SH dengan nomor 05 tanggal 13 Maret 1995. 

Yayasan ini bertujuan mengembangkan BMT secara luas dan sehat berdasar 

prinsip bagi hasil. Kemudian selanjutnya melaksanakannya melalui 

pekerjanya yang bernama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).58 

                                                 
56 Umi Puji Astuti, Pendirian, hlm.6 
57 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT. hlm. 33-34. 
58 PINBUK, Pedoman. Hlm. 179. 
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Selanjutnya BMT dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh Presiden 

Soeharto dilakukan pada pembukaan SILATNAS ICMI di Jakarta 7 Desember 

1995.59 Kemudian MBT dibina dan dikembangkan oleh PINBUK yang 

merupakan badan pekerja dari YINBUK. Upaya itu dilakukan dengan 

beberapa langkah kelembagaan antara lain berupa kerjasama dengan BI sejak 

1995 melalui proyek hubungan kerjasama (PHBK) dengan kelompok swadaya 

masyarakat (KSM).60 Dalam perkembangan BMT tumbuh subur dan 

bermunculan di mana-mana bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Dalam 

perjalanannya pendirian BMT telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang 

disokong oleh investor dan kelompok pebisnis. Hal ini dapat diamati dari 

kepemilikan dan kemunculan kantor kas-kantor kasnya dalam jumlah yang 

cukup signifikan. Pada sisi legalitasnya terdapat pergeseran pengakuan 

kewenangan legalitasnya yang semula diberikan oleh PINBUK bekerjasama 

dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan 

sepenuhnya Departemen Koperasi. Sehingga yang bertanggung jawab dalam 

pembinaannya secara legal tetap berada pada Departemen Koperasi. 

 

C.  Tinjauan tentang Koperasi  

1. Pengertian Koperasi  

Secara bahasa kata koperasi berasal dari bahasa Inggris Co yang 

mengandung arti bersama dan to operate yang berarti bekerja. Dengan 

demikian koperasi berarti bekerja sama di mana kerja merupakan naluri dasar 

tiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

                                                 
59 Bachaqi Abdul Majid, Paradigma. Hlm. 122. 
60 Ibid. hlm. 256 
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Dr CC Taylor mengemukakan konsep koperasi sebagai berikut : 

a. Manusia lebih meyakini hubungan dengan orang secara langsung 

(hubungan paguyuban lebih disuaki daripada hubungan dengan pribadi 

lain). 

b. Manusia lebih menyukai hidup bersama saling menguntungkan (simbiosa 

mutualisme) damai daripada persaingan.  

Konsep koperasi dalam hukum positif dapat kita simak di dalam UUD 

1945 yang pada intinya sebagai berikut :  

a. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1)) 

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2)). 

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(Pasal 33 ayat (3)). 

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4)). 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
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tentang Perkoperasian). Dalam undang-undang tersebut jenis koperasi 

dibedakan : koperasi primair adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-orang (Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1992), 

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

koperasi (Pasal 1 angka 4 UU No 25 Tahun 19920. 

Sedangkan yang dimaksud dengan peroperasian adalah segala sesuatu 

yang menyangkut kehidupan koperasi. (Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 

1992) Yang dimaksud dengan kehidupan koperasi adalah aspek yang erat 

berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya fassafah, ideologi, 

organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan dan sebagainya 

(Penjelasan pasal tersebut). Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 

serta berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992). 

Tujuan Koperasi  

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 33 UU No. 25 Tahun 1992). 

Pengertian pinjaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1995 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara 

koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasai hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 

pembayaran sejumlah imbalan.  
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Jenis Pinjaman Koperasi  

Dalam usaha pemberian pinjaman, koperasi dapat menetapkan 

berbagai jenis pinjaman sesuai dengan tujuannya. Contoh jenis pinjaman 

sebagai berikut :  

a. Pinjaman modal kerja  

Untuk kegiatan produktif : pertanian, perdagangan dan jasa  

b. Pinjaman investasi  

1) Untuk perumahan 

2) Untuk investasi lainnya  

c. Pinjaman untuk keperluan konsumtif  

1) Untuk pendidikan anak  

2) Untuk keperluan rumah tangga lainnya.61 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah 

lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat 

walaupun dalam lingkup terbatas, sehingga kegiatan usahanya memiliki 

karakter khas yang merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan 

banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan 

secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan 

kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang 

ketat. 

Koperasi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui 

kegiatan usaha simpan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, 

                                                 
61 Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Pembinaan 

Perkotaan 1996/1997, Petunjuk Teknis Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, hlm. 23. 
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koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat 

dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh, 

terutama dalam rangka meningkatkan modal.  

Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Pengelolaan Unit 

Simpan Pinjam (USP) dilakukan secara terpisah dari yang lainnya. Yang 

dimaksudkan dengan dilakukan secara terpisah dari unit lainnya adalah unit 

Simpan Pinjam (USP) mempunyai sistem manajemen, administrasi 

pembukuan dan keuangan sendiri. 

Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari 

unit usaha lainnya antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi 

jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha 

lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun 

administrasinya. Hal ini dimaksudkan agar dana simpanan koperasi berjangka 

dan tabungan koperasi yang dipercaya oleh penyimpan untuk disimpan di 

koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh 

penyimpan.62 

Sanksi bagi koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi yang bersangkutan 

dikenakan sanksi administratif. (Lihat Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992). 

                                                 
62 Ibid, hlm. 1. 
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Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin 

dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif 

lainnya. Sanksi terhadap KSP dan USP 

a. Terhadap KSP dan USP yang tidak menyampaikan laporan 

tahunan kepada Menteri dikenakan sanksi administratif sebagai 

berikut :  

Dalam hal laporan berkala : 

1) 1 (satu) dua kali tidak menyampaikan laporan dikenakan 

teguran, baik lisan maupun tertulis. 

2) 2 (dua) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan 

dikenakan tindakan peringatan tertulis 

3) 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan, tingkat 

kesehatan diturunkan satu tingkat  

4) 4 (empat) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan 

diberikan nilai tidak sehat 

Dalam hal laporan tahunan : 

1) Apabila penyampaian laporan tahunan mengalami 

keterlambatan lebih dari 6 bulan sejak tutup buku dikenakan 

peringatan tertulis. 

2) Apabila tidak menyampaikan laporan tahunan untuk tahun 

yang lalu dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan 

tingkat kesehatan. 

b. KSP dan USP yang telah mempunyai volume pinjaman 1 (satu) 

tahun paling sedikit satu miliar rupiah tetapi belum diaudit oleh 

Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi 

administratif berupa penurunan tingkat kesehatan. 
c. Terhadap KSP dan USP yang tidak memberikan kesempatan 

kepada Pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku-buku dan 
berkas-berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan 
yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh 
kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang 
dilaporkan oleh KSP dan USP dikenakan sanksi berupa 
penghentian sementara kegiatan usahanya atau sampai dengan 
pembubaran. 

d. Bagi koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa 
izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dalam arti 
penghentian kegiatan usaha simpan pinjam dan kepada pengurus 
dan manajemen dicatat dalam buku oleh aparat Departemen 
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil  

e. Bagi KSP yang akte pendiriannya telah disahkan oleh Kantor 

Wilayah atau Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil, dalam jangka 2 tahun sejak tanggal 

pengesahannya belum melaksanakan kegiatan usaha simpan 

pinjam, dikenakan sanksi berupa pencabutan akte pendiriannya. 
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f. Bagi USP yang perubahan Anggaran Dasar Koperasinya disahkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan pembinaan 

Pengusaha Kecil atau Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi 

dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam waktu 2 tahun belum 

melakukan kegiatan simpan pinjam, dikenakan sanksi berupa 

pencabutan pengesahan Anggaran Dasar Koperasi.63 

 

2. Prinsip-prinsip Koperasi  

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip 

tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang bersifat sosial. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992). 

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar koperasi sebagai 

badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang mem-

bedakannya dari badan usaha lain. 

Koperasi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat 

mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi, sebagai contoh Koperasi 

Konsumsi harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :  

a. Pengawasan oleh anggota secara demokratis  

b. Keanggotaan bersifat terbuka  

c. Pembatasan jasa atau modal  

d. SHU dibagi kepada para anggota sebanding dengan jumlah pembelian 

mereka di koperasi  

e. Barang-barang dijual secara tunai 

                                                 
63 Lihat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia 

Nomor : 226/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Koperasi. 
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f. Jaminan kepada anggota 

g. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus menerus 

bagi anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan 

pribadi  

h. Netral terhadap agama dan politik  

Menurut Dr. Fauguet terdapat empat prinsip yang bersifat tetap, 

keempat prinsip atau ciri itu adalah :  

a. Terdapat ketentuan yang berimbang dan adil mengenai pembagian SHU 

dan atas dasar itu juga kewajiban anggota untuk penyediaan dan 

pemupukan modal usaha koperasi serta dalam menanggung resiko-resiko 

yang timbul. 

b. Adanya ketentuan tentang persamaan hak para anggota di dalam 

organisasi koperasi. 

c. Adanya ciri kesukarelaan untuk menjadi anggota koperasi.  

d. Adanya peranan yang aktif dari keseluruhan anggota dalam memajukan 

dan pelayanan. 

Dalam aplikasinya penerapan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia 

sebagai mana yang dapat kita simak dalam pasal 5 ayat 1 huruf a s/d e sebagai 

berikut :  

a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar 

jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 

e. Kemandirian  
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3. Perangkat Koperasi  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan perangkat 

perlengkapan koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiga 

perangkat tersebut harus mampu menjalin kerjasama dengan maksimal agar 

kinerja koperasi dapat efektif  

Rapat Anggota  

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi di mana setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam rapat 

anggota. Kekuasaan rapat anggota ini meliputi : 

a. Menetapkan anggaran dasar koperasi  

b. Menetapkan kebijakan-kebijakan koperasi  

c. Menetapkan rencana kerja koperasi  

d. Memutuskan penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban koperasi  

e. Menetapkan SHU 

f. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian koperasi.  

Rapat anggota diselenggarakan sekali dalam setahun dengan tujuan 

untuk meminta pertanggungjawaban pengurus koperasi dan menetapkan 

rancangan kerja koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh :  

a. Para anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota  

b. Pengurus, pengawas dan penasehat koperasi  

c. Para peninjau maupun calon anggota  

Dalam rapat anggota hak suara biasanya dibedakan menjadi dua yaitu 

hak berbicara dan bersuara. Hak berbicara diberikan pada pengurus, pengawas 
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serta peninjau dan pejabat pemerintah yang ingin berbicara dalam rapat 

anggota. Sedangkan hak bersuara diberikan pada seluruh anggota baik yang 

merangkap sebagai pengurus maupun pengawas.  

Pengurus 

Pengurus merupakan perlengkapan organisasi koperasi yang kedua. 

Pengurus dipilih dalam rapat anggota yang mendapat kepercayaan dari 

anggota koperasi yang lain. Pengurus koperasi mempunyai persyaratan khusus 

apabila anggota ingin menjadi pengurus persyaratan itu telah diatur dalam 

rapat anggota dan anggaran dasar koperasi. Persyaratan yang biasanya 

dimiliki calon pengurus jujur, memiliki keterampilan dan memiliki 

pengalaman prasarat tersebut merupakan acuan dari UU No. 12 tahun 1967. 

Tugas pengurus koperasi : 

a. Mengelola organisasi dan usaha koperasi  

b. Memelihara buku daftar anggota pengurus dan pengawas 

c. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi  

d. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi  

Wewenang Pengurus  

Sebagai orang yang menjadi pengelola koperasi baik di bidang usaha 

maupun umum untuk menunjang pelaksanaan dan tanggung jawabnya 

tersebut pengurus memiliki wewenang yaitu :  

a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan  

b. Memutuskan penentuan diterima tidaknya sebagai anggota koperasi yang 

baru  
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c. Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai tanggung 

jawabnya. 

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat pengurus : 

a. Membicarakan berbagai kebijakan koperasi  

b. Membicarakan pembagian tugas antara anggota pengurus  

c. Menetapkan jenis pekerjaan pada karyawan koperasi  

d. Menerima petunjuk dan bimbingan pejabat atau instansi  

Tata tertib rapat pengurus : 

a. Maksud dan tujuan rapat  

b. Peserta rapat  

c. Hak anggota pengurus  

d. Dasar-dasar untuk mengambil keputusan  

e. Pimpinan rapat  

f. Daftar hadir  

g. Kouta rapat  

h. Berita acara  

i. Usul-usul  

j. Hal-hal lain yang dipandang perlu  

Pengawas  

Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-

nya terus berusaha dalam pengelolaan organisasi dan usaha untuk lebih efisien 

dan efektif. Maka dari itu untuk mengawasi kinerja pengurus koperasi maka 
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dibentuklah pengawas koperasi walaupun dalam Undang-Undang koperasi 

pendirian koperasi pengawas tidak wajib diadakan. 

Fungsi pengawas : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pengurus  

b. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan dan disampaikan dalam 

rapat anggota  

Wewenang pengawas 

Wewenang pengawas meliputi pengawasan terhadap pengelolaan 

organisasi dan usaha koperasi termasuk di dalamnya pengawasan terhadap 

laporan keuangan koperasi maka dari itu pengawas diberi hak yang sama atau 

bahkan lebih besar daripada pengurus koperasi supaya dapat bekerja lebih 

berani dan tanggung jawab. 

Syarat menjadi anggota pengawas 

a. Mempunyai tanggung jawab dan semangat tinggi  

b. Memahami peraturan dan AD/ART koperasi  

c. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan koperasi  

d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi publik  

Masa jabatan pengawas 

Masa jabatan pengawas diatur dalam anggaran dasar dan biasanya 

anggota pengawas diganti secaran bertahap yang tidak sesuai waktunya 

dengan demikian pengawasan dapat terjadi secara berkesinambungan. 
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Bentuk dan sifat pengawas 

Ada dua macam bentuk pengawasan yang dilakukan pengawas 

koperasi yaitu pengawasan terhadap manajemen dan keuangan koperasi 

pengawasan manajemen yaitu pengawasan terhadap kebijakan dan usaha 

koperasi sedangkan pengawasan keuangan yaitu pengawasan terhadap 

keuangan koperasi. Pemeriksanaan yang dilakukan pengawas dapat berjalan 

lancar apabila :  

a. Pemeriksaan dilakukan pengawas dengan menunjuk pemeriksa 

independent  

b. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan perkumpulan koperasi 

c. Pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu  

d. Setiap pemeriksaan anggota tim pemeriksa harus didampingi anggota atau 

pengurus. 

4. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi  

Pemerintah dalam upaya memfasilitasi atau menjembatani antara 

dunia usaha koperasi dan UKM dengan dunia perbankan agar mau 

memberikan dukungan sebagai bukti kepercayaan terhadap usaha koperasi 

dan UKM antara lain yaitu :  

a. Program penjaminan kredit KUKM dengan tujuan menyediakan fasilitas 

penjaminan kredit bagi KUKM yang memiliki usaha potensial tetapi 

agunan terbatas. Program ini telah dilaksanakan sejak 2001 dan terus 

berlangsung sampai kini. Secara kumulatif jumlah dana penjaminan yang 

telah dialokasikan melalui APBN Kementerian Negara Koperasi dan 
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UKM mencapai Rp. 259,99 miliar. Pengelolaan dana tersebut diserahkan 

kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) yang ditempatkan di 

Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank DKI. 

b. Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak 2005 telah merintis kerja 

sama linkage program dengan Bank Internasional Indonesia (BII), Bank 

Syariah Mandiri, dan BNI untuk membiayai kredit bagi koperasi usaha 

mikro dan kecil di sektor unggulan.  

Maksud dan tujuan kerjasama, yaitu memperluas akses koperasi, usaha 

mikro dan kecil terhadap fasilitas untuk investasi dan modal kerja. Lalu 

membantu pemberian fasilitas kredit untuk modal investasi atau modal 

kerja kepada koperasi usaha mikro dan kecil baik melalui KSP/USP 

koperasi maupun langsung kepada koperasi, usaha mikro dan kecil. Di 

samping itu, untuk mewujudkan koperasi usaha mikro dan kecil yang 

produktif, berdaya saing dan mampu berkembang telah diterbitkan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Linkage Program antara BII dan koperasi 

dan usaha kecil. Sedangkan fasilitas yang ditawarkan BII dalam linkage 

program yaitu :  

1) Tingkat suku bunga yang prime rate dengan formula sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 3 bulan ditambah 5%. 

2) penyaluran dari koperasi kepada anggota, koperasi memperoleh 

spread maksimal 9%. 

3) Bebas biaya provisi dan administrasi kredit  
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c. Surat utang pemerintah (SUP-005) bertujuan untuk meningkatkan akses 

usaha mikro dna kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investari 

dan modal kerja dengan persyaratan ringan dan terjangkau melalui BUMN 

pengelola (Bank Mandiri dan PT Permodalan Nasional-Madani) dan 

lembaga keuangan pelaksana (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank 

Bukopin, Perum Pegadaian dan BPD di seluruh Indonesia) 

Dari Palfon dan SUP-005 sebesar Rp. 3,1 triliun, kini telah dan sedang 

dalam proses pencairan sebesar Rp. 2,9 triliun (95,16%). Kini, kementrian 

Negara Koperasi dan UKM sedang berupaya memanfaatkan sisa dana SUP-

005 yang belum digunakan sebesar Rp. 6,87 triliun (Rp. 9,97 triliun – Rp. 3,1 

triliun). Berdasarkan laporan yang diperoleh terdapat dana Rp. 1,76 triliun 

dana eks KLBI yang terkumpul di BI hasil pengembalian kredit program dari 

PT PNM yang dimanfaatkan bagi KUKM. Sehubungan dengan itu, 

Kementrian Negara Koperasi dan UKM  telah mengirimkan surat kepada 

Menteri Keuangan dan Gubernur BI dalam upaya pemanfaatan dana tersebut 

untuk skema kredit KUKM.64  

5. Akuntabilitas dan Pengembangan Koperasi  

Sering terjadi dan terdengar, organisasi koperasi mengalami krisis, 

pailit dan ada pertanggungjawaban tidak transparan dan akuntabel. Hal ini 

antara lain disebabkan tata cara penyelenggaraan kegiatan organisasi dan 

administrasi usaha yang tidak dikelola secara tertib. 

                                                 
64 Suryadharma Ali, Bagaimana Mendapatkan Dana Pinjaman ? Jurnal KUKM/Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah. Lihat juga Suplemen Khusus Media Indonesia Edisi Khusus Nopember 

2007. Hlm. 6. 
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Akibatnya, timbul berbagai masalah, seperti korupsi, kolosi, nepotisme 

(KKN) yang sulit diberantas sehingga menurunkan kualitas pelayanan 

koperasi kepada anggota dan masyarakat. Semua masalah tersebut jelas 

menghambat proses pengembangan dari peningkatan usaha dna bahkan 

menyebabkan munculnya konflik yang dapat mengancam bubarnya koperasi.  

Telah banyak upaya pemerintah membangun dan mengembangkan 

koperasi, baik dalam bentuk regulasi dan pedoman pelaksanaan, bantuan 

dana, SDM, ataupun berbagai kebijakan khusus untuk membantu 

menumbuhkan koperasi agar profesional sesuai dengan jati diri. Dengan 

semakin maraknya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada 

perusahaan kapitalis dan di lingkungan pemerintah, pada tahun 2004. Menteri 

Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan No. 

43/Kep/M/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas 

Koperasi. 

Tujuan utamanya agar koperasi dapat menciptakan sistem peringatan 

dini yang dapat dilakukan secara mandiri (self assestment) oleh pengurus, 

pengawas dan para pelaksana teknis koperasi atas tugas yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan tata nilai dan prinsip koperasi serta peraturan dan 

ketentuan lain yang penilaiannya dapat diakui para anggotanya dan pihak 

intenal lain. 

Dengan diterapkannya akuntabilitas koperasi secara internal dan 

dilakukan penilaian kinerja akuntabilitas secara publik oleh pemerintah 

(melalui klasifikasi koperasi) atau penilaian akuntabilitas secara publik oleh 

lembaga independen, dapat diukur tingkat pencapaian good cooperative 

governance (tata kelola koperasi yang baik). 
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Saat ini pun, kondisi menunjukkan masih berlangsungnya praktik dan 

perilaku bertentangan dengan kaidah-kaidah sistem organisasi manajemen. 

Usaha yang baik dalam penyelenggaraan kelembagaan dan usaha koperasi 

merupakan landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan demokrasi 

ekonomi dalam era globalisasi ini. 

Demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat, 

khususnya anggota koperasi terhadap penyelenggaraan usaha koperasi. 

Sementara itu, fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan 

antara anggota dan masyarakat internasional, terutama dalam pengelolaan 

koperasi yang transparan dan bertanggung jawab. Untuk membangun dan 

mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat, harus dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip 

keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan jati diri Koperasi 

yang dapat diakui, diterima, dan dipercaya anggota masyarakat. 

Koperasi memiliki karakteristik ganda, yaitu anggota sebagai pemilik 

dan pengguna jasa yang kemudian dikenal sebagai partisipasi anggota. Untuk 

mendoroang agar koperasi tumbuh dan berkembang, dalam mengelola 

organisasi dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja melalui 

tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas secara transparan 

sehingga koperasi senantiasa dapat meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan 

kepada anggota dan masyarakat secara baik, akuntabilitas merupakan sarana 
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atau alat ukur tepat untuk melihat sejauhmana proses organisasi dan usaha 

mencapai tujuan yang diinginkan. 65 

Aplikasi Akuntabilitas Koperasi  

Pelaksanaan akuntabilitas koperasi dilakukan dengan cara :  

a. Menyusun dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis 

b. Menyusun rencana anggaran dan belanja koperasi, yaitu rencana anggaran 

jangka panjang, yang di dalamnya meliputi gambaran umum, manajemen, 

pelayanan, keuangan, permodalan dan bidang usaha 

c. Menyelenggarakan pencatatan administrasi organisasi koperasi secara 

tertib, yaitu buku daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, daftar 

manajer/karyawan, dan simpanan anggota.  

d. Menyelenggarakan akuntansi dengan menerapkan Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

19.5/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi 

Koperasi Indonesia 

e. Melaksanakan fungsi pengawasan secara afektif sesuai dengan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

Penerapan Akuntabilitas dengan menggunakan metode penilain yang 

digunakan dalam menilai kinerja akuntabilitas koperasi yaitu methode penilaian 

mandiri yang dilakukan sendiri oleh pengawas dan atau pengurus koperasi yang 

bersangkutan dengan menggunakan empat indikator dan alat ukur kinerja 

akuntabilitas koperasi yang perlu dinilai antara lain :  

                                                 
65 Supleman Khusus Media Indonesia, Edisi Khusus, Nopember 2007 Jurnal KUKM/Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah, hlm. 7 
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a. Penyelenggara organisasi  

Pengukuran akuntabilitas organisasi dimaksudkan untuk menilai 

sejauhmana tingkat penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi koperasi 

sesuai dengan nilai prinsip jati diri, dan peraturan yang telah ditetapkan 

baik dalam AD/ART, peraturan dan kebijakan organisasi. 

b. Manajemen pelayanan  

Pengukuran akuntabilitas manajemen pelayanan dan bisnis dimaksudkan 

untuk menilai sejauhmana tingkat pengelolaan usaha koperasi sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran dan 

pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK), utamanya berkaitan dengan 

aktifitas koperasi dalam menyediakan pelayanan barang dan jasa guna 

menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga anggota. 

c. Keuangan  

Pengukuran akuntabilitas keuangan dimaksudkan menilai sejauhmana 

tingkat penyelenggaraan akuntansi keuangan dilaksanakan secara tertib 

dan masyarakat di wilayah kerja koperasi. 

d. Manfaat dan dampak  

Pengukuran akuntabilitas manfaat dan dampak koperasi dimaksudkan 

untuk menilai sejauhmana pengelolaan koperasi bermanfaat bagi anggota 

masyarakat di wilayah kerja koperasi 

Telah diadakan penilaian langsung pada beberapa koperasi di propinsi 

dan hasilnya dapat memberi keyakinan bahwa koperasi telah menerapkan 
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metode mandiri walaupun tidak sepenuhnya sesuai Kepmen No. 43/2004. 

Dengan menerapkan akuntabilitas koperasi, diyakini pengelolaan koperasi 

menjadi lebih baik di masa yang akan datang.66  

 

Hubungan BMT dengan Bank Syariah 

BMT agar mampu tetap eksis dalam menjalankan visi dan misinya secara 

maksimal terutama untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan patner yang 

mampu mensuplai dana yang cukup signifikan. 

Diperlukan kemitraan antara Bank dan Koperasi untuk menyalurkan 

Kredit UKM. Program kemitraan (linkage) antara perbankan koperasi harus terus 

didorong, guna meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Kesulitan pembiayaan atau permodalan menjadi salah satu kendala 

UMKM. Karena itu fasilitas pembiayaan dengan lingkage program bank dan 

koperasi terus kita dorong” Kata Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM 

Jateng Sriyadai di sela-sela rapat koordinasi pemberdayaan UMKM di Hotel 

Grasia Semarang Senin malam tanggal 25 Pebruari 2008. 

Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan atau 

permodalan yang dialami sebagian besar pelaku UMKM di Jateng. Dia 

mengatakan, tahun lalu program kemitraan sebenarnya sudah dilkaukan oleh 10 

koperasi simpan pinjam (KSP) dengan empat bank. Diharapkan, program 

kemitraan ini juga diikuti oleh KSP lain. 

Pasalnya, jumlah KSP di Jateng saat ini cukup banyak, yaitu 258 KSP. 

Dari jumlah itu sebanyak 158 KSP menerapkan sistem syariah. Menurutnya 

                                                 
66 Ibid. 
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dengan program kemitraan itu, banyak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terserap ke 

UMKM. Tercatat tahun lalu KUR yang disalurkan KSP dari hasil linkage 

program mencapai Rp. 120 miliar. 

Dia menjelaskan, saat ini pedoman lingkage program antara bank umum 

dan koperasi baru tahap penyusunan. Namun, hingga kini sudah banyak bank 

umum melakukan kemitraan dengan koperasi. “Ini tidak hanya terjadi di Jateng, 

tetapi juga di daerah lain” tambahnya. 

Sementara itu, manajer UKM dan Mikro Bank Bukopin Cabang Semarang 

Suko Hadiananto mengatakan, UKM merupakan prioritas Bank Bukopin dalam 

menyalurkan kredit. Selain melalui swamitra, Bank Bukopin juga menyalurkan 

kreditnya melalui program kemitraan dengan koperasi. Tahun lalu, kredit UMKM 

yang disalurkan melalui KSP sebesar Rp. 23 milliar. Beberapa koperasi yang 

sudah menjalin kemitraan dengan Bank Bukopin diantaranya Koperasi Intidana, 

Artha Prima dan Nasari. Pihaknya akan terus melakukan kemitraan dengan 

sejumlah KSP lainnya. Ini guna mendorong pencapaian target kredit KUR Bank 

Bukopin  tahun ini “Dari Target Rp. 77 miliar kredit usaha rakyat, diharapkan  

Rp. 20 miliar tersalurkan melalui KSP baru. 

Tercatat, tota kredit UMKM yang disalurkan Bank Bukopin Cabang 

Semarang tahun lalu mencapai Rp. 290 miliar dengan tingkat non forming loan 

(NPL) 3,2%. Sedangkan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi Rp. 400 miliar 

dengan NPL di  bawah 3%.67 

 

 

                                                 
67 Sindo, 27 Februari 2008. Hlm. 14 
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Kredit UMKM Jawa Tengah (dalam Rp. Triliun) 

Jenis  2005 2006 2007 

Usaha mikro  18,5 18,3 23,2 

Usaha kecil  8,4 11,6 13,9 

Usaha menengah  8,7 11 12,9 

Total UMMKM 35,6 40,9 50 

Sumber : KBI SEMARANG 

 

Bank syariah sebagai lembaga keuangan mengaplikasikan ekonomi  Islam 

merupakan patner yang tepat bagi BMT dalam upaya untuk menggerakkan sektor 

riil. BMT dan Bank Syariah dalam menjalin kerjasama sehingga setiap produknya 

layak jual (marketable) tanpa meninggalkan nilai syar’i memerlukan kesungguhan 

diantara dua lembaga keuangan tersebut.  

Fakta di lapangan menunjukkan produk-produk bank syari’ah akan lebih 

mampu menjangkau masyarakat bawah jika bekerjasama dengan BMT. BMT dan 

bank syariah menjalin hubungan simbiotik yang saling menguntungkan. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) menyediakan dana sebesar Rp. 85 miliar 

untuk pengucuran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UKM). Bank 

Syariah Mandiri cabang DIY mengaku memanfaatkan sebesar-besarnya dana 

tersebut untuk pengembangan UMKM di DIY. 

Pimpinan Bank Syariah Mandiri DIY Ismed Ali Ganie mengatakan, 

UMKM merupakan salah satu sektor paling potensial untuk berkembang di DIY. 

“Perkembangan perekonomian di DIY pasca gempa mulai menggeliat seiring 

dengan bangkitnya UMKM di DIY. Apalagi sebagian besar penduduk di wilayah 

ini bergerak di bidang UMKM khususnya industri kerajinan” kata Ismed seusai 
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menandatangani MOU saat Festival Ekonomi Syariah di Ambarukmo Plaza, 

kemarin. 

Walau pengembangan UMKM di DIY sangat potensial, namun Ismed 

mengakui menargetkan jumlah kredit yang akan dikucurkan. “Kalau bisa dari              

Rp. 85 miliar, kita bisa pergunakan semaksimal mungkin” ujarnya. 

Ismed menuturkan, untuk mengucurkan kredit ke UMKM, pihaknya akan 

menggandeng Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) yang terdapat di daerah-daerah. 

Kerjasama dengan BMT, diyakini akan mempermudah pengucuran kredit. 

“Hingga saat ini, kami sudah bekerja sama dengan sekitar 20-30 BMT di 

seluruh DIY” jelasnya. Dihubungi secara terpisah, Deputi Gubernur Bank 

Indonesia Budi Mulya mengatakan strategi perluasan jaringan layanan yang 

cukup ekspenasif telah memperkuat keperpihakan perbankan syariah terhadap 

pemberdayaan masyarakat kecil sebagaimana yang tercermin dari besarnya 

pembiayaan ke kelompok UMKM. 

“Pada November 2007 saja, sektor pembiayaan ke UMKM mencapai           

Rp. 18,6 triliun, lebih besar dari pembiayaan non UMKM yang hanya sebesar                

Rp. 7,9 triliun” kata Budi. 

Di samping itu, Budi menjelaskan tanggapan masyarakat akan 

perekonomian syariah meningkat seiring dengan proses edukasi yang diterapkan. 

Pemahaman masyarakat yang terus meningingkat terhadap perbankan syariah 

diakui Ismed. Saat ini masyarakat telah sadar akan pentingnya memperoleh 

kemudahan dalam proses pembayaran kredit.68 

                                                 
68 Seputar Indonesia, Jum’at 8 Februari 2008, hlm. 14 
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Keberadaan usaha kecil menengah (UKM) saat ini semakin kuat dinilai 

sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Seperti 

telah banyak disampaikan, bahwa sektor UKM pada dasarnya telah banyak 

membuktikan kemampuan dirinya untuk bisa bersaing dan bertahan di tengah 

penetrasi produk-produk impor, bahkan mungkin ilegal alias penyelundupan. 

Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UKM 

memang sudah cukup besar. Pada 2006, secara umum sumbangan UKM terhadap 

PDB mencapai, 53,3%. Artinya setengah lebih dari perekonomianin saat ini 

ditopang oleh sektor ini (grafik 1). Potensi lain yang dimiliki UKM ini adalah 

kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dalam menyerapan tenaga kerja, 

pada 2005 UKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 77,6 juta atau sekitar 

35% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Pada tahun 2006, diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 85,4 juta 

orang. Dengan kemampuan seperti ini pengembangan dan pemberdayaan UKM 

tentu bisa menjadi solusi nyata untuk penanggulangan masalah pengangguran. 

Peningkatan daya serap tersebut meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah UKM sendiri. Dari segi jumlah sendiri, pertumbuhan rata-rata tiap 

tahunnya mencapai 1 juta unit. Jika pada tahun 1999 jumlah UKM di Indonesia 

mencapai 37,9 unit, pada tahun 2005 telah mencapai 47,1 juta unit dan tahun 

2006 diperkirakan menjadi 49 juta unit. 

Dengan meningkatnya jumlah UKM tersebut berdampak pula pada 

meningkatnya nilai produk. Nilai produk UKM ini mulai naik secara signifikan. 

Pada tahun 2005, nilai produk UKM terhadap PDB berdasarkan harga konstan 

2000 mencapai Rp. 979.712,5 miliar. Tahun 2006 diperkirakan sudah mencapai 
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Rp. 1.032.473,9 miliar. Sedangkan untuk ekspor, nilai ekspor barang oleh UKM 

pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 110.3388.065 juta dan kemudian 

menjadi Rp. 122.199.516 juta pada 2006. Peningkatan ekspor ini sekaligus 

membuktikan bahwa UKM memiliki daya saing yang cukup besar di pasar 

dunia.69 

Alternatif lain yang bisa dilakukan UKM dalam mengatasi soal keuangan 

adalah melalui peningkatan peran bank syariah dan lembaga keuangan 

nonperbankan (multifinance). Jika dilihat perkembangannya sebenarnya data dari 

Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan dari perbankan syariah bagi 

kelompok UKM jauh lebih besar dibandingkan non UKM. Sejak April 2006, nilai 

penyaluran pembiayaan untuk UKM dari perbankan syariah menunjukkan 

kecenderungan meningkat  April 2006, nilai penyaluran kredit syariah untuk 

UKM sebesar Rp. 11,3 triliun. Namun hingga April 2007, nilainya telah mencapai 

Rp. 15,5 triliun. Artinya, tiap bulannya, pembiayaan kredit UKM oleh bank 

syariah mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 2,7 %. Kondisi ini jelas 

menunjukkan bagaimana besarnya potensi yang dimiliki perbankan syariah dalam 

mengembangkan dan memberdayakan UKM di Indonesia, terutama membantu 

mengatasi berbagai persoalan permodalan.70 

 

E. Pengertian Perjanjian (Akad) dan Macamnya 

1. Pengertian Akad 

 Ketentuan-ketentuan mengenai akad dalam hukum Islam dibedakan 

menjadi dua kelompok : (1) ketentuan umum mengenai akad pada umumnya, 

yaitu ketentuan yang berlaku umum bagi semua akad tanpa memandang 

                                                 
69 Media Indonesia, Senin 25 Juni 2007. Hlm. 9 
70 Media Indonesia, Senin 25 Juni 2007. Hlm. 9 
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jenisnya, dan ini disebut nazariyyah al-‘aqd; dan (2) ketentuan-ketentuan 

yang khusus berlaku pada masing-masing akad bernama dan tidak berlaku 

bagi akad lainnya (ahkam al-‘uqud al-khassah). 

Akad dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan hukum (tasarruf 

syar’i) yang berdasarkan kepada kehendak yang murni dan bebas dari 

paksaan, adanya kehendak dari dua pihak yang saling bertemu merupakan 

unsur-unsur mutlak dalam akad menurut pandangan ahli-ahli hukum Islam 

modern dan mayoritas ahli-ahli hukum Islam klasik. 

Secara loghutan akad berasal dari ‘aqd = simpulan, perikatan, 

perjanjian dan permufakatan (ittifaq). Pertalian ijab (penyerahan) dengan 

kabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang 

berpengaruh pada objek yang dijanjikan. Artinya, meniadakan segala bentuk 

perikatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam seperti kesepakatan untuk 

mencuri barang orang lain dan membunuh seseorang. Adapun ungkapan yang 

berpengaruh pada objek, maksudnya perpindahan milik dari yang melakukan 

ijab kepada yang melakukan kabul.71 

Namun demikian, ada beberapa ahli hukum Islam klasik yang tidak 

membedakan akad dari kehendak sepihak. Bagi mereka akad meliputi baik 

tindakan hukum yang berdasarkan kehendak dua pihak maupun tindakan 

hukum berdasarkan kehendak sepihak. Oleh karena itu, menurut pandangan 

mereka ini, wasiat, jualah (sayembara), pemberian hadiah yang semuanya 

merupakan  tindakan hukum berdasarkan kehendak sepihak adalah akad. 72 

                                                 
71 Hafizh Dasuki, dkk, Ensiklopedi Islam 1, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 

95 
72 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Suatu Gambaran Umum, hlm 7 
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Menurut Jumhur (mayoritas) fukoha, rukun akad itu ada tiga, yaitu ; (1) 

Sighat ‘aqd (bentuk akad) adalah ijab dan kabul (serah terima); (2) ‘Aqid atau 

pihak yang melakukan akad (jamak : ‘aqidain para pihak yang melakukan 

akad) adalah pihak penjual dan pembeli, hal ini berlaku jika akad yang 

dilaksanakan merupakan akad (transaksi) jual beli; dan (3) maqud ‘alaih 

(barang yang dijanjikan) adalah harga, barang atau objek yang dijanjikan. 

Adapun rincian ketiga rukun akad di atas dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sighat ‘aqd sebagai rukun akad yang terpenting pada dasarnya dapat 

mengambil  bentuk ucapan, perbuatan, isyarat ataupun tulisan. 

b. ‘Aqidain. Dalam rukun akad ini, orang yang melakukan akad disyaratkan 

harus telah akil baliq. Artinya, ia memiliki kecakapan untuk melakukan 

akad, tidak dungu, idiot, ataupun gila. Apabila si pelaku akad itu belum akil 

baliq, maka kelangsungan akad yang dilakukan itu tergantung pada izin 

walinya. 

c. Ma’qud ’alaih. Dalam rukun ini barang yang dijanjikan wujudnya dapat 

berupa komoditi, seperti  dalam akad jual beli, gadai dan hibah. Dapat pula 

berupa manfaat atau jasa, seperti  dalam akad perburuhan atau ijarah. 73 

2. Proses Akad 

Adapun proses terjadinya suatu perikatan (al’aqdu) menurut 

Abdoerraoef melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :  

a. Al’ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tidak ada sangkut 

pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang 

menyatakan untuk melakukan janjinya tersebut, seperti difirmankan 

oleh Allah SWT di dalam Q.S. Ali Imran (3):76. 

                                                 
73 Hafizh Dasuki, dkk, op.cit, 95-96 
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b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi 

terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan 

tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. 

c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, 

maka terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu oleh Al Qur’an yang 

terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5):1. Maka yang mengikat masing-

masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi 

perjanjian atau ‘ahdu itu, tetapi ‘akdu. 74 

 

Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah rumah 

kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah rumah, maka A dan B 

berada pada tahap ‘ahdu. Apabila merk mobil dan harga mobil disepakati oleh 

kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, 

misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka 

terjadilah perikatan ‘akdu di antara keduanya. Proses perikatan ini tidak terlalu 

berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang 

didasarkan pada K.U.H. Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah 

“suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” Sedangkan pengertian 

perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.” 75 Peristiwa perjanjian itu menimbulkan hubungan di 

antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian  

hubungan antara perikatan  dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan 

                                                 
74 Abdoerraoef, Al Qur’an Dan Ilmu Hukum A Comparative Study, Jakarta: Bulan Bintang, 

1970, hlm 122-123. 
75 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan 4, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 1. 
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perikatan. Seperti tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian 

merupakan salah satu sumber perikatan. 

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam 

dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum Perikatan 

Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua 

tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, 

perjanjian antara pihak pertama dan kedua adalah satu tahap yang kemudian 

menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam 

Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah 

pentingnya unsur (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji 

antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan 

kabul), maka terjadilah ‘aqdu (perikatan). 76 

3. Macam-macam Akad 

Pembedaan akad yang penting dalam hukum Islam, yaitu akad-akad 

bernama (al-‘uqud al-musammah) dan akad-akad yang tidak bernama (al-

‘uqud gair al-musammah). Tidak ada keseragaman dalam hal menyebutkan 

jumlah dan urutan akad bernama dari satu mazhab ke mazhab lain. 

Menurut Hanafi Al Kasani (w. 587/1190) menyebutkan 18 macam 

akad bernama yaitu :  

a. Sewa menyewa (al-ijarah) 

b. Penempaan (al-istina’) 

c. Jual beli (al-bai’) 

                                                 
76 Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Penerbit : 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, 2005, hlm 46-47 
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d. Penanggungan (al-kafalah) 

e. Pemindahan hutang (al-hawalah) 

f. Pemberian kuasa (al-wakalah) 

g. Perdamaian (as-sulh) 

h. Persekutuan (asy-syirkah) 

i. Bagi hasil (al-mudarabah) 

j. Hibah (al-hibah) 

k. Gadai (al-rahn) 

l. Penggarapan tanah (al-muzara’ah) 

m. Pemeliharaan tanaman (al-mu’amalah/al-musaqah) 

n. Penitipan (al-wadi’ah) 

o. Pinjam pakai (al-‘ariyah) 

p. Pembagian (al-qismah) 

q. Wasiat-wasiat (al-wasaya) 

r. Perhutangan/pinjam mengganti (al-qard) 

Sedangkan ahli hukum Islam klasik lainnya menyebutkan beberapa 

jenis akad lain lagi sehingga secara keseluruhan menurut perhitungan az-

Zarqa’ mencapai 25 jenis akad khusus, yaitu : 

a. Jual beli (al-bai’) 

b. Sewa menyewa (al-ijarah) 

c. Penanggungan (al-kafalah) 

d. Pemindahan hutang (al-hawalah) 

e. Gadai (al-rahn) 

f. Jual beli opsi (ba’i al-wafa) 
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g. Penitipan (al-ida’) 

h. Pinjam pakai (al-‘ariyah) 

i. Hibah (al-hibah) 

j. Pembagian hasil pemeliharaan tanaman (al-qismah) 

k. Persekutuan (asy-syirkah)  

l. Bagi hasil (al-mudarabah) 

m. Penggarapan tanah (al-muzara’ah) 

n. Pemeliharaan tanaman (al-musaqah) 

o. Pemberian kuasa (al-wakalah) 

p. Perdamaian (as-sulh) 

q. Arbitrase (at-tahkim) 

r. Pelepasan hak kewarisan (al-mukharajah) 

s. Pinjam mengganti (al-qard) 

t. Pemberian hak pakai rumah (al-‘umra) 

u.  Penetapan pewaris (al-muwalah) 

v. Pembubaran perjanjian (al-iqalah) 

w. Perkawinan (az-zawaj) 

x. Wasiat (al-wasiyyah)  

 

F. Tinjauan Umum Pembiayaan Mudharabah  

1. Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukumnya 

Mudharabah berasal dari kata dhorb artinya memukul atau lebih 

tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.77 

                                                 
77 Muhammad Rawas Qal’aji, Mujam Lughat alFuqoha. Beirut: Darin-Nafs. 1985 
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Secara teknik mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. 

Pihak pertama (shaibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), 

sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (mudhorib). Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama bukan akibat/kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian 

diakibatkan kekurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian.78 

Mudharabah dalam istilah fikih muamalah, adalah suatu bentuk 

perniagaan, di mana si pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan 

modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut mudharib, untuk 

diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan 

kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian, jika ada akan 

ditanggung oleh pemilik modal. 

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedadang 

untuk diusahakan/dikelola sedangkan keuntungan dagang itu dibagi 

menurut kesepakatan bersama.  

Prinsip akad mudharabah yang digunakan pada sisi penghimpun 

dana terdiri atas dua jenis, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah al-muqayyadah. Mudharabah al-Mutlaqah adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola 

dana) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

apapun. Shahibul maal memberikan kekuasaan yang besar kepda mudharib 

                                                 
78 Ahmad asy-Syarbari, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami. Beirut: Dar Alamil Kutub. 1987 
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dalam mengelola dananya. Penerapan akad mudharabah al-mutlaqah pada 

Bank Syariah diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan 

deposito. 

Mudharabah al-muqayyadah disebut dengan istilah Restricted 

/Specifed mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah al-mutlaqah. 

Pigak mudharib dalam mengelola dana dibatasi dengan batasan jenis usaha, 

waktu dan tempat usaha. Aplikasinya pada Perbankan Syariah ialah berupa 

simpanan khusus (restricted investment) di mana pemilik dana memberikan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhui oleh bank. Tata caranya antara 

lain dengan jalan bank memberikan tanda bukti simpanan dan bank wajib 

memisahkan dana tersebut dari dana rekening lainnya dalam rekening 

administratif. Dana simpanan khusus ini harus disalurkan secara langsung 

kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 79 

Nabil A. Saleh menyatakan, hampir seluruh aliran hukum dalam 

Islam mengartikan mudharabah dalam pengertian :  

A contract between at least two parties whereby one party, called 

the investor (rab-al-mal) entrusts money to the other party called 

the agent manager (mudharib) who is to trade with it in a agreed 

manner and then return to this investor the principal and a pre-

agreed share of the profits and keep for himself what remains of 

such profit. 

 

Menurut Abdur Rahman L.Doi, mudharabah dalam terminology 

adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (property) atau persediaan 

(stock) tertentu (raab al-mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau 

pengurusnya (rabb al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk seuatu 

                                                 
79 Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia. 

Cet. Ke-2 Jakarta : Predana Media. 2005. hlm. 206 
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kemitraan (joint partnershib) yang diantara pihak lain berhak dalam 

kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk 

memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu, orang 

ini disebut mudharib. Perjanjian ini adalah contract of co-paternership.80 

Kasarian mendefinisikan mudharabah sebagai suatu perjanjian 

antara sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, di mana satu pihak yaitu pihak 

yang menyediakan pembiayaan (financier atau shahibul mal) mem-

percayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (mudharib) untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana 

yang diterimanya kepada shahibul maal ditambah suatu bagian dari 

keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Mazhab Syafi’i memberikan definisi mudharabah ialah pemilik 

modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan 

dalam usaha suatu dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama 

antara keduanya.81  

Sedangkan menurut Mazhab Hambali mudharabah mengandung 

pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang 

jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan 

mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.82 

                                                 
80 Abdur Rahman. L.Doi. The Islamic Law. London Ta Publisher. 1984. hlm. 367. 
81 Al Nawawi. Raudharul al-Thalabin, Vol IV. Beirut dar-al Fikr. Tt. Hlm. 289. 
82 Al Bahuti Kasyai al-Qina. Kasysyaj Al-Quna. Op.Cit. hlm. 509. 
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Landasan syariah secara umum, landasan dasar al-mudharabah 

lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam 

ayat-ayat dan hadits berikut ini.83 

a. Al Quran  

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 

yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. 

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan 

batas-batas waktu itu, maka memberi keringanan kepadamu. Karena 

itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dia mengetahui 

bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-

orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, 

dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah 

apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan 

apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya mohonlah ampunan 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (Q.S. Al Muzamil : 20) 

 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumuah : 10) 

 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (riski hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apanila kamu telah bertolak dari 

“Arafat, berdzikirlah kepada Allah, dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu ialah bukit Quzah di Muzdalifah. (Q.S. Al Baqoroh : 198) 

 

b. Al Hadits  

Diriwayatkan dari Ibnu abbas bahwa Sayyidina Abbas bin abdul 
Muthalib, jika memberikan dana kemitra usahanya secara 
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau memberli ternak. Jika 
menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab 
atas dana tersebut. Disampaikanlah ayat-ayat tersebut kepada 
Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya (HR. Tabrani) 

 

                                                 
83 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta Gema Insani. 

2001. hlm. 95. 
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Dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullan bersabda “Tiga hal 
yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh,  
muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah). 

 

c. Ijma 

Iman Zailai (Nasbu ar-Rayah IV, hlm. 13) telah menyatakan bahwa 
para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan 
harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan 
dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid. 
 

2. Asas-asas Perjanjian Mudharabah 

Dari berbagai pustaka yang menguraikan mudharabah, kandungan 

atau syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut :  

a. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, 

secara tertulis maupun lisan. Namun, mengingat ketentuan Al-Qur’an 

Surah Al Baqoroh ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-

perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian 

mudharabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang 

memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk 

menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah 

pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tidak 

perlu diantara shahibul maal dan mudharib.84  

b. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan diantara beberapa 

shahibul maal dan beberapa mudharib. Menurut Sutan Remy Sjahdeni 

perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan antara beberapa 

shahibul maal dan satu mudharib (seperti halnya dalam kredit sindikasi) 

atau antara satu shahibul maal dan beberapa mudharib. Bahkan tidak 

                                                 
84 Sutan Remy Sjahdeni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia. Jakarta : PT. Utama Grafiti. 1999. Umer Chapra, Opcit. Hlm. 248. 
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mustahil dalam perjanjian mudharabah terlibat beberapa shahibul maal 

yang melakukan transaksi di satu pihak dengan pihak lain yang terdiri atas 

beberapa mudharib sekalipun hanya menggunakan satu dokumen 

perjanjian saja.85  

c. Pada hakekatnya kewajiban utama shahibul maal ialah menyerahkan 

modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka 

perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.86 

d. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang 

cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.87 

e. Shahibul maal berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan 

kepada mudharib untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan 

usaha. Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan 

upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha 

untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.  

f. Shahibul maal berhak untuk memperoleh investasinya dari hasil likuidasi 

usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah 

diselesaikan mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu 

cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.88  

g. Shahibul maal tidak dapat meminjam jaminan dari mudharib atas 

pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian 

                                                 
85 Sutan Remi Sjahdeni, Ibid, hlm. 32. 
86 Nabil A. Shaleh, Unlawu gain and Legitimate Profit in Islamic Law : Riba Gharar and 

Islamic Banking. Crambrigde : Cambrigde University Pres. 1986. Hlm. 104. 
87 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 4, Op.cit. hlm. 1197. 
88 Nabil A. Saleh. Op.cit. hlm. 106 



 

 

100 

mudharabah batal dan tidak berlaku.89 Menurut Ibnu Hambal dan Abu 

Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratnya saja, 

sedangkan perjannjiannya, sendiri tetap berlaku. Namun, menurut Maliki 

dan Syafi’i, perjanjian mudharabah itu secara keseluruhan tidak sah. 

Pendirian terakhir ini dianut pula oleh ajaran Ibadi.90 Sebagaimana 

diketahui ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, segala kekayaan debitor, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan dari utang debitor. Sedangkan 

menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian mudharabah sama sekali bukan 

merupakan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjsama 

mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk 

berbagai hasil atau keuntungan. Sedangkan apabila ternyata usaha itu 

mengalami kegagalan, maka hanya shahibul maal yang akan menanggung 

resiko finansial dan terjadinya kerugian itu dan mudharib akan memikul 

resiko membuang pikiran, tenaga, waktu dan kesempatan memperoleh 

finansial. Mengingat semangat dari perjanjian yang demikian, maka 

ketentuan 1131 KUH Perdata bagi perjajian mudharabah.91 

h. Mudharib berkewajiban Mengembalikan pokok dana investasi kepada 

shahibul maal ditambah sebagian dari keuntngan yang pembagiannya 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini mudharib berkewajiban 

untuk merekonvensi investasi mudharabah menjadi uang melalui 

                                                 
89 Loc.cit 
90 Log.cit 
91 Ibid. hlm. 34 
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likuidasi.92 Likuidasi mudharabah merupakan kulminasi dari tindakan 

bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh mudharib, karena likuidasi 

merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan 

dengan usaha tersebut.93 

i. Mudharib yang mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

perjanjian mudharabah  selama mengurus urusan-urusan mudharabah 

yang bersangkutan. Apabila mudharabah dihadapkan pada masalah yang 

bagi masalah tidak terdapat petunjuk-petunjuk khusus, maka mudharib 

harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktek yang berlaku.94 Pendirian ini 

sesuai dengan ketentuan 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :  

Para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat oleh 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang secara tegas telah 

diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diharuskan karena 

memang demikian sifat dari perjanjian itu, atau karena kepatutan 

mengharuskan demikian, atau karena ketentuan dan syarat-syarat 

yang berlaku sebagai kebiasaan atau yang diharuskan oleh 

Undang-Undang.  

 

Juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1347 KUHP Perdata yang 

menyatakan bahwa : “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 

diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam 

perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan”. Selain itu pasal 1339 

dan 1347 KUHP Perdata tersebut di atas, juga berlaku pasal-pasal lain, 

yaitu pasal 1142 sampai dengan 1151 Buku III Bagian IV KUHP Perdata. 

                                                 
92 Ibid. hlm. 109-110. 
93 Loc. Cit 
94 Ibid. Hlm. 109-110 
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j. Shahibul maal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa 

mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian 

mudharabah.95 

k. Modal yang harus disediakan oleh shabibul maal diisyaratkan a. 

berbentuk uang. b. Jelas jumlahnya. c. Tunai.96 Jika modal itu berbentuk 

barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit menentukan 

keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat 

dijadikan modal mudharabah. Tetapi jika modal tersebut berupa al-

wadi’ah yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadi’ah itu 

boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap 

dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, 

menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i hal itu tidak 

diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab hambali menyatakan bahwa 

sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal asalkan 

tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.97 

l. Keuntungan bersih (net profit) dibagi shahibul maal dan mudharib 

berdasarkan profit and loss sharing principle (PLS). Menurut Remy 

Sjahdeini, istilah provit and loss sharing tidak tepat digunakan, karena 

yang dibagi diantara shahibul maal dan mudharib bukan termasuk 

kerugiannya (loss), melainkan hanya keuntungannya saja (profit). Oleh 

karena itu, lebih tepat bila menggunakan istilah prinsip bagi hasil seperti 

yang digunakan dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998, karena 

                                                 
95 Ibid. hlm. 109-110 
96 Dewan Redaksi ensiklopedi Hukum Islam. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Op.Cit. hlm. 

1197. 
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apabila tidak berhasil atau usaha mengalami kerugian, maka kerugian 

yang terjadi tidak dibagi diantara shahibul maal dan mudharib tetapi harus 

dipikul sendiri oleh shahibul maal. Lebih lanjut diuraikan pada huruf m 

dan n di bawah ini.98 Dalam perjanjian mudharabah, pembagian 

keuntungan bersih tersebut harus diperjanjikan sebelum (diperjanjikan di 

muka) dan harus secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian 

mudharabah.99 Adapun menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila 

pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad mudharabah tersebut cacat 

(fasid).100 Sedangkan menurut Saleh, semua aliran hukum berpendapat 

bahwa pembagian keuntungan, apakah untuk shabihul maal atau 

mudharib, harus ditentukan berdasarkan proporsi yang tegas. Apabila 

tidak demikian, maka perjanjian mudharabah tidak sah.101  

m. Dalam hal mudharabah diperjanjian batas waktunya, maka tidak 

dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya, 

dan telah dihapus pembukukannya (written off) kerugian itu, dan terhadap 

modal telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Pembagian 

keuntungan sebelum perjanjian mudharabah berakhir akan dianggap 

sebagai uang muda (advance). Dalam hal perjanjian mudharabah tidak 

menentukan jangka waktunya, yaitu dalam hal mudharabah yang 

berkelanjutan, maka diperkenankan untuk memperjanjikan masa atau 

                                                                                                                                           
97 Ibid 
98 Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. hlm. 37. 
99 Chapra. M. Umer. Towards a Just Monetary System. London : The Islamic Foundation. 

1985. Hlm. 249. 
100 Nabil A. saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit In Islamic Law, London : Cambrigde 

University Press, 1986. Hl. 113. 
101 Nabil A. Saleh. Ibid. hlm. 114. 
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jangka waktu tersebut sebagai masa atau jangka waktu yang terpisah satu 

sama lain. 

n. Apabila terjadi kerugian, maka shahibul maal kehilangan sebagian atau 

seluruh modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima remunerasi 

(imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan 

demikian, baik posisi shahibul maal maupun mudharib harus menghadapi 

risiko atau muktara.102 Namun, seperti yang telah dikemukakan di muka 

yang menanggung resiko finansial hanya shahibul maal sendiri. Mudharib 

sama sekali tidak menanggung resiko finansial, tetapi resiko berupa 

waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama 

mengelola proyek usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh sebagian dari keuntungn yang telah diperjanjikan sebelum-

nya. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila dalam akad mudharabah 

dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara shahibul maal 

dan mudharib, maka syarat seperti itu batal dan kerugian harus ditanggung 

sendiri oleh pemilik modal.103 Chapra menegaskan bahwa kerugian harus 

dipikul sendiri oleh shahibul maal dan setiap ketentuan dalam perjanjian 

mudharabah yang menentukan bahwa kerugian tersebut harus dipikul pula 

oleh mudharib adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan (void and 

unenfoceable).104 

Dalam hal diatur seperti itu, menurut Chapra, kerugian bersih yang 

terjadi pada setiap saat atau jangka waktu tertentu itu perlu dihapus 

                                                 
102 Elias G. Kazarian, et Al Islamic Versus Traditional Bangking Financial Innovation in 

Egypt : Westiview Press. 1993. Hlm. 62. 
103 Dewan Redaksi Endiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 4. Op.cit. hlm. 

1197. 
104 M. Umer Chapra. Op.cit. hlm. 249. 
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bukukan atas beban keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dalam 

masa-masa berikutnya, kecuali apabila perjanjian mudharabah itu sampai 

pada masa berakhirnya. Selanjutnya menurut Chapra, sebaiknya untuk 

keperluan penghapus bukuan itu dibuat cadangan untuk memikul beban 

kompensasi kerugian-kerugian akan terjadi.105 

o. Tanggung jawab shahibul maal terbatas hanya pada jumlah yang modal 

yang telah ditanamkan.106 Asas ini merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab shahibul 

maal tidak terbatas, maka tidaklah patut shahibul maal untuk menjadi 

sleeping partner.107 

p. Mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga 

melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal.108 

Menurut Nabil Al Saleh apabila mudharib tidak mendapat otorisasi yang 

khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh kemudian diberi shahibul 

maal, maka mudharib secara pribadi bertanggung jawab atas jumlah 

kelebihan dana tersebut. 109sedangkan menurut Chapra, jika mudharib 

mengikatkan usaha tersebut pada pihak ketiga melebihi jumlah modal 

yang telah ditanamkan oleh shahibul maal, maka mudharib berhak untuk 

memperoleh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut, tetapi 

sebaliknya, harus memikul sendiri apabila terjadi kerugian.110 

                                                 
105 Loc.cit 
106 ibid. hlm. 250 
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q. Mudharib juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek 

atau usaha yang memperoleh pembiayaan mudharabah. Penyediaan modal 

sendiri oleh mudharib untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang 

dimintakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah diisyaratkan oleh bank 

atau diinginkan sendiri oleh nasabah untuk menyediakan modal sendiri 

atau lazim disebut self financing nasabah. Dengan kata lain, dalam hal 

demikian itu bank tidak menyediakan seluruh (saratus persen) kebutuhan 

pembiayaan. Dalam hal mudharib juga menanamkan sejumlah modal 

dalam usaha mudharabah itu. Mudarib berhak mengambil seluruh 

keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkan itu. 

Sisanya dibagikan sesuai dengan pembagian yang telah diperjanjikan 

sebelumnya antara shahibul maal dan mudharib. Sedangkan kerugian 

harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib secara proporsional 

sesuai dengan besarnya modal masing-masing, karena menurut para ahli 

hukum Islam kerugian merupakan penyusutan (erosion) terhadap modal 

(equity, sehingga harus dibebankan kepada modal.111  

r. Antara shahibul maal dan mudharib dapat diperjanjikan bahwa hubungan 

perjanjian tersebut merupakan mudharabah mutlaqah (mudharabah 

multak atau tidak terbatas) atau mudharabah mutlak. Mudharib bebas 

mengelola modal yang diberikan oleh shahibul maal untuk tujuan usaha 

apa saja yang menurut pertimbangannya mendatangkan keuntungan. 

Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan 

dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of 

service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang 

                                                 
111 Loc. Cit 
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tersebut akan dibeli.112 Kebebasan mudharib dalam hal mudharabah 

berbentuk mudharabah Mutlaqah bukan kebebasan yang tiada terbatas 

sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh shahibul maal tidak boleh 

digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh 

Islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau 

perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari 

pemerintah), peternakan babi dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh 

membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh oleh peraturan perundang-

undangan negara, selipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan hukum 

Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang menentukan 

bahwa perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. 

Dalam mudharabah mutlaqah, mudharib memiliki mandat terbuka 

(open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan 

bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam rangka pelaksanaan bisnis 

yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata mudharib melakukan 

kelalaian dan kecurangan, maka mudharib harus bertanggung jawab atas 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas 

usaha itu, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian 

mudharabah yang bersangkutan.113 

Apabila mudharabah tersebut merupakan murayyadoh 

(mudharabah yang terbatas mudharib tidak bebas menggunakan modal 

tersebut sekehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-syarat itu misalnya berdagang 

                                                 
112 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4. Op.cit. hlm. 

197. 
113 M. Umer Chapra. Op.Cit. hlm. 249 
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barang-barang tertentu saja, dilaksnakan di daerah tertentu saja, dan harus 

membeli barang dari orang tertentu.114 

s. Karena mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan 

mudharabah, maka mudharib memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam 

batas keleluasaan tertentu. Sekalipun shahibul maal memiliki hak untuk 

memberikan instruksi atau pembatasan-pembatasan kepada mudharib, 

namun hanya sepanjang instruksi-instruksi atau pembatasan-pembatasan 

tersebut tidak menghalangi tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, 

yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan-tindakan bisnis yang 

dilakukan oleh mudharib. Apabila instruksi-instruksi atau pembatasan-

pembatasan tersebut melumpuhkan keleluasaan mudharib untuk dapat 

bertindak atau menghalang-halangi tujuan-tujuan perjanjian mudharabah 

yang akan dicapai, maka instruksi-instruksi atau pembatasan-pembatasan 

tersebut batal dan tidak berlaku.115 Dengan kata lain menurut Sutan Remy 

Sjahdeni, instruksi-instruksi dan pembatasan-pembatasan shahibul maal 

tersebut boleh diabaikan oleh mudharib, karena justru kepatuhan 

mudharib terhadap instruksi-instruksi dan pembatasan-pembatasan akan 

menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yang diinginkan oleh kedua 

belah pihak yang harus diupayakan oleh dan menjadi tanggung jawab 

mudharib, yaitu memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin.116 

t. Semua pengeluaran atau ongkos-ongkos yang berkaitan dengan bisnis 

mudharabah yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening 

                                                 
114 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 4. Opcit. hlm. 1197. Umer Chapra. 

Op.Cit. hlm. 248. 
115 Nabil A Saleh. Op.Cit. hlm. 113. 
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mudharabah yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluran pribadi 

mudharib tidak boleh dibebankan atas rekening mudharabah.117 

u. Mudharib berhak memperoleh remunerasi atau pembagian keuntungan 

yang besarnya ditentukan sebelumnya.118 

v. Mudharabah berakhir karena telah tercapai tujuan dari usaha tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian mudharabah, atau pada saat 

berakhirnya jangka waktu perjanjian mudharabah, atau karena me-

ninggalnya salah satu, yaitu shahibul maal atau mudharib, atau karena 

salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai 

maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah.119 

w. Mudharib mempunyai sifat seorang wali amanah (trustee), di samping 

sebagai kuasa usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai wali amanah, 

mudharib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (prudence) dan 

beriktikat baik (in good faith) dan bertanggung jawab atas kerugian-

kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (wilful negligenci). Sebagai 

seorang kuasa, mudharib diharapkan untuk menggunakan dan mengelola 

modal yang ditanamkan sedemikian rupa, sehingga memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud 

tanpa melanggar nilai-nilai Islam.120 Hal yang demikian sejalan dengan Al 

Qur’an yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dan dengan 

iktikat baik (Q.S. 5:1) dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu 

                                                 
117 M. Umer Chapra. Op.Cit. hlm. 249. 
118 Loc.Cit. hlm 249 
119 Ibid. hlm. 250-251 
120 M. Umer Chapra, Op.Cit. hlm. 248.  
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dibuat secara tertulis atau secara lisan, dan tanpa membedakab apakah 

ketentuannya merupakan ketentuan yang tersurat (explisit) atau tersirat 

(implied).121 Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 1 menentukan sebagai 

berikut :  

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjalan haji. Sesunggunya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendakinya. 

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jaziri, mudharib harus 

melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti  

A muslim who does commit a breach of trust, does not lie and not act 

insincrerely; susch as the man with whom the shahib al mal will be at 

ease and in whom have confidence for the safety of his invesments…. 

The shahib al-mal shouls not give his funds someone who is unwury, 

spenthrift or untrustworthy, because the care and safety of wealth are 

imperative and its waste and dissipation are prohibited.122 

 

Mengingat ketentuan Al Quran tersebut di atas, bukan hanya transaksi 

mudharabah saja pemenuhannya harus dengan dilakukan dengan 

kejujuran dan iktikad baik, melainkan semua perjanjian yang harus 

berdasarkan prinsip syariah harus dilaksanakan oleh para pihak dengan 

penuh kejujuran dan iktikat baik. Dengan demikian, ketentuan Undang-

Undang Nomer 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

yang mengharuskan bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

                                                 
121 Ibid. hlm. 147 
122 M. Umaer Chapra, Ibid. hlm. 251 
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rambu-rambu kesehatan bank sangat sesuai dengan ketentuan Al qur’an 

Surah Al Maidah ayat (1) tersebut.123 

3. Pembiayaan Mudharabah  

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV tentang 

Pembiayaan Mudharabah (qiradh) menentukan beberapa hal sebagai berikut :  

a. Ketentuan Pembiayaan  

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif  

2) Dalam pembiayaan LKS sebagai shahibul maal (pemilik 

modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib 

atau pengelola usaha 

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha) 

4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak 

ikut serta dalam menagemen perusahaan atau proyek tetapi 

mempunyai hak untuk melakukan  

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 

akibat dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disnegaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian. 

7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, 

LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketika. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam akad. 

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memper-

hatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib 

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

 

                                                 
123 Sutan Remy Sjahdeni. Ibid.hlm 47  
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b. Rukun dan Syarat Pembiayaan  

1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

cakap hukum 

2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut : a) 

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad), b) Penerimaan dan penawaran dilakukan 

pada saat kontrak, c) Akad Dituangkan secara tertulis, melalui 

korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi 

modern. 

3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan 

syarat sebagai berikut : a) Modal harus diketahui jumlah dan 

jenisnya, b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang 

dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset 

tersebut harus dinilai pawa waktu akad, c) Modal tidak dapat 

berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik 

secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan 

dalam akad. 

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 

dipenuhi : a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan 

tidak boleh disyarakan hanya untuk satu pihak, b) Bagian 

keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 

bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai ke-

sepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, c) 

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian 

atau pelanggaran kesepakatan. 

5) Kegiatan  usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai per-

imbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia 

dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) 

Kegiatan  usaha adalah hak eksekutif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan, b) Penyedia dana tidak boleh 

mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat 

menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan, 

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.124 

 

                                                 
124 Himpunan Fatwa DSN, hlm. 44-48 
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Di samping hal-hal tersebut, ada beberapa ketentuan yang perlu 

diperhatikan dalam pembiayaan mudharabah, yaitu :  

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu 

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian 

di masa depan yang belum tentu terjadi. 

c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran 

kesepakatan.  

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika ter-

jadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah125 

 

Sedangkan obligasi syariah mudharabah dalam fatwa DSN Nomer : 

333/DSN-MUI/IX/2002 tertanggal 14 September 2002, menentukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Ketentuan umum 

1) Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo.  

2) Obligasi Syari’ah mudharabah adalah obligasi syariah yang 

berdasarkan akad mudharabah dengan memperlihatkan fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah. 

3) Emiten dalam obligasi syariah mudharabah adalah mudharib 

sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah adalah 

shahibul mal. 

b. Ketentuan khusus 

1) Akad yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah 

adalah akad mudharabah. 

2) Jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) tidak boleh 

bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan subtansi 

fatwa DSN-MUI Nomer 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 

                                                 
125 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, Intermasa. Jakarta. 2003. hlm. 

48-49. 
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3) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (mudharib) 

kepada pemegang Obligasi Syariah mudharabah (shahibul 

maal) harus bersih dari unsur non halal. 

4) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah mudharabah 

ditentukan sesuai dengan kesepakatan, sebelum emisi 

(penerbitan) Obligasi Syariah mudharabah. 

5) Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik 

oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI, sejak 

proses emisi obligasi syariah mudharabah dimulai. 

6) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas 

Syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI, sejak proses emisi 

Obligasi Syariah mudharabah dimulai. 

7) Apabila Emiten (mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat 

perjanjian dan/atau melampaui batas, mudharib berkewajiban 

menjamin pengembalian dana mudharabah, dan shahibul maal 

dapat meminta mudarib untuk membuat pengakuan hutang. 

8) Apabil emiten (mudharib) diketahui lalai dan/atau melanggar 

perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, 

pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul maal dapat 

menarik dana obligasi syariah mudharabah. 

9) Kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dialihkan 

kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.126 

 

Dalam aplikasinya di lapangan mudharabah berlandaskan hukum 

positif :  

a. Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan  

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

e. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah  

f. Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah  

                                                 
126 Ibid, hlm. 207-209. 
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g. Fatwa Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikasi Investasi 

Mudharabah  

4. Macam-macam Mudharabah  

Mudharabah merupakan akad kerjasama maka di mana pihak pertama 

sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain 

sebagai pengelola atau mudharib (Q.S. Al Muzamil : 20 dan Q.S. Al Jumu’ah : 

10) menyediakan seluruh keterampilan, tenaga dan waktu. Keuntungan dari 

invesmen mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul maal selama 

kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib. 

Namun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan 

Mudharib, maka mudharib-lah yang berkewajiban menanggung kerugian 

tersebut.127 

Pada dasarnya mudharabah dibagi menjadi dua yaitu  

a. Mudharabah Mutlaqah merupakan kerjasama antara shahibul maal 

dengan mudharib yang memiliki cakupan bidang kerja sangat luas tanpa 

ada pembatasan. Artinya mudharib memiliki kebebasan untuk meng-

usahakan modal tersebut ke dalam sektor usaha apapun yang penting halal 

dan menguntungkan shahibul maal tidak membatasi bidang usaha tertentu. 

Penerapan mudharabah mutlaqah, maka dikembangkan produk 

tabungan dan deposito, sehingga dua jenis penghimpunan dana, yaitu 

                                                 
127 M. Syafi’i Antonio, BMT Bagh BMtir dan Praktisi Keuangan. Hlm. 149. 
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tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan umum 

produk ini adalah : 

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai, nisbah 

tata cara pemberitahuan keuntungan dan resiko yang dapat ditimbul-

kan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka 

hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.  

2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan 

sebagai bukti penyimpangan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan 

lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito 

kepada deposan.  

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 

mengalami saldo negatif.  

4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

yang disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan 

diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah 

tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. 

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan 

deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Skema Mudharabah Muthlaqah 

Penabung 

Deposan 

1. Titipan Uang 

BMT 

2. Pemanfaatan Dana 
Dunia 

Usaha 
  

4. Bagi hasil  3. Pemanfaatan Dana 
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b. Mudharabah Muqayyadah (RIA) merupakan kebalikan dari mudharabah 

mutlaqah, yakni kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib di 

mana shahibul maal memberikan batasan yang jelas tentang bidang usaha, 

waktu dan tempat. Mudharib tidak memiliki kewenangan untuk mengubah 

kesepakatan tanpa mendapat persetujuan kembali.128 

1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment), di mana pemilik dapat menetapkan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk 

bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau disyaratkan 

digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini 

adalah sebagai berikut :  

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti 

oleh bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur 

persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.  

b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian 

keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan 

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan 

khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya. 

                                                 
128 Muhammad Ridwan. Sistem Pendirian Baitul Mal wat-Tawil (BMT). Cet. I. Yogyakarta: 

Citra Media. 2006. hlm 46-47. 
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d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat 

atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana 

mudharabah langsug kepada pelaksana usahanya, di mana bank 

bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara 

pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat 

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank 

dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan 

usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah :  

a) Sebagai tanda bukti simpan bank menerbitkan bukti simpanan 

khusus. Bank wajib memisahkan dana rekening lainnya. 

Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening 

administrasi. 

b) Dana simpanan khsus harus dusalurkan secara langsung kepada 

pihak yang diamanatkan oleh Pemilik Dana. 

c) Bank menerima komisi jasa atas mempertemukan kedua belah 

pihak sedangkan antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku 

nisbah bagi hasil. 

Skema mudharabah Muqayyahdah 

 

Spesial 

Project 

1. Proyek tertentu  BMT 

 Mudharib  

(Pengelola) 

 4. Penyaluran Dana  

5. Bagi Hasil  

  6. Bagi 

Hasil 

3. Investasi 

Dana 

2. Hubungan 

investor 

  Investor  

Shahibul Maal 

(Pemilik Modal)  
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5. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah  

Sejauh ini, skema mudharabah yang telah kita bahas adalah skema yang 

berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahibul mal berhubungan 

langsung dengan mudharib. Skema ini adalah standar yang dapat dijumpai 

dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Sesungguhnya praktik mudharabah yang 

dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Contoh 

pada kasus ini, yang terjadi adalah investasi (direct financing) antara shahibul 

mal (surplus unit) dengan mudharib (deficit unit), dalam direct financing ini 

peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada.  

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri khusus, yakni bahwa 

biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan 

personal dan langsung secara dilandasi rasa saling percaya (amanah). Shahibul 

mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan 

baik-profesionalitas maupun karakternya. 

Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan-

nya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal,129 yaitu :  

a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana 

mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinannya 

terjadi hubungan langsung dan personal 

b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah 

besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul mal 

untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek 

tertentu. 

c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank 

memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan. 

 

Ulama kontemporer, dalam mengatasi hal di atas, khususnya masalah 

pertama dan kedua mereka melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, 

                                                 
129 M. Anwar Ibrahim, op.cit. hlm. 6-7. 
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0 

yakni mudharabah yang melibatkan tiga bank. Tambahan satu pihak ini 

diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan 

shahibul mal dan mudharib. Terjadi evolusi dari konsep direct financing 

menjadi indirect financing.  

Hal ini diperlihatkan pada gambar 1.1. berikut :  

$ $ 

+ 

bagi hasil  

Mudharib  

(pelaksana usaha) 

 Shahibul maal 

(Pemilik modal) 

 

 

 

 

Mudharib  

(pelaksana usaha) 

Bank syariah  

(intermediasi keuangan) 

Shahibul maal 

(Pemilik modal) 

 

 Bagi hasil Bagi hasil   

Deficit unit    Deficit unit  

 

Skema indirect financing di atas, bank menerima dana dari shahibul mal 

dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini 

dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka 

waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana yang sudah terkumpul disalurkan oleh 

bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (earning assets). 

Keuntungan dari pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank 

dengan pemilik DP-3. 

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana dan 

pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan 
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likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka 

waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan likuiditas dapat 

terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan. 

Bank atau BMT dalam rangka peningkatan pengelolaan dananya, yaitu 

pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, maka perlu diselenggarakan 

pasar uang antar bank. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah dapat mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara 

efisien, maka diperlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. 

Mengingat dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dan agar bank 

syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada pasar uang antarbank 

berdasarkan prinsip syariah maka diperlukan instrument yang dapat 

digunakan dalam pasar uang antarbank yang sesuai dengan prinsip syariah, 

maka dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 38/DSN-MUI/X/2002 

menetapkan bahwa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) 

merupakan piranti dalam kegiatan pasar uang antarbank dan dibenarkan 

menurut syariah. 

6. Rukun dan Syarat Mudharabah  

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua 

pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka 

mengikat jalinan kersajama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab 

Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar 

adalah ijab dan qabul (offer and acceptance), artinya bersesuainya keinginan 
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dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.130 

Namun beberapa mazhab lain, seperti Syafi’i mengajukan beberapa unsur 

mudharabah yang tidak hanya da ijab dan qabul saja, tetapi adanya dua pihak, 

adanya kerja, adanya laba dan adanya modal. 

Adapun unsur (rukun) perjanjian mudharabah tersebut adalah : 

a. Ijab dan qabul  

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qobul antara kedua pihak 

memiliki syarat-syarat tertentu :  

1) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan 

kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa 

menggunakan kata mudharabah, qiradh. Muqaradhah, muamalah atau 

semua kata yang semakna dengannya.  

2) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama harus 

diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan 

kesediaannya dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) yang bisa 

menunjukkan kesediaan, seperti misalnya mengucapkan “ya, saya 

terima” atau dengan isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, 

diam atau senyum.131 Oleh karena itu  peristiwa ini harus terjadi dalam 

satu majlis agar terhindar dari kesalahpahaman. 

3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan 

keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan qabul tidak saja 

terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan 

                                                 
130 Dikutip dari Imran Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organization Pathership. 

Pakistan. Islamic Research Institute Pres. 1997. hlm. 248. 
131 Ibnu Taimiyah, Majmu Fatwawa. Op.cit. hlm. 268. 
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pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-

kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Dalam hal ini ijab 

(penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama juga 

sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak 

pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak keduamelakukan 

qabul (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-

kesepakatan itu disetujui maka terjadilan hukum.132  

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) 

Para pihak (shahibul maal dan mudharib) disyaratkan : 

1) Cakap bertindak hukum secara syar’i, artinya shaibul maal memiliki 

kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas 

menjadi pengelola.  

2) Memiliki wilayah at-tawkil wa al-wikalah (memiliki kewenangan 

mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa) karena 

penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola 

modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola 

modal tersebut. 

c. Adanya modal  

Adapun modal disyaratkan sebagai berikut :  

1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah 

pihak pada waktu dibuat akad mudharabah, sehingga tidak 

                                                 
132 Abdul Aziz, Izzai al-Khayyah Al-Syirkat fi Syariah al-Islamiyah wa al Qanun al-Wadl’i. 

bagian 1, Cet IV. Beirut : Mu’assalah al Risalah, hlm 76. 
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menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan 

jumlah, kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. 

2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa 

uang bukan barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka 

beralasan mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan 

kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. 

3) Modal bersifat tunai (bukan hutang) 

4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, karena jika tidak 

diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi-

nya kerusakan pada modal penundaan yang dapat menganggu waktu 

mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya 

secara maksimal. 

d. Adanya usaha  

Jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak 

hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah 

sehingga merupakan usaha yang halal. Shahibul maal dalam menjalankan 

usahanya tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan 

manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian 

rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal 

tidak tercapai. Tetapi di lain pihak, pengelola harus senantiasa men-

jalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. 

e. Adanya keuntungan  

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :  
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1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase jumlah 

modal yang diinevstasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah 

dipotong besarnya modal. Perhitungan harus dilakukan secara cermat. 

Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan 

membawa kepada suatu kontrak yang tidak jelas. 

2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam 

jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena 

jika ditentukan dengan nilai berarti shahibul maal telah mematok 

untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan 

ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.133 

3) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60: 40%, 

50: 50% dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak harus terikat pada 

bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada 

saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan 

itu akan dibagi secara sama. 

4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diper-

janjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya 

mudharabah memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. 

7. Manfaat dan Resiko Mudharabah  

a. Manfaat al-mudharabah 

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat 

                                                 
133 Rafiq Yunus al Mishri, Al-Jami’ fi Ushul al-Riba. Cet 1. Damsyiq : Dara al-WQalam dan 

Beirut : al-Dar al-Syamsiyah. 1991. hlm. 376. 
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2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha 

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 

kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.  

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang 

konkret bagi hasil dalam mudharabah musyarakah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetap di mana akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang 

dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

b. Risiko al-mudharabah  

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, terutama pada 

penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya :  

1) Side streming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebutkan dalam kontrak. 

2) Lalai dalam kontrak yang disengaja 

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila naabah tidak jujur. 

8. Berakhirnya Akad Mudharabah  

Berakhirnya perjanjian atau pembiayaan mudharabah di dalam 

prakteknya, disebabkan oleh : 

a. Debitur telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya 
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b. Kreditur membatalkan perjanjian mudharabah karena debitur terbukti 

melakukan wanprestasi yang diikuti dengan adanya tuntutan dari kreditur 

terhadap pembiayaan mudharabah yang telah diterima dari kreditur. 

c. Objek pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan debitur 

atau disebabkan oleh keadaan memaksa (overmacht) seperti objek 

pembiayaan musnah karena bencana alam. 

d. Proses usaha yang dibiayai kreditur mengalami kerugian total (total loss) 

sehingga debitur tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk 

mengembalikan pembiayaan kepada kreditur. Hal ini terjadi karena 

keadaan memaksa (overmacht), seperti proyek usaha debitur tertimpa 

bencana alam. 

Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila debitur harus terus menerus 

mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan 

dalam analisis pembiayaan, produk yang dihasilkan debitur tidak marketable 

dan sulit untuk dikembangkan menjadi produk lain. Adanya regulasi atau 

peraturan pemerintah yang menghambat pemasaran dari usaha debitur yang 

menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli 

masyarakat. 

 

G. Tinajaun Umum Pembiayaan Mudharabah pada BMT 

1. Pengajuan Pembiayaan Mudharabah 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Terdapat beberapa ketentuan yaitu : 
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a. Ketentuan pembiayaan  

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 

pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(LKS dengan pengusaha) 

4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut 

serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disnegaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketika. Jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 
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8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib 

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak 

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan  

1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 

hukum 

2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad) 

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak  

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat 

sebagai berikut :  

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya  
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b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 

diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai 

pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi : 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 

disyarakan hanya untuk satu pihak 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 

bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian 

atau pelanggaran kesepakatan. 

5) Kegiatan  usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Kegiatan  usaha adalah hak eksekutif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 
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b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah yaitu keuntungan. 

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 

6) Beberapa ketentuan hukum pembiayaan  

a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu 

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian 

di masa depan yang belum tentu terjadi. 

c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad; al-amanah), kecuali 

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran 

kesepakatan. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah 

2. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT 

Bank dan lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai lembaga 

intermediary, dalam menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga 

penghimpun dana (dalam bentuk simpanan) saja tetapi juga sebagai lembaga 

penyalur dana (dalam bentuk pembiayaan). Bank syariah dan lembaga 

keuangan syariah dalam melaksanakan fungsinya harus memperhatikan 
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aturan-aturan yang ditetapkan oleh perbankan umum dan prinsip syariah 

tentunya. Hal ini dikarenakan pembiayaan adalah bisnis yang beresiko tinggi 

di mana terdapat kemungkinan pembiayaan yang diberikan tidak dapat ditagih 

(pembiayaan macet). Dengan demikian sudah seharusnya bank dan lembaga 

keuangan syariah (LKS) hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah 

yang layak dan bank/LKS harus dapat mengendalikan resiko pembiayaan 

yang diberikannya. Untuk itu baik bank maupun LKS perlu mengembangkan 

proses/prosedur dan mekanisme pembiayaan khususnya mudharabah. 

Perjanjian pembiayaan mudharabah, pinjaman yang akan diberikan 

adalah bersifat produktif/modal kerja. Bank syariah, di dalam mengucurkan 

dana pembiayaan mudharabah mempunyai syarat-syarat yang bersifat 

administrative tapi juga umum. Syarat administrative tersebut antara lain :  

a. Syarat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat 

gambaran umum usaha, rencana/prospek usaha, rincian dan rencana 

penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan 

dana. 

b. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan 

tanda daftar perusahaan.  

c. Laporan keuangan, neraca dan laporan untung rugi, data persediaan 

terakhir, data penjualan dan foto copy rekening bank 

Persyaratan di atas tidak semua bank menerapkanya, karena 

persyaratan tersebut biasanya digunakan oleh bank syariah yang bonafide dan 

memiliki pangsa pasar yang luas seperti bank muamalat, untuk bank syariah 
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dan lembaga keuangan syariah yang daya jangkaunya masih kecil dan 

beroperasi di pedesaan, persyaratan tersebut disederhanakan sedemikian rupa 

sehingga tidak memberatkan nasabah yang sebagian besar terdiri dari petani 

dan pedagang kecil.134  

Ketentuan umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan 

mudharabah, antara lain : 

a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pinjaman dari 

bank syariah dan lembaga keuangan syariah asalkan memenuhi 

persyaratan di atas. 

b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya 

dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank/BMT 

menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit adalah 10% dari 

modal pokok yang dimiliki bank dan lembaga keuangan syariah. 

c. Modal sepenuhnya dari bank/BMT, dan pengelolaan usaha sepenuhnya 

ditangani oleh mudharib tanpa campur tangan dari bank/BMT. Oleh karena 

itu  sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan 

waktunya bank/BMT menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya. 

d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang 

besar 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam. 

e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini 

ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. 

Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka 

                                                 
134 Muhammad, Konstruksi Hukum Mudharabah, Op.cit. hlm. 109. 
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mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat 

kejujurannya. 

f. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu 

yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan oleh bank/ 

BMT, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah 

disepakati. Bank Islam akan memberikan potongan pada pelunasan 

sebelum waktunya.  

g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah (mudharib), bank/BMT menindak 

lanjuti dengan pembinaan mudharib yang bersangkutan, sehingga 

waktunya nanti dapat melunasi hutangnya pada bank/BMT. 

h. Pinjaman yang diberikan oleh bank/BMT bukan merupakan uang tunai, 

tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan 

perjanjian kredit, karena dalam sistem mudharabah biayanya dibebankan 

dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan 

barang/modal yang dibiayai bank/BMT. 

i. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek 

investasi selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Saat 

itu bank/BMT dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba-

laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank/BMT akan 

menanggung kerugian tersebut.  

j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang 

tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan. 

Pihak bank/BMT perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana 

usaha yang akan dilakukan nasabah. 
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k. Peminjam perlu administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang 

sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat 

terbaca oleh pihak bank/BMT. 

Syarat dan prosedur persetujuan pembiayaan mudharabah pada BMT 

adalah sebagai berikut :  

a. Persyaratan  

1) Persyaratan Umum  

a) Calon mudharib diharuskan membuka rekening di BMT 

b) Membuat surat permohonan  

c) Mengisi formulir permohonan pembiayaan  

2) Persyaratan Administrasi  

a) Agunan berupa BPKB 

(1) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku 2 (dua) lembar  

(2) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar 

(3) Fotocopy BPKB dan STNK 1 (satu) lembar  

(4) BPKB asli (tahun 1997 ke atas) 

(5) Cek phisik kendaraan (nomor rangka dan nomor mesin) 

b) Agunan berupa sertifikat  

(1) Sertifikat atas nama sendiri  

(a) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku 2 (dua) 

lembar 

(b) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar 

(c) Fotocopy Sertifikat 1 (satu) lembar  
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(d) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir 1 (satu) 

lembar 

(2) Sertifikat atas nama orang lain  

(a) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku 2 (dua) 

lembar 

(b) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar 

(c) Fotocopy KTP suami-istri pemilik agunan yang masih 

berlaku 2 (dua) lembar 

(d) Fotocopy Kartu Keluarga pemilik agunan 2 (dua) lembar 

(e) Fotocopy Sertifikat 1 (satu) lembar  

(f) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir 1 (satu) 

lembar 

(g) Surat kuasa dari pemilik agunan  

(3) Sertifikat atas nama orang lain yang sudah meninggal : 

(a) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku 2 (dua) 

lembar 

(b) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar 

(c) Fotocopy KTP seluruh ahli waris dari nama yang tertera 

dalam agunan 2 (dua) lembar 

(d) Fotocopy Sertifikat 1 (satu) lembar  

(e) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir 1 (satu) 

lembar 

(f) Surat keterangan hak waris dari kelurahan dan dikuatkan 

oleh kecamatan setempat  
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(g) Surat kuasa agunan yang ditanda tangani oleh seluruh ahli 

waris kepada peminjam  

3) Persyaratan Usaha  

a) Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun 

b) Bersedia di survey usahanya 

Calon mudharib setelah memenuhi ketentuan dari syarat-syarat di atas 

dan sesuai, selanjutnya calon mudharib masuk kepada proses yang 

dinamakan proses persetujun pembiayaan. Proses persetujuan, maka 

calon mudharib akan dianalisis apakah ia layak atau berhak 

mendapatkan pembiayaa ataupun sebaliknya.  

b. Prosedur Persetujuan Pembiayaan Mudharabah  

Prosedur/proses yang harus dilalui oleh calon mudharib dalam mengaju-

kan permohonan pembiayaan mudharabah sampai dengan pencairan dana, 

yaitu :  

1) Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilampiri syarat-

syarat administrartif seperti  yang tertulis di atas.  

2) Setelah surat permohonan diterima beserta lampirannya, surat 

permohonan tersebut mulai diperiksa oleh komite pembiayaan yang 

terdiri dari manajer officer yang diwakili oleh analisis officer, manajer 

pemasaran dan pimpinan BMT. 

3) Setiap bagian dari komite pembiayaan membuat surat pernyataan atas 

surat permohonan calon mudharib apakah dapat diproses atau disetujui 

untuk diproses atau ditolak. 
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4) Jika disetujui untuk diproses, kemudian ditindaklanjuti dengan proses 

investigasi untuk meneliti kelayakan usaha calon mudharib dan 

keberadaan jaminan yang penekanan pemeriksaan pada hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Keberadaan dan kewajaran usaha calon mudarib 

b) Keberadaan phisik jaminan dan kewajaran nilai transaksi 

c) Kewajaran volume usaha  

d) Kondisi dan lingkungan usaha calon mudharib 

5) Setelah dilakukan investigasi, maka proses dilanjutkan pada setiap 

tahap analisis yang dilakukan meliputi :  

a) Analisa aspek 5 C (character, capacity, capital, condition of 

economy, collateral) atau aspek 7 A yaitu : 

(1) Aspek hukum atau yuridis  

(2) Aspek manajemen  

(3) Aspek produksi (teknis)  

(4) Aspek keuangan  

(5) Aspek pemasaran  

(6) Aspek sosial/ekonomi 

(7) Aspek agunan 

b) Analisa resiko 

c) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan  

d) Menghitung nisbah bagi hasil atau menetapkan margin  
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e) Membuat kesimpulan dan rekomendasi untuk menetapkan 

prasyarat  

f) Syarat pembiayaan. Prasyarat usulan pembiayaan adalah minimal 

character dan capacity harus postif. 

g) Membuat usulan pembiayaan  

h) Mengisi formulir keputusan komite pembiayaan  

6) Tahap persetujuan  

7) Tahap pencairan dana 
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BAB III  

KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA BMT DAN TANGGUNG JAWAB 

MUDHARIB KEPADA SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH PADA BMT ARAFAH MANDIRI  

KULON PROGO 

 

A. Konstruksi Hukum Badan Usaha BMT Arafah Mandiri Kulon Progo  

1. Gambaran Umum tentang BMT Arafah Mandiri Kulon Progo  

a. Sejarah Berdirinya  

Populernya istilah BMT atau Baitul maal wat Tamwil  ini tidak 

lepas dari bangkitnya umat Islam untuk berekonomi secara Islam. Krisis 

ekonomi pada tahun 1997, menyisakan berbagai problema ekonomi yang 

berdampak luas bagi masyarakat sekaligus menyisakan berbagai persoalan 

multi demensi  yang sulit dicarikan solusinya.  

Laju inflasi yang tidak terkendali, serta penurunan nilai tukar 

rupiah yang drastis menyebabkan daya beli masyarakat khususnya di 

Kabupaten Kulon Progo semakin lemah. Berawal dari sebuah fenomena 

merebaknya budaya rentenir di kalangan masyarakat kelas bawah akibat 

krisis ekonomi tersebut nampaknya semakin menjadikan problema kian 

sulit dipecahkan. Masyarakat kelas bawah dengan keterbatasan 

kemampuan menjadikan dirinya serba sulit untuk memenuhi berbagai 

kebutuhannya. Keterbatasan kemampuan usaha, sulitnya mencari akses 

modal ke perbankan bagi usaha kecil menjadikan mereka lari ke rentenir 

meskipun harus menanggung beban bunga yang mencekik. 

Keprihatinan di atas mengusik nurani kita untuk ikut andil 

memecahkan persoalan masyarakat mikro, di sini akhirnya sekelompok 
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generasi muda dengan berbagai macam profesi seperti : pemuda tani, 

pemuda lulus kuliah, peternak, pengelola koperasi, guru, konsultan 

bangunan, praktisi bank dan sebagainya. 

Sejumlah 20 orang pemuda semua berkumpul mengkaji persoalan 

masyarakat kecil yang akhirnya menemukan solusi terbaik mengatasi 

permasalahan modal, akhirnya mengambil kesimpulan untuk me-

munculkan sebuah lembaga keuangan sistem bagi hasil, lembaga ini 

diharapkan lebih memberikan keadilan serta menekankan sikap kejujuran 

masyarakat.  

BMT Arafah Mandiri sebagai lembaga alternatif merupakan 

lembaga keuangan atau simpan pinjam dengan pola syariah (bagi hasil) di 

samping itu juga sebagai lembaga penerima maupun penyalur zakat, infaq 

dan shadaqoh, lembaga ini bergerak dalam upaya pemberdayaan umat.  

Pemberdayaan tidak diartikan sekedar membagi-bagi dana, tetapi 

lebih jauh dari itu adalah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara ekonomi, pola pikir, iman 

dan taqwa. Hal tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan secara 

signifikan terjadinya proses karya antara si kaya sebagai penabung dan si 

miskin sebagai pemanfaat dana sebagai modal.  

Akhirnya atas dasar kesepakatan bersama, maka berdirilah BMT 

Arafah Mandiri pada tanggal 19 Februari 2001, dan atas dukungan dari 

Ibu Anton Sudarto BMT Arafah Mandiri diijinkan memanfaatkan 

sebagian bangunan miliknya yang berlokasi di Jalan Sutijab Nomor 49 

Wates Kulon Progo sebagai kegiatan operasional sampai sekarang.  
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BMT Arafah Mandiri dengan nama Koperasi Serba Usaha Arafah 

Mandiri telah berbadan hukum Nomor 23/BH/KDK.12-4/1/1999. BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo dalam perkembangannya sekarang 

mempunyai satu kantor pusat, dua kantor cabang, dan dua kantor unit, 

dengan alamat sebagai berikut :  

1) Kantor Pusat beralamat di Jl. Sutijab No. 49 Wates Kulon Progo No. 

Telp (0274) 6548403. 

2) Kantor Cabang Wates beralamat di Jl. Sutijab No. 49 Wates Kulon 

Progo No. Telp (0274) 6548403. 

3) Kantor Cabang Pengasih beralamat di Clereng, Sendangsari, Pengasih, 

Kulon Progo No. Telp (0274) 6563281. 

4) Kantor Unit Nanggulan beralamat di Nanggulan, Jatisarono, 

Nanggulan Kulon Progo No. Telp (0274) 6563280 

5) Kantor Unit Lendah beralamat di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulon 

Progo No. Telp 081328757835  

Dalam aplikasi operasionalnya, BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

mempunyai andil yang cukup signifikan dalam menggerakkan ekonomi 

sektor riil di Kabupaten Kulon Progo khususnya di daerah yang dekat 

dengan kantor pusat, kantor cabang dan kantor unit BMT Arafah Mandiri 

Kulon Progo. 

Dalam menjalankan usahanya BMT Arafah Mandiri  telah sesuai 

dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian di mana perangkat koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus 

dan anggota telah tersedia dan menjalankan fungsinya masing-masing. 
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Rapat Anggota Tahun (RAT) diadakan setiap setahun sekali 

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :  

                  1)   RAT  bermaksud untuk menyampaikan pertanggung awaban                 

pengurus dan pengawas tentang hasil pelaksanaan kerja dan pengesahan 

laporan  pertanggung jawaban tersebut. 

                  2) RAT bertujuan untuk mendapatkan saran-saran, usul-usul guna 

meningkatkan kemajuan koperasi. 

Peserta RAT adalah :  

1) Seluruh anggota Dewan Pendiri BMT  

2) Seluruh Pengurus dan Pengelola BMT 

3) Seluruh Pengawas BMT 

4) Perwakilan anggota pengguna jasa BMT 

Tugas dan kewajiban anggota dan peserta : 

1) Menanda tangani daftar hadir yang telah disediakan. 

2) Berusaha agar rapat berjalan lancar dan tertib. 

3) Mengikuti rapat sampai selesai.  

4) Tidak meninggalkan ruangan rapat tanpa seizin pimpinan rapat.  

Hak suara dan hak bicara.  

1) Seluruh anggota RAT mempunyai hak bicara dan hak bersuara.  

2) Setiap anggota mempunyai satu suara.  

3) Setiap peserta mempunyai hak bicara menyampaikan pendapat.  

4) Hak bicara disampaikan atas izin pimpinan rapat. 

Quorum rapat  

1) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh Dewan Pendiri. 
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2) Jika anggota hadir tidak memenuhi quorum maka dapat ditunda 

maksimal 1 jam 

3) Dan setelah penundaan 1 jam ternyata belum memenuhi quorum maka 

diambil kebijaksanaan oleh pengurus dan pengawas.  

 

 

Pimpinan Rapat  

Rapat dipimpin oleh Pengurus BMT Arafah Mandiri.            

Tugas, kewajiban dan hak pimpinan rapat : 

1) Pimpinan Rapat bertugas membagi waktu berdasarkan acara dan tata 

tertib rapat 

2) Pimpinan rapat dan pengurus memberikan jawaban dan penjelasan 

atas tanggapan peserta rapat. 

3) Pimpimam rapat berwenang menjaga kelancaran dan ketertiban acara 

rapat  

4) Pimpinan rapat berwenang mengarahkan agar pembicaraan tidak 

menyimpang dari pokok masalah. 

Keputusan rapat diusahakan dengan suara bulat berdasarkan 

kebijaksanaan dalam musyawarah, jika hal tersebut tidak dapat dicapai 

maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota 

rapat. 

Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan visi dan misi BMT 

akan tercapai. Visi dari BMT : “Mewujudkan Lembaga Ekonomi Syariah 

kepercayaan umat” dan misi yang diembannya adalah :  
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1) Mengembangkan dan memasyarakatkan sistem ekonomi syariah  

2) Memajukan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan  

3) Amar ma’ruf nahi mungkar 

4) Memberikan kesejahteraan bagi anggota  

Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin eksisnya BMT dalam 

menjalankan perannya dengan meningkatkan kinerja BMT di berbagai 

bidang baik bidang usaha, bidang administrasi, bidang pemasaran, bidang 

sumber daya insani, bidang keuangan, bidang pengawasan, bidang kerja 

sama. 

Transparasi dan efektivitas dari berbagai bidang tersebut memang 

masih perlu ditingkatkan akan tetapi realita di lapangan menunjukkan dari 

waktu ke waktu semakin meningkat. 

ABSINDO Asosiasi BMT se-Indonesia dalam Kode Etiknya 

menerapkan larangan berlaku bagi semua BMT baik personalnya maupun 

kelembagaannya, baik dalam pelaksanaan manajemen maupun kehidupan 

sehari-harinya sebagai berikut  : 

1) Membuka kantor di luar wilayah kerjanya sesuai dengan Anggaran 

Dasar. 

2) Menetapkan nilai nominal bagi hasil di depan dan nilai bagi hasil di 

luar batas kewajaran 

3) Membuat iklan, brosur atau sejenisnya dengan bahasa yang menipu 

4) Berusaha dengan jalan paksa supaya karyawan pindah ke BMT lain  

5) Anggota BMT lain pindah ke BMTnya 
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6) Mempekerjakan karyawan BMT lain tanpa izin BMT tempat 

bekerjanya 

7) Menjelekkan nama BMT lain 

8) Berafiliasi pada partai politik tertentu  secara struktural  

9) Membentuk perkumpulan yang tertutup dari BMT lain 

10) Mengembangkan produk yang melanggar syariah  

11) Melakukan perbuatan asusila 

12) Melakukan tindakan lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran 

hukum dan agama 

13) Melakukan usaha-usaha yang menjurus pada persaingan tidak sehat 

sesama BMT lain 

14) Menyampaikan laporan keuangan palsu 

15) Menggelapkan dan atau memakai dana anggota untuk kepentingan 

bisnia pribadi, keluarga dan kelompoknya. 

Sanksi yang diberikan kepada para anggota yang melanggar kode etik 

dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, tidak memberikan 

rekomendasi sampai pencabutan nama BMT, dan pemberhentian dari 

keanggotaan ABSINDO. 

Jenis sanksi  

1) Ringan berupa : Teguran dan peringatan untuk memperbaiki diri  

2) Sedang : Pemberhentian sementara dari anggota dan pengumuman di 

media 

3) Berat I : Tidak memberikan rekomendasi dan ditolak permohonan 

menjadi anggota  
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4) Berat II : Pemberhentian tetap, pencabutan nama dan atribut lainnya 

tentang BMT dan pengumuman di media. 

Jenis pelanggaran  

1) Ringan : Membuat brosur menipu, laporan palsu, eklusif dan 

sejenisnya 

2) Sedang : Bagi hasil tidak wajar, persaingan tidak sehat, rekruitmen 

karyawan tidak wajar. 

3) Berat I : tidak lolos uji kepatutan dan kelayakan  

4) Berat II : Perbuatan asusila, penggelapan uang, memperkaya diri, uang 

BMT untuk bisnis pribadi dan melanggar syariah. 

b. Struktur Organisasi BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

Struktur Organisasi  

BMT Arafah Mandiri 

 

BMT Arafah Mandiri Clereng Pengasih Kulon Progo ini 

berlandaskan hukum koperasi, BMT yang telah mendapatkan badan 

hukum wajib menjalankan aturan Koperasi Keuangan Syariah BMT.  

PENGAWAS SYARIAH 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

(RAT)  

 

DEWAN PENGURUS  PENGAWAS MANAJEMEN  

DIREKTUR   

UNIT USAHA/BMT   UNIT USAHA/BMT   

ANGGOTA   
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Pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi dilaksanakan oleh 

pengurus. Namun pengurus dapat mengangkat pengelola untuk 

melaksanakan kegiatannya. Setiap Koperasi BMT wajib menerapkan 7 

(tujuh) prinsip koperasi Indonesia, sebagai berikut :  

1) Keanggotaan bersifat terbuka/suka rela. 

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi  

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota.  

4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal  

5) Kemandirian  

6) Pendidikan perkoperaian – ke-BMT-an 

7) Kerja sama antara koperasi dan BMT. 

Dalam pembentukannya, calon pendiri BMT dapat memilih jenis 

BMT yang akan dikembangkan. Secara umum pendirian BMT dapat 

memilih jenis sebagai berikut :  

1) BMT Primer, yaitu BMT yang keanggotaannya orang seorang yang 

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. 

2) BMT sekunder, yaitu BMT yang dibentuk dan beranggotaan Badan 

Hukum BMT. sekurang kurangnya 3 BMT. 

Dalam pengelolaan BMT pengurus wajib memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Aspek permodalan 
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a) Modal sendiri BMT tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus 

ditingkatkan seiring dengan perkembangan BMT. 

b) Setiap pembukuan jaringan kantor pelayanan, harus disediakan 

tambahan modal sendiri. 

c) Antara modal sendiri, modal penyertaan dan modal pinjaman 

jumlahnya harus seimbang. 

2) Aspek likuiditas 

a) Penyediaan jumlah aktiva lancar (AL) yang cukup, sehingga 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. 

b) Selalu memperhatikan perbandingan antara Loan to Deposit Ratio 

(LDR). 

3) Aspek solfabilitas 

a) Penghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan harus 

didasarkan pada kemampuan membayar kembali.  

b) Perbandingan atau ratio antara pinjaman dan modal penyertaan 

dengan jumlah kekayaan harus berimbang. 

4) Aspek Rentabilitas 

a) Rencana perolehan laba yang pada jumlah yang wajar untuk 

memupuk permodalan, pembagian kepada anggota peningkatan 

kualitas SIM, komitmen sosial dan pengembangan usaha BMT 

dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. 

b) Perbandingan atau ratio antara jumlah laba dengan jumlah aktiva 

BMT pada jumlah yang wajar. 
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BMT didirikan dengan tujuan yang secara umum memiliki 

kesamaan dengan pendirian bank, baik bank umum maupun bank syariah 

maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. Namun demikian, karena 

perbedaan pendirian BMT memiliki spesifikasi tersendiri. Tujuan ini lebih 

dekat dengan tujuan pendirian BPR Syariah, meliputi :  

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat 

golongan lemah yang umumnya berada di daerah pedesaan. 

2) Menambah lapangan kerja terutama di daerah kecamatan sehingga 

dapat mengurangi arus urbanisasi. 

3) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi 

dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas 

hidup yang memadai. 

Agar mampu eksis dalam persaingan usahanya BMT menjalankan 

strategi sebagai berikut :  

1) BMT hendaknya tidak bersifat menunggu terhadap datangnya 

permintaan fasilitas, melainkan bersifat/bersikap aktif. Melakukan 

sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang 

perlu dibantu dengan tambahan modal, sehingga memiliki prospek 

usaha yang lebih baik. 

2) BMT memiliki perputaran dana dengan jangka waktu pendek dengan 

fokus utamanya pada usaha berskala menengah dan kecil. 

3) BMT harus terus mengkaji dan mengenali pangsa pasar, tingkat 

kejenuhan serta tingkat persaingan dengan lembaga keuangan yang 

sejenis. 
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c. Penyaluran Dana BMT Arafah Mandiri Kulon Progo dan Eksistensinya  

Penyaluran Dana BMT pada prinsipnya hampir sama dengan Bank 

Umum Syariah atau Badan Perkreditan Syariah. Penyaluran dana BMT 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1) Mudharabah dan Musyarakah 

KSM-BMT menyediakan modal (sebagai shahibul maal) kepada 

seseorang pengelola modal (mudharib) dengan cara bagi hasil, atau 

kerja sama dengan modal bersama (musyarakah). 

2) Murabahah dan Bay bi ats-Tsaman Ajil 

Dalam pelaksanaan Murabahah dan Bay bi ats-Tsaman Ajil KSM-BMT 

mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan 

pembelian barang atas nama KSM-BMT. kemudian KSM-BMT menjual 

barang, tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli di tambah 

dengan mark-up/margin keuntungan kepada KSM-BMT. 

3) Qardh al-Hasan 

Pembiayaan qardh al-hasan istilahkan juga dengan pembiayaan 

kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan karena sistem ini lebih 

bersifat sosial dan non profit. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak 

membutuhkan biaya (noncost of money). 

Eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan, maka BMT dapat 

memasarkan kegiatan produknya dalam beberapa jasa. 

1) Penyaluran Dana  
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Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis : 

pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan kedua jual beli 

dengan pembayaran ditangguhkan. 

Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga 

berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah (perhitungan) bagi hasil 

yang disepakati. Jenis pembiayaan bisa berbentuk musyarakah atau 

mudharabah. 

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran 

ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, 

dengan harga ditetapkan sebesar beaya perolehan barang ditambah 

margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. 

bentuknya dapat berupa bay’ bi ats-tsaman ‘ajil, yaitu pembayaran 

dilakukan secara angsuran, dan murabahah yaitu pembayaran 

dilakukan di akhir perjanjian. 

2) Simpanan  

a) Simpanan giro (demand deposit atau chek-ing account) 

Yaitu menyimpan dana dan dapat diambil kapan saja. Dengan 

menggunakan chek giro pemilik/penyimpan dana tiap saat dapat 

menambah dan mengambil dana simpanan yang dibukukan dalam 

rekening giro, tetapi tidak diberikan deviden usaha. Pemilik/ 

penyimpan giro dikenakan biaya administrasi sebagai imbalan jasa 
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yang ditetapkan pada saat akad antara penyimpan dana dengan 

BMT. 

b) Bentuk simpanan tabungan yang terprogram yakni menabung 

untuk tujuan atau program tertentu yang dikehendaki – pemilik – 

penyimpan dana. Penabung terjamin haknya untuk mengambil 

atau menarik kembali dana simpanannya, tetapi dibatasi bagi yang 

dianggap penting atau mendesak saja melalui proses negosiasi 

atau pengunduran waktu pelaksanaan programnya. 

3) Jenis Tabungan Terprogram  

a) Tabungan Haji/Umroh ialah dana simpanan-tabungan dari 

penyimpan untuk tujuan melaksanakan ibadah haji/umroh pada 

waktu tertentu. Pemilik dapat memilih skala waktu menabung 

dengan memperhatikan ketentuan dari BMT yang disesuaikan 

dengan keinginan waktu haji/umroh. 

b) Tabungan perumahan ialah dana simpanan tabungan dari 

penyimpan untuk tujuan membangun rumah 

c) Tabungan serba guna ialah dana simpanan – tabungan dari 

penyimpan untuk tujuan program yang ditetapkan oleh penyimpan 

dana sendiri. Bagi BMT program ini terwujud target akumulasi 

dana tertentu yang besar dan skala waktu penabungannya 

ditetapkan oleh pemilik dana. Jumlah tabungan tertentu harus 

disetor pada KB-Mal menurut periode atau skala waktu yang 

dipilihnya. 



 154 

Jenis tabungan ini, BMT hanya bisa memberikan pelayanan 

yang berkaitan dengan bidang usaha, kegiatan yang dikelola, atau unit-

unit usahanya sesuai dengan jumlah tabungan dan deviden yang 

dihasilkan dari investasi penggunaan dana serba guna. 

d. Legalitas Badan Hukum BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses 

legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM, dan 

jika telah mencapai nilai aset tertentu maka harus menyiapkan diri ke 

dalam Badan Hukum Koperasi.  

KSM adalah kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat 

sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 

sebagai LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang 

mendapat pengakuan Bank Indonesia sebagai pendukung program PHBK 

BI (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang 

dikelola Bank Indonesia). Hal ini telah dikukuhkan dengan piagam Kerja 

Sama Direktur Bank Indonesia dengan Ketua PINBUK tanggal 27 

September 1996, Nomor. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII-95, yang 

disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi dan PPK, 

KSM juga dapat berfungsi sebagai Prakoperasi. 

Status hukum KSM-BMT dalam peraturan perundang-undangan 

nasional dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 

Tentang Pokok Perbankan dalam pasal 46. 
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1) Barangsiapa mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari 

menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud perseroan terbatas, 

perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-

badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan 

perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai 

pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya (UU. No. 7 

Tahun 1992, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi 

Administratif. Pasal ini mengalami perubahan setelah terbit UU No. 10 

Tahun 1998 yaitu mengenai denda sekurang-kurangnya Rp. 100 

milyar dan maksimal Rp. 200 milyar. 

Ketentuan pasal di atas, dapat diartikan bahwa kegiatan 

pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan 

oleh undang-undang memang dilarang. Akan tetapi jika pangerahan dana 

tersebut dilakukan dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau 

kelompok swadaya masyarakat (KSM) maka diperkenankan. Sebab 

pengelolaan dana dilakukan dari dan untuk anggota, seperti kelompok 

arisan, kelompok paguyuban dan sebagainya. Adapun bukti hal itu 

diperkenankan adalah adanya proyek-proyek pemerintah, seperti 

dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meluncurkan proyek hubungan 
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bank dengan KSP/KSM Indonesia dengan meluncurkan proyek hubungan 

bank dengan KSP/KSM (PHBK), dan proyek peningkatan pendapatan 

petani kecil (P4K) yang diluncurkan Departemen Pertanian.  

Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum 

menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam perundangan-undangan di 

Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil 

adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga-lembaga Pembina 

BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum Koperasi 

mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. 

Dengan langkah ini diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat lebih 

luas dapat tercapai, di mana konsep kepemilikan kolektif BMT 

sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran. 

Teori yang unggul dan sistem ekonomi yang hebat bukan 

merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. 

Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksional 

ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Landasan teori dan prinsip-

prinsip sistem ekonomi yang mantap, ditambah perangkat yuridis formal, 

tetap harus melibatkan unsur manusia yang menjalankannya. 

Harus ada perilaku, akhlak yang itqan (tekun) dan ihsan 

(profesional) dalam bidang ekonomi sebagai produsen, konsumen, 

pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Karena kinerja 

bisnis bergantung pada man behind the gun-nya. Beberapa aspek berikut 

ini, merupakan perilaku yang dapat menunjang ekonomi Islam secara 

general, dan pembiayaan mudharabah di lembaga mikro secara spesifik. 
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1) Aspek Moralitas 

Moralitas ini sangat diperlukan karena sistem perbankan 

syariah atau lembaga keungan lainnya seperti KSM-BMT, yang 

menekankan aspek moral dan kepercayaan (amanah) masih 

memungkinkan mudharib (pekerja) untuk berbohong terhadap riel 

pendapatan karena lebih tahu daripada pihak bank/BMT. 

Antisipasi pada kecenderungan tersebut dapat diterapkan 

metode reward dan punishment (insentif dan sanksi) setiap kali 

pembayaran bagi hasil, sehingga dapat mengeliminasi kecurangan dan 

menjaga agar proyeksi pendapatan dapat tercapai. Dengan catatan 

mengedepankan saling rela antara pelakunya (tijaratan taradhin 

minkum), tanpa tekanan, penipuan (mis-statement) yang digunakan 

oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. 

Sistem yang telah berlaku dengan dukungan perundangan 

tersebut, masih harus didukung landasan moral bekerja, yaitu 

menjadikan nilai-nilai dasar agama sebagai tempat berpijak dalam 

membangun dan memulai bekerja. 

Landasan moral bekerja dapat dipraktekkan dengan :  

a) Merasa Terpantau  

Menyadari segala yang dikerjakan tidak pernah lepas dalam 

rekaman dan pengelihatan Yang Maha Kuasa. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surat Al-Zalzalah (99) ayat 7-8 : 

 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (7) 
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Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8). 

 

Kesadaran ini sangat penting untuk memimpin dan membimbing 

perilaku seorang muslim agar selalu beraktifitas dalam kebenaran 

dan menahan keinginan syahwat pada perbuatan tercela dalam 

memperoleh penghasilan. 

b) Jujur  

Sikap jujur merupakan kesucian nurani yang memberikan jaminan 

kebahagiaan spiritual, landasan berbuat, ketepatan bekerja, 

dipercaya dan tidak dusta. Firman Allah SWT 

 

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 

membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan 

kebenaran ketika datang kepadanya ? Bukankah di neraka 

jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir ? 

(32). Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan 

membenarkan, mereka itulah orang-orang yang bertakwa 

(Q.S. Az Zumar : 32-33). 

 

c) Amanah  

Seorang amanah pasti memiliki landasan moral yang mulia. 

Dipercaya karena kejujurannya dapat dijadikan landasan dalam 

bekerja sebagai wujud betapa penting makna amanah dan terhindar 

dari sikap berkhianat. Pemberian amanah merupakan hasil peng-

amatan yang panjang, tetapi apa, siapa dan bagaimana yang akan 

mendapatkan kepercayaan tersebut. kepercayaan yang diberikan 

secara selektif, mencerminkan nilai plus, dan kepercayaan yang 

diterima merupakan reward (penghargaan) yang mahal. Karenanya, 

tidak setiap orang dengan mudah mendapatkan predikat amanah.  
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Allah berfirman dalam surat Al-Anfal (8) ayat 27-28. 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui 

(27). Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-

anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan 

Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (28) 

 

d) Takwa 

Berarti menjalankan apa yang diperintahkan agama dan meninggal-

kan segala sesuatu yang dilarang agama (intisali bi awamirihi wa 

ijtinaabi an-nawaahih). Nawaf bin Salih al-husaini juga menulis 

aspek-aspek tersebut dengan bahasa al-amaanah, al-istiqomah 

(berpendirian tetap), at-taqwaa, as shidiq (jujur), al-haq (menem-

patkan sesuatu pada tempatnya), dan al-qulb (bersikap dengan hati 

nurani). Keenam sikap tersebut harus ada dalam setiap langkah 

bisnis masyarakat muslim. 

Dalam ekonomi modern, dalam pembiayaan mudharabah, karena 

kemungkinan adanya problem asymmetric information atau 

kecenderungan salah satu pihak menguasai informasi. Lebih banyak 

untuk tidak bersikap jujur, adverse selection, ataupun moral hazard, 

maka penerapan pembiayaan mudharabah haruslah dilakukan 

dengan memperhatikan incentive compatible constraints yaitu 

batasan-batasan untuk memberikan bagi nasabah yang berlaku 

jujur. 
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Dengan kata lain, sebaiknya mudharabah untuk beberapa waktu 

hanya dipasarkan sebagai bentuk produk tapi tidak di-

implementasikan tanpa mempertimbangkan kredibilitas dan tingkat 

keamanan si mudharib, namun dapat dilakukan dengan mudharib 

yang memenuhi berbagai syarat sebagaimana aspek moral dan 

prospek usaha yang ditawarkan. 

Dengan kata lain, implementasi pembiayaan mudharabah ditingkat 

mikro, yang paling mudah dan lebih tepat dengan menggunakan 

mekanisme mudharabah untuk modal toko beras, ditentukan 

minimal marjin keuntungan yang harus diambil penjual pada setiap 

kali penjualannya, sehingga resiko bisnis teredusir pada tingkat 

volume penjualan saja. Atau dengan menentukan, atas dasar 

kesepakatan dan ratio yang wajar, suatu batas maksimal ratio fixed 

aset terhadap total asset, dan sebagainya. 

2) Aspek Gradualistik  

Semua model gradualistik atau bertahap dalam suatu penerapan 

sistem ekonomi syariah harus diperhatikan dan dimaklumi. Karena 

kita tidak bisa menolak dunia yang sedang berjalan sekarang. Seperti 

yang diungkapkan M. Umer Chapra, bahwa pergerseran dari dominasi 

sistem ekonomi sekarang (kapitalis) ke sistem Islam sangat diperlukan 

sejumlah reformasi sosial, ekonomi, hukum dan kelembagaan. Seperti 

Caounsil of Islamis Law di Pakistan sangat menekankan bahwa 

“Penghapusan bunga hanya merupakan sebagian dari keseluruhan 

sistem nilai Islam”. 
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Langkah ini belum cukup dapat diharapkan untuk mengubah 

keseluruhan sistem ekonomi sesuai dengan visi Islam. Reformasi 

memerlukan waktu untuk mengimplementasikannya. 

Juga seperti yang ditulis oleh Syed Nawab Naqwi bahwa tidak 

mungkin untuk menghapuskan bunga (interest) hanya dengan aturan 

administratif tanpa melakukan penataan keuangan alternatif dan 

kelembagaan yang riel. Tugas ini memang sulit, tetapi bukan sesuatu 

yang mustahil jika dilakukan secara bertahab. 

Demikian pula dengan lembaga mikro seperti KSM-BMT 

(shahibul-maal) dalam mengimplementasikan pembiayaan mudharabah 

masih memerlukan kesinergian dari pihak manajemen dan mudharib, 

agar menjadi sempurna. Karena justru lembaga inilah yang menjadi 

garda depan dengan melihat keberadaannya yang di sektor grasroots. 

Kehadiran Lembaga Keuangan Syari’ah bukan sekedar 

merupakan sebuah trend saja, namun lebih dari itu kehadirannya sudah 

merupakan sebuah solusi masyarakat yang menghendaki sistem 

ekonomi Islam yang lebih berpihak pada prinsip keadilan serta mampu 

memberikan keuntungan dengan cara yang halalan thoyyibah.  

Kebiasaan menyimpan uang di BMT Insya Allah akan 

memberikan ketenangan lahir batin, dana masyarakat akan di-

kembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam meng-

himpun dan penyaluran dana masyarakat BMT Arafah Mandiri Wates 

mengembangkan produk-produknya sebagai berikut :  
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a) Simpanan Umum 

Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin, menyimpan 

uangnya dengan mudah, aman dan bisa diambil sewaktu-waktu, 

BMT memberikan layanan Simpanan Umum ini cukup dengan 

setoran awal minimal Rp. 15.000,00. Dana pada setiap akhir bulan 

nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang otomatis masuk ke 

dalam rekening simpanan nasabah sebesar 20% (artinya nasabah 

mendapat bagian keuntungan sebesar 20% dari pendapatan BMT 

sesuai dengan porsi uang yang disimpan nasabah). 

b) Simpanan Berjangka 

Simpanan Berjangka ini sangat menarik untuk investasi dana, 

dengan simpanan ini setiap bulan nasabah akan mendapatkan 

keuntungan (bagi hasil) dari usaha BMT. Minimal simpanan Rp. 

500.000,00. Jangka waktu simpanan berjangka : 

(1) 6 bulan   porsi bagi hasil  65 : 35 

(2) 8 bulan  porsi bagi hasil  55 : 45 

(3) 10 bulan  porsi bagi hasil 50 : 50 

(4) 12 bulan  porsi bagi hasil  45 : 55 

Artinya untuk berjangka 12 bulan, porsi bagi hasil/keuntungan 

45% untuk BMT dan 55% untuk nasabah. 

c) Simpanan Qurban  

Simpanan qurban adalah simpanan yang dikhususkan bagi nasabah 

untuk persiapan pembelian hewan qurban, sehingga nasabah akan 
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merasa ringan pada saat harus membeli hewan qurban. Peserta 

simpanan qurban ini bisa secara berkelompok atau perorangan. 

Setoran minimal pada awalnya Rp. 20.000,00 setoran selanjutnya 

minimal Rp. 10.000,00 dapat disetor setiap saat, harian, mingguan 

atau bulanan. Penarikan dilakukan maksimal 20 hari-H (Hari Raya 

Qurban). Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dengan nisbah 

75:25 artinya 75% untuk BMT dan 25% untuk nasabah. 

2. Konsep Pembiayaan Mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Kulon Progo  

BMT memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan 

swasta/PNS untuk keperluan : 

a. Modal Usaha 

b. Pengadaan barang/jual beli 

c. Sewa barang atau jasa 

Jenis pembiayaan meliputi : 

a. Al-mudharabah (MDA) 

Perjanjian usaha antara BMT dengan pengusaha, di mana pihak BMT 

menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha 

melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini (keuntungan) 

dibagi sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan nasabah. 

b. Al-Qord Ijaroh (QI) 

Pembiayaan dengan sistem Qordhul Hasan tetapi nasabah menyerahkan 

benda jaminan yang selanjutnya benda jaminan tersebut disewa kembali 

oleh nasabah dengan memberikan uang sewa kepada BMT. 
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c. Al-Musyarakah (MSA) 

Suatu perjanjian usaha antar dua atau beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modalnya pada salah satu jenis usaha di masing-masing 

pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan atau menggugurkan 

dari hasil usaha bersama ini, keuntungan usaha dapat dibagikan menurut 

proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan 

kesepakatan bersama (unroporsional). 

d. Al-B’I Bitsaman Ajil (BBA) 

Diperuntukkan bagi nasabah yang ingin membeli barang-barang 

elektronik, kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga atau investasi. 

Nasabah dapat membeli melalui BMT dengan harga sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dengan cara pembayaran angsuran mingguan, dua 

mingguan atau bulanan. 

e. Al-Murabahah (MBA) 

Bagi nasabah yang ingin membeli barang-barang elektronic, kendaraan 

bermotor, kebutuhan rumah tangga atau investasi. Nasabah dapat membeli 

melalui BMT dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak, 

sedangkan cara pembayarannya ditangguhkan selama 1 bulan sampai 

dengan 3 bulan. 

Persyaratan pembiayaan  

a) Sebagai nasabah BMT 

b) Mengisi formulir pengajuan  

c) Menyerahkan foto copy KTP 

d) Memiliki usaha yang jelas  
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e) Bersedia disurvey  

f) Domisili di Kulon Progo  

g) Tidak untuk kebutuhan non halal 

BMT juga menyalurkan zakat mal, infaq, shadaqah atau Zis dan dalam hal ini 

BMT juga membantu menghitung dan menyalurkannya kepada yang berhak 

menerima sesuai ketentuan.  

Penyaluran zakat tersebut kepada Fakir, Miskin, Amil, Mu’alaf, Ar Riqob, 

Fisabilillah, Ibnussabil dan ghorim. 

Susunan Pengurus BMT Arafah Mandiri 

Pengawas syariah  : Drs. Abdul Ghofar, M.Si. 

  Hj. Madindah, S.Ag. 

  Drs. Subiyanto 

Pengawas Manajemen  : Drs. Budijono 

  H. Basuki I Jauhari 

Ketua  : Parwadi, S.Pd. 

Wakil Ketua  : dr. Susilo Pradyarto 

Sekretaris 1 : Ir. Hamam Mutaqim 

Sekretaris 2 : Jawahir  

Bendahara 1 : Winarto, S.Pd. 

Direktur  : H. Arifin Sunarto, SE. 

3. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Kulon 

Progo  
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Salah satu kegiatan utama BMT Arafah Mandiri Kulon Progo adalah 

kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan sumber utama 

pendapatan BMT. pembiayaan diberikan untuk usaha-usaha yang tidak 

dilarang oleh pemerintah, sejalan dengan syariat Islam dan memiliki tujuan 

yang diketahui secara jelas serta disetujui bersama antara BMT dan mudharib.  

Mudharabah, dalam kamus istilah BMT berasal dari kata “dharaba” 

yang berarti memukul atau berjalan di muka bumi untuk mencari karunia 

Allah SWT. lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan berdasarkan 

kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyediakan 

dana dan pihak lain menjalankan usaha, dengan nisbah bagi hasil yang telah 

disepakati sebelumnya.  

Dalam pembiayaan mudharabah baik pihak BMT maupun mudharib 

dalam menjalankan kegiatan pembiayaan selalu berpegang pada kesepakatan 

yang telah dijadikan dasar dari diadakan pembiayaan mudharabah tersebut. 

BMT sebagai shahibul maal mendapat nisbah 35% sedangkan 

Mudharib mendapatkan bagian nisbah 65%. BMT Arafah Mandiri memiliki 

produk perbankan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana 

masyarakat serta jasa sebagai realisasi lalu lintas pembayaran berdasarkan 

pada prinsip syariah. 

Salah satu produk BMT Arafah Mandiri dalam penyaluran dana 

masyarakat adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. 
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Pembiayaan mudharabah tersebut dalam implementasinya harus memenuhi 

rukun, asas, dan syarat-syarat Islam serta hukum positif (lihat dalam bab II) 

BMT Arafah Mandiri dalam melaksanakan operasionalnya selalu 

mengutamakan prinsip kejujuran, prinsip kehati-hatian yang sehat dalam 

setiap produk-produknya. Salah satu produknya adalah pembiayaan 

mudharabah pada BMT (BMT di mana penelitian ini dilakukan). Pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah, dari hasil penelitian cukup banyak nasabah 

pembiayaan mudharabah (mudharib) yang menjadi mitra kerja dalam 

hubungan kerjasama. 

Calon mudharib dalam mengajukan pembiayaan harus memenuhi 

beberapa ketentuan dan persyaratan yang diajukan oleh BMT, salah satu 

syarat penunjukan diri untuk menjadi mudharib adalah mengajukan 

permohonan tertulis di mana selanjutnya BMT akan melihat jenis pembiayaan 

apakah yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. apakah pembiayaan 

mudharabah atau pembiayaan musyarakah, atau bahkan murabahah atau 

lebih ke arah pembiayaan lain seperti bai’ al-istishna atau salam ? 

Pembiayaan mudharabah pada BMT termasuk pembiayaan yang 

bersifat produktif, yang diperuntukkan hanya untuk modal kerja, dengan 

demikian pembiayaan mudharabah pada BMT memiliki ketentuan sebagai 

berikut :  

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  

b. Pembiayaan atas seluruh modal usaha mudharib yang halal dan produktif 

c. Keuntungan BMT dibagi sesuai dengan kesepakatan  
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d. BMT dapat meminta jaminan kepada mudharib. 

Pembiayaan mudharabah diperuntukkan bagi perseorangan (individu) 

maupun perusahaan atau badan usaha, misalnya koperasi simpan pinjam dan 

sebagainya. Manfaat pembiayaan mudharabah : 

a. Membiayai untuk kebutuhan modal usaha mudharib 

b. Nisbah bagi hasil tetap antara shaibul maal dan mudharib 

c. Angsuran berubah-ubah sesuai dengan tingkat revenue/realisasi usaha 

mudharib. 

Prosedur pembiayaan mudharabah seperti yang telah dijelaskan pada 

bab II, dan mengenai permohonan pembiayaan di BMT. berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan bahwa dalam menentukan calon mudharib, BMT 

harus memperhatikan aspek yang menjadi ketentuan dalam analisa 

pembiayaan. Beberapa aspek yang mendapat perhatian khusus/yang menjadi 

aspek penting BMT dalam menganalisa calon mudharib, yaitu : 

a. Surat permohonan  

Surat permohonan di sini merupakan syarat awal dalam 

mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah. Surat permohonan 

tersebut mencerminkan keseriusan dan kepercayaan nasabah kepada BMT, 

karena dalam surat permohonan yang dibuat dijabarkan mengenai kondisi 

dan posisi calon mudharib. Indentitas calon mudharib menjadi awal dari 

penilaian character calon mudharib. 

b. Kelayakan usaha  

Aspek ini merupakan penilaian yang cukup penting dalam 

rangkaian proses analisa persetujuan pembiayaan mudharabah, hal ini 
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mengingat dana (modal) yang akan diberikan oleh BMT merupakan 

mandat dari masyarakat (nasabah simpanan) yang tentunya menuntut 

pertanggungjawaban BMT atas pengembalian dana tersebut. aspek ini 

tidak dapat diabaikan begitu saja. Penilaian kelayakan usaha ini meliputi : 

jenis usaha dan surat izin pendirian usaha oleh calon mudharib, laporan 

keuangan usaha calon mudharib selama 2 tahun terakhir, past 

performance usaha, cash flow pada tahun berjalan, rencana usaha 12 bulan 

yang akan datang dan data-data lain yang berhubungan dengan usaha 

calon mudharib. 

c. Jaminan/Agunan  

Aspek ini dalam proses persetujuan pembiayaan mudharabah pada 

BMT cukup penting, karena bagaimanapun juga BMT sebagai lembaga 

kepercayaan masyarakat merasa perlu berhati-hati dalam mengucurkan 

dananya melalui pembiayaan, terlebih dalam mudharabah di mana BMT 

akan menyediakan 100% modal usaha mudharib, maka dirasa dengan 

adanya ketentuan jaminan dapat menjadikan pengaman akan risiko 

kerugian yang mungkin akan diderita oleh BMT.  

Jaminan yang digunakan di BMT adalah jaminan kebendaan, yang 

lebih disukai karena di dalam jaminan kebendaan terdapat hak preferen (hak 

istimewa) yang dapat diminta oleh BMT untuk didahulukan daripada kreditor 

lain dalam pengembalian pelunasan dengan benda objek jaminan. Jaminan 

kebendaan pengikat yang lazim digunakan adalah dengan pengikat hak 

tanggungan (untuk tanah/bangunan) dan fidusia (untuk barang bergerak). 
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BMT dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan proses operasional perbankan yang sehat, terutama 

dalam proses analisa yang terakhir yaitu analisa collateral (jaminan), BMT 

mempunyai beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menilai jaminan 

khususnya dalam jaminan kebendaan, yaitu :  

a. Nilai pasar  

Penilaian jaminan benda yang dijadikan jaminan harus dinilai dengan 

bagaimana kondisi pasar atau kondisi ekonomi masyarakat saat perjanjian 

pembiayaan mudharabah dibuat, hal ini berarti biar pun jaminan tersebut 

pada saat dibeli atau dimiliki oleh mudharib bernilai sangat tinggi namun jika 

pada saat ini sudah bernilai jauh di bawah yang diharapkan oleh mudharib, 

maka yang digunakan adalah nilai pasar saat ini.  

 

b. Legalitas agunan  

Legalitas agunan ini adalah bukti secara hukum bahwa barang 

yang dijadikan jaminan/agunan benar-benar milik mudharib. Contohnya 

untuk sebidang tanah yang berstatus hak milik harus dengan sertifikat hak 

milik, begitu pula dengan bukti kepemilikan hak lainnya haruslah atas 

nama orang yang menandatangani langsung pada saat perjanjian pengikat 

jaminan. Jaminan/agunan atas nama orang lain harus menyertakan surat 

kuasa dari pemilik agunan. 

c. Nilai likuiditas  
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Nilai likuiditas adalah nilai/harga dari suatu barang atau benda 

yang menjadi objek jaminan untuk dijual sewaktu-waktu. Penilaian ini 

dibutuhkan untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila kelak mudharib 

wanprestasi dan terpaksa harus menjual barang jaminan, dalam waktu 

yang cepat dan kondisi pasar yang mungkin tak menentu barang tersebut 

masih dapat memenuhi jumlah pengembalian dana pembiayaan pokok dari 

mudharib yang telah wanprestasi. 

Perhitungan untuk mengetahui nilai likuiditas dari suatu barang 

yang dijadikan jaminan adalah 70% dari taksiran harga objek/barang 

jaminan tersebut, dengan demikian BMT hanya bisa menyalurkan dananya 

dalam bentuk pembiayaan mudharabah pada calon mudharib sebesar 

maksimal nilai likuiditas dari barang yang dijadikan objek jaminan 

tersebut. 

 

d. Collateral coverage 

Collateral coverage adalah perhitungan nilai ekonomis barang 

jaminan yang dipergunakan untuk mengantisipasi manakala kelak mudharib 

wanprestasi, sehingga nilai jaminan dapat menutupi kerugian pembiayaan. 

Collateral converage dihitung sebesar 100% nilai likuiditas dari barang 

jaminan. 

Persyaratan yang menjadi analisa persetujuan pembiayaan 

mudharabah dipenuhi, maka kedua belah pihak (shahibul mal dan 

mudharib) sama-sama mengikatkan diri dalam suatu akad atau perjanjian 

yaitu akad pembiayaan mudharabah. 
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Meskipun tidak ada ketentuan baku yang ditentukan, baik dalam 

fatwa DSN maupun peraturan BI tentang kontrak atau akad pembiayaan 

mudharabah, namun hal tersebut menjadi kebebasan bagi para pihak untuk 

membuat suatu kontrak. Kontrak dapat dikatakan baik apabila tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan syariah Islam, seperti dalam 

perikatan lainnya struktur kontrak terdiri dari judul, komparisi, isi dan 

penutup. Awal kontrak setelah judul dan nomor kontrak atau akad tertulis 

bismillahirrahmanirrahiim, yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan 

beberapa ayat Al Quran, salah satunya Q.S. Al-Maidah ayat 1 Hai orang-

orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan 

sesamamu, semua ternak halal bagimu kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu yang tidak halal di buru pada saat kamu berihram. Allah 

menunjukkan hukumnya sesuai yang ia kehendaki”, dengan menuliskan 

beberapa ayat dimaksudkan agar terdapat suatu beban moral dari para pihak 

untuk tunduk pada perikatan yang dibuat. 

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang selalu mengedepan-

kan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, juga dalam pembuatan akad 

pembiayaan mudharabah yang mana pada saat kesepakatan terjalin antara 

BMT dengan mudharib, BMT telah menyediakan kontrak yang telah 

terlebih dahulu ada atau telah distandarkan pada klausala-klausala 

ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan BMT, namun ada beberapa 

klausala yang membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan 

Mudharib) seperti dalam hal besarnya pembiayaan, jangka waktu, 
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kesepakatan bagi hasil, jaminan dan kewajiban para pihak yang baru akan 

di isi setelah kedua belah pihak memperoleh kesepakatan. 

 

B. Tanggung Jawab Mudharib kepada Shahibul Maal dalam Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Kulon Progo  

1. Konstruksi Hukum Pembiayaan Mudharabah pada BMT Arafah Mandiri 

Kulon Progo 

Realita menunjukkan banyaknya pengertian tentang Mudharabah atau 

qiradh yang dilontarkan oleh para ulama fiqh, meskipun demikian penulis 

hanya mengcau pada pengertian menurut Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2002, 

di mana disebutkan bahwa Al-Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha 

yang produktif. Salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lain 

menyediakan tenaga. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam pembiayaan Al-Mudharabah  

adalah :  

a. Akad kerjasama 

b. Adanya dua pihak atau lebih  

c. Objek kerjasama berupa suatu usaha 

d. Masing-masing pihak memberikan kontribusinya. Pihak-pihak yang satu 

menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga, waktu dan 

pikirannya.  
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Adapun yang terpenting dari analisa penelitian ini adalah bagaimana 

merumuskan konstruksi (bentuk hubungan hukum) dan konsekuensi yuridis 

dari pembiayaan syariah mudharabah. 

Untuk lebih jelasnya, sebelum dapat menyimpulkan bagaimana 

hubungan hukum atau bentuk hubungan hukum yang diterapkan dalam 

perjanjian mudharabah oleh BMT Arafah Mandiri Kulon Progo terlebih 

dahulukita ulas kembali konsep dasar dari perjanjian pembiayaan 

mudharabah guna menemukan konstruksi hukumnya. 

Konsep mudharabah, sebuah konsep yang sudah diterapkan sejak 

zaman pra-Islam yang hingga masa Islam bank tetap diilhami sebagai sebuah 

konsep kerjasama atau hubungan bisnis yang banyak mengandung nilai tolong 

menolong dan solidaritas yang tinggi, dan mewujudkan kemaslahatan umat. 

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

mudharabah adalah hubungan kemitraan/kerjasama. Kemitraan antara 

shahibul maal (pemilik dana/BMT) dengan mudharib (pengusaha). Shahibul 

mal bertindak sebagai pemilik dana yang menyerahkan modal guna digunakan 

dalam usaha/proyek, sedangkan mudharib seorang yang tidak mempunyai 

modal tetapi mempunyai keterampilan (managerial skill) untuk mengelola 

usaha. Sifat tolong menolong diwujudkan dari konsekuensi pertanggung 

jawaban kerugian hanya oleh pihak shahibul maal, dengan syarat tertentu. 

Syarat dari perjanjian mudharabah tersebut diperbolehkan diberikan 

kepada mudharib guna menghasilkan rasa tanggung jawab dan keamanan tadi. 

Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani :”Abbas bin Abdul Muthalib, 
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jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada 

mudharib agar tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika 

persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika 

persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 

membenarkannya. 

Praktek perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah 

saat ini, pihak shahibul maal juga bisa saja menentukan syarat-syarat ketika 

hendak menyerahkan dana dalam akad mudharabah. Persyaratan tersebut 

termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, asalkan syarat-syarat 

tersebut bukanlah termasuk hal-hal yang bertentangan dengan kaedah dan 

hukum syariah. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1, yang 

artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan 

dengan sesamamu, semua ternak halal bagimu kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu, yang tidak halal diburu pada saat kamu berihram. Allah 

menunjukkan hukumnya sesuai yang dikehendaki. 

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa konstruksi pembiayaan 

mudharabah adalah hubungan hukum kerjasama usaha antara shahibul maal 

dengan mudharib yang berlandaskan kepercayaan dan kemauan untuk 

menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing) diantara para pihak 

dengan porsi masing-masing. Mudharib di mana dalam menjalankan usahanya 

nanti mengalami kegagalan atau kerugian di luar kelalaian dan 

kecerobohannya, maka yang menanggung kerugian finansial (seluruh modal) 

adalah pihak shahibul maal, sedangkan mudharib menanggung kerugian 
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tenaga, pikiran, waktu dan jerih payah yang telah dikeluarkannya selama 

mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian 

keuntungan dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

Hubungan yang terjadi dalam akad pembiayaan mudharabah adalah 

hubungan kemitraan dan persamaan kedudukan diantara para pihak. Persamaan 

kedudukan di sini dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis haruslah 

dirumuskan dan disetujui secara bersama-sama agar timbul rasa kebersamaan 

dan keadilan. Misalnya dalam menentukan besarnya porsi nisbah bagi hasil 

kedua belah pihak, tidak boleh shahibul maal sudah serta merta menentukan 

besarnya porsi nisbah harus 70% untuk shahibul maal dan untuk mudharib 30% 

tanpa persetujuan pihak mudharib, karena selain melanggar prinsip 

kebersamaan atau kemitraan juga melanggar prinsip keadilan. 

Shahibul maal meminta adanya jaminan atau agunan kepada mudharib 

dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Jaminan di sini berarti shahibul 

maal takut bahkan tidak mau menanggung rugi atau risiko kehilangan modal 

yang diberikannya kepada mudharib pada awal kontrak/akad. 

Perjanjian mudharabah bukanlah perjanjian pinjam-meminjam (al-

ariah) yang secara konstruksi hukumnya memang perjanjian yang 

mewajibkan kepada orang yang dipinjami untuk mengembalikan pada 

waktunya, bahkan boleh meminta jaminan. Seperti dalam hadits Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, yang artinya berbunyi : “Dari 

Shafwan bin Umaiyah : Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah 

meminjam beberapa baju perang dari Shafwan pada waktu peperangan 

Hunain. Shafwan bertanya kepada Rasulullah SAW : Paksaankah ya 
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Muhammad ? jawab Rasulullah : Bukan tetapi pinjaman yang dijamin. 

Kemudian hilang sebagian, maka Rasulullah SAW mengemukakan kepada 

Shafwan bahwa akan digantinya. Shafwan berkata : “Saya sekarang telah 

mendapat kepuasan dalam Islam”. 

Perjanjian mudharabah, bukanlah perjanjian hutang-piutang seperti 

dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan : “Segala kekayaan debitor, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

akan ada kemudian hari menjadi jaminan dari hutang debitor. 

Konstruksi mudharabah menentukan bahwa mudharabah yaitu 

perjanjian kerjasama untuk berbagi hasil (keuntungan) dan kerugian (profit 

and lass sharing) sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan demikian  

maka dapat disimpulkan mengenai jaminan dalam hutang piutang 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata tidak berlaku bagi 

perjanjian mudharabah. 

Analisa dalam penerapan prinsip mudharabah dalam prakteknya 

(dalam penelitian ini dilakukan pada BMT Arafah Mandiri Wates Kulon 

Progo), penulis mengambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum pembiayaan 

mudharabah dalam aplikasinya (prakteknya) telah mengalami pergeseran 

konsep yang pada analisa sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa 

pembiayaan mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerja sama (bagi 

hasil). Akan tetapi dalam prakteknya telah bergeser kepada konsep pinjam 

meminjam dan hutang piutang. 
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Analisa dimaksud didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai 

berikut : 

a. Pada prakteknya di BMT Arafah Mandiri Wates Kulon Progo, analisa 

permohonan pembiayaan mudharabah banyak persyaratan dan cenderung 

berbelit-belit, hal tersebut menyulitkan bagi mudharib yang memerlukan 

modal untuk mendapatkan pembiayaan dalam usahanya. Hal ini akan 

sangat sulit dilakukan terutama bagi mudharib yang baru menjalankan 

usahanya. 

b. Bentuk akad pembiayaan mudharabah BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

pada prinsipnya masih mencantumkan (klausul jaminan). Meski pun 

dalam praktek selanjutnya BMT dapat juga mengucurkan pembiayan 

mudharabah dengan jaminan kepercayanan di mana pihak BMT yakin 

akan kemampuan mudharib menjalankan usahanya dan kualitas 

kejujurannya. Adapun syarat penyediaan jaminan (agunan) yang 

merupakan barang pribadi. Dalam mempertimbangkan permohonan 

fasilitas pembiayaan pihak BMT masih mengandalkan pelunasan dengan 

second way out (penilaian barang jaminan), hal ini dapat disimpulkan 

penulis dari mekanisme penilaian barang jaminan harus bernilai 175% 

permohonan yang disampaikan mudharib. 

c. Penggantian kerugian BMT, dapat disimpulkan BMT akan mengganti 

kerugian (sebatas pembiayaan) di luar ketidakjujuran dan kelalaian. Akan 

tetapi pada prakteknya BMT akan menanggung apabila kerugian tersebut 

diakibatkan terjadinya bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya. 

BMT akan berusaha semaksimal mungkin agar mudharib menyelesaikan 

kewajibannya terhadap BMT apabila mudharib tidak berhasil dalam 
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usahanya akibat kelalaiannya. Dalam hal ini BMT telah berani mengambil 

resiko yang seharusnya memang menjadi kewajibannya sebagai shahibul 

maal.  

2. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Arafah 

Mandiri Kulon Progo 

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan 

bersama adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan 

yang menjadi penting ketika shahibul maal khawatir akan munculnya 

penyelewengan dari mudharib. Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah 

apakah dalam suatu kerjasama yang saling tolong menolong membutuhkan 

jaminan menjadi suatu yang urgen ? Bukankah kerjasama itu suatu kontrak 

yang saling mempercayai ? Apakah setiap kerugian berarti penyelewengan ? 

Para ulama berpendapat mengenai keharusan adanya tanggungan dalam 

pembiayaan mudharabah. 

Ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya 

shahibul maal untuk meminta jaminan atau agunan dari amil, berpijak pada 

kaidah fiqih yaitu al mashaalih al mursalah yang mengacu kepada kebutuhan, 

kepentingan kebaikan dan maslahah umum selama tidak bertentangan dengan 

prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kebaikan bersama 

yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain 

secara umum. 

Keberadaan benda jaminan dalam pembiayaan mudharabah, pada 

prakteknya bukan merupakan hal yang mutlak harus ada (syarat wajib) dan 

harus disediakan oleh pihak mudharib. Pihak BMT dapat mengabulkan 
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pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh mudharib yang tidak mempunyai 

jaminan berujud benda atas dana yang dikucurkan, sepanjang BMT atau pihak 

BMT yakin akan dikucurkan atas dasar kepercayaan dari pihak BMT kepada 

mudharib. Jadi agunan mudharib berupa kepercayaan, kejujuran dan 

kemampuan mengelola usahanya dengan baik. Hal tersebut dapat kita simak 

dalam kasus pembiayaan mudharabah atas nama sdr Narwoto yang beralamat 

di Dusun Klegen, Sendangsari Kecamatan Pengasih dengan besar pembiayaan 

Rp. 7.300.000,00 dalam jangka waktu 40 bulan. Pembiayaan tersebut tanpa 

agunan benda atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tersebut berhasil, di mana 

nisbah untuk mudharib sebesar 65% sedangkan untuk BMT 35% jadi nisbah 

pembiayaan tersebut sebesar Rp. 227.900,00. 

Implementasi jaminan tersebut dalam kontrak atau akad pembiayaan 

mudharabah tidak dapat disamakan dengan perjanjian hutang-pitang yang 

memang secara konstruksi hukumnya mewajibkan pengembalian disertai 

dengan pemberian jaminan. Kita dalam akad mudharabah hendaknya dapat 

menelaah bagaimana konsep awalnya, yaitu perjanjian kerjasama (patnership) 

yang melibatkan penyatuan modal (capital) dan keahlian (managerial skill) 

sehingga bagaimana mungkin pihak yang hanya mempunyai keahlian dan 

tidak mempunyai modal dapat menjamin senilai modal yang diberikan dalam 

pembiayaan yang telah diterimanya, meskipun demikian bukan tidak mungkin 

dalam akad mudharabah tersebut tidak mengenal adanya jaminan. 

Jaminan yang diperbolehkan bahkan pernah dilakukan pada jaman 

kenabian Nabi Muhammad SAW, yang haditsnya berbunyi : Abbas bin Abdul 
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Muthalib, jika menyerahkan harta mudharabah, ia menysaratkan kepada 

mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta 

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) 

harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan itu 

didengar oleh Rasululah SAW, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari 

Ibnu Abbad) 

Analisis dari hadits di atas, bahwa dalam menyerahkan harta 

mudharabah, shahibul maal boleh meminta persyaratan untuk menghindar 

dari kerugikan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian mudharib. Mudharib 

di sisi lain berjanji dan menjamin akan memenuhi dan tidak melanggar dari 

persyaratan yang diajukan oleh shahibul maalnya, dan jika ia melanggarnya 

(salah satu dari persyaratan) sehingga menimbulkan atau berdampak pada 

modal mudharabah tersebut mengalami kerugian maka shahibul maal tidak 

mau menanggung rugi, mudhariblah yang harus mengganti kerugian atas 

modal yang hilang. 

Shahibul maal dapat meminta agunan sebagai jaminan modal 

mudharabah dari mudharib, maka tentunya ia juga dapat menyita agunan 

tertentu bila berbentuk barang atau meminta mempertanggungjawabkan dari 

pemberi surat rekomendasi (memo) untuk mengganti kerugian akibat 

kesalahan mudharib. 

Shahibul maal hanya dapat menyita jaminan tersebut dalam kasus 

kerugian dan kehilangan modal yang benar-benar diakibatkan oleh faktor 

kesengajaan seperti penyelewengan, keteledoran atau kelalaian, kegegabahan 
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atau kecerobohan pihak mudharib dan sebagainya. Agunan atau jaminan 

tersebut disita sebagai pengganti kerugian atau kehilangan modal yang harus 

ditanggung oleh mudharib dalam kondisi seperti di atas. 

Ketentuan Dewan Syariah Nasional-MUI yang menjadi dasar 

pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Fatwa DSN 

No. 07/DSN-MUI/2000, di mana dalam Ketentuan Pembiayaan mudharabah 

angka 7 dinyatakan bahwa : “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mundharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama”. Dasar filosofis 

tersebutlah yang harusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan transaksi 

mudharabah, yaitu bahwa jaminan dalam pengertian kepercayaan akan 

memenuhi persyaratan dan bertanggung jawab jika mudharib melanggar 

persyaratan. 

Menurut fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan yang diberikan oleh mudharib, dengan kata 

lain jaminan bukanlah merupakan sesuatu hal yang pokok yang harus ada 

dalam pembiayaan mudharabah, namun peran jaminan/agunan diakui cukup 

tinggi. Jaminan merupakan jalan kedua (second way out) untuk membayar 

kembali pinjaman yang telah dinikmati mudharib, maksudnya adalah jika 

mudhrib tidak mampu membayar pembiayaannya pada first way out, maka 

pihak BMT akan mengambil alih hak atas jaminan tersebut. 
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3. Tanggung jawab Mudharib kepada Shahibul Maal dalam Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

Tanggung jawab merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya suatu 

kewajiban/prestasi. Kewajiban timbul karena adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak dalam suatu akad/perjanjian. Kewajiban tertuang dalam 

suatu akad/kontrak yang telah disepakati. 

Menurut KUH Perdata, tidak dilaksanakannya suatu kewajiban/ 

prestasi dalam suatu akad dapat dikarenakan berbagai sebab, tetapi secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kelainan 

(onachtzaamheid) dan atau kesengajaan (opzet) dari pihak yang seharusnya 

berprestasi. 

Hak dan kewajiban para pihak (shahibul maal dan mudharib) dalam 

akad mudharabah di BMT. hak dan kewajiban tersebut antara lain :  

a. BMT sebagai shahibul maal wajib menyediakan dan menyerahkan 

sejumlah dana (sesuai dengan kesepakatan) kepada mudharib. 

b. BMT wajib melakukan pendampingan atas usaha yang dibiayai  

c. BMT berhak memberi syarat-syarat kepada pelaku usaha untuk 

memperkecil risiko 

d. BMT berhak menerima keuntungan atas proyek yang dibiayai  

e. Mudharib berjanji untuk menggunakan dana yang telah diberikan oleh 

BMT semata-mata untuk usaha yang telah disepakati antara shahibul maal 

dengan mudharib. 
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f. Mudharib berkewajiban memberikan laporan keuangan atas usaha tersebut 

setiap bulan pada saat diperlukan kepada shahibul maal 

g. BMT berhak melakukan penilaian atas perhitungan usaha mudharib 

h. Mudharib berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok 

pembiayaan, berikut bagian pendapatan keuntungan BMT sesuai dengan 

nisbah pada saat jatuh tempo 

i. Mudharib berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada shahibul 

maal (BMT) dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut mudharib atau 

usahanya. 

j. Mudharib berkewajiban untuk menjalankan usahanya menurut ketentuan-

ketentuan dan tidak bertentangan/menyimpang dari prinsip syariah 

k. Mudharib berhak menerima saran, masukan serta penyelesaian apabila 

terjadi permasalahan dalam pengelolaan usaha. 

Pelaksanaan tanggung jawab apabila ada kesalahpahaman, maka harus 

terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila 

jalan musyawarah tidak mendapatkan hasil maka pihak mudharib dan 

shahibul maal akan memberikan keputusannya sesuai dengan tatacara yang 

berlaku di badan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan bab demi bab, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Konstruksi hukum Badan Usaha BMT Arafah Mandiri Kulon Progo sebagai 

lembaga keuangan mikro pada prinsipnya dalam pengelolaan usahanya dengan 

sistem syariah. Komitmen ini sejalan dengan Q.S. 2: 278-279, 2: 275-276, 3: 275-

276, 3: 130, 4: 29, dan 30: 29 di mana hal tersebut dipertegas dengan Rakernas 

MUI di Jakarta bulan Desember 2004 di mana dalam fatwa MUI tersebut 

ditegaskan keharaman riba. BMT dalam menjalankan usahanya baik dengan 

memakai sistem jual beli, sewa menyewa, wadiah, al qord ijarah, al musyarakah, 

al bi bitsaman ajil, pengelolaan simpanan umum, simpanan berjangka, simpanan 

qurban dan seterusnya menjauhi setiap sistem yang berbau ribawi. BMT dibina 

dan dikembangkan oleh PINBUK yang merupakan badan pekerja dari YINBUK. 

BMT Arafah Mandiri dengan Badan Hukum Nomor: 23/BH/K.D.K.12-4/I/1999 

berupaya mengaplikasikan sistem ekonomi syariah untuk menggerakkan sektor riil 

dengan tetap berpegang pada kode etik BMT ABSINDO DIY. BMT bekerjasama 

dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM). BMT Arafah Mandiri pengakuan 

kewenangan legalitasnya terjadi pergeseran yang semula oleh PINBUK 

bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi 

kewenangan sepenuhnya departemen Koperasi. BMT Arafah Mandiri Kulon 

Progo karena kewenangan legalitasnya diberikan oleh Departemen Koperasi 

dengan demikian bertanggung jawab dalam pembinaannya secara legal pada 

Departemen Koperasi.  
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2. Konstruksi Hukum pembiayaan mudharabah pada BMT Arafah Mandiri Kulon 

Progo pada prinsipnya adalah merupakan kerja sama usaha yang bersifat tolong 

menolong (ta’awun) di mana terdapat hubungan hukum antara pihak pemberi dana 

(shahibul maal) dengan pihak pengelola (mudharib) berdasarkan profit revenue  

sharing. Hubungan hukum antara shahibul maal dan mudharib akan menimbulkan 

akibat hukum di mana apabila pembiayaan mudharabah tersebut memperoleh 

keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 

telah disepakati sebelumnya dalam akad mudharabah. Sedangkan apabila dalam 

pengelolaan pembiayaan mudharabah tersebut ternyata mengalami kerugian di 

luar kecerobohan dan kelalaian mudharib maka akan ditanggung mudharib. BMT 

Arafah Mandiri Kulon Progo tunduk kepada undang-undang nomor 25 tahun 

1992, tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

Tanggung jawab mudharib kepada shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah 

di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo dalam pengelolaan dana yang telah 

diberikan oleh BMT Mandiri Kulon Progo terbatas pada akad mudharabah dalam 

menjalankan usahanya. Mudharib berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah 

pokok pembiayaan dan bagian keuntungan BMT Arafah Mandiri Kulon Progo 

sesuai dengan nisbah hasil yaitu 35% untuk shahibul maal (BMT Arafah Mandiri 

Kulon Progo) dan 65% untuk mudharib, pada saat jatuh tempo. Mudharib 

menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada BMT Arafah Mandiri 

Kulon Progo (Shahibul Maal) dalam setiap bulan atau setiap periode tertentu 

dengan perhitungan pendapatan usaha. Selanjutnya tingkat pendapat usaha 

tersebut didisitribusikan kepada para nasabah BMT Arafah Mandiri Kulon Progo. 
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B. Saran-saran  

1. Meskipun telah ada ketentuan sanksi bagi koperasi sebagaimana yang diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Koperasi 

dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor : 226/KEP/M/1996 Tahun 1996, perlu 

diterbitkan regulasi oleh pemerintah yang secara tegas berisikan sanksi perdata 

maupun pidana bagi pengelola BMT yang tidak menjalankan kewajibannya secara 

benar sehingga ada perlindungan hukum khususnya bagi nasabah maupun 

masyarakat pada umumnya. 

2. Pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo hendaknya 

dikembangkan karena dengan prinsip ta’awun (tolong menolong) pembiayaan 

mudharabah tersebut diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat, 

mengangkat perekonomian mudharib serta mengentaskan kemiskinan. Untuk 

dapat menjadi program unggulan, pembiayaan mudharabah harus disosialisasikan 

secara terus menerus terhadap para penguasaha, terutama pengusaha kecil, karena 

berdasarkan profit revenue sharing, sektor riil akan dapat bergerak, jumlah 

pengangguran akan dapat ditekan, kemiskinan akan dapat dientaskan melalui 

berbagai usaha produktif yang bersumber dari pembiayaan mudharabah. 

3. Mudharib dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada shahibul maal pada 

BMT Arafah Mandiri Kulon Progo hendaklah secara amanah, sebagai wujud dari 

tanggung jawabnya, usaha tersebut haruslah sesuai dengan akad yang telah 

disepakati dalam pembiayaan mudharabah. Badan Usaha BMT Arafah Mandiri 

Kulon Progo sebagai shaibul maal dan nasabah sebagai mudharib harus terus 

meningkatkan kerjasama secara signifikan dan saling mempercayai dalam upaya 

meningkatkan kinerja dan mensosialisasikan program mudharabah. BMT Arafah 

Mandiri Kulon Progo diharapkan mampu menjadi penggerak sektor riil ekonomi 
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pedesaan dalam wilayah kerjanya. Mudharib harus menjaga amanah yang 

dipercayakan kepadanya. Pembiayaan mudharabah jangan sekali-kali di-

selenggarakan untuk kepentingan lain. Mudharib harus secepatnya mengembali-

kan seluruh jumlah pokok pembiayaan ditambah bagian keuntungan yang menjadi 

hak dari BMT Arafah Mandiri Kulon Progo sesuai dengan nisbah bagi hasilnya, 

hal tersebut sangat penting karena dana tersebut akan segera disalurkan oleh BMT 

sebagai shahibul maal untuk membiayai usaha-usaha produktif mudharib lainya. 

Jika hal tersebut dapat terealisir, maka kemakmuran bersama dalam masyarakat 

akan dapat terwujud. 
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