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suatu perjanjian, yakni: (i) Adanya kata sepakat bagi mereka

yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk

membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan

(4) harus ada suatu sebab (causa) yang halal.

Namun demikian, terkadang perjanjian yanq telah

disepakati dan mengikat para pihak seringkali menimbulkan

perrnasalahan dan hambatan di kemudian hari. Perjanjian

yang salah seringkali menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Menurut Ridwan acia beberapa hal yang memhuat sebuah

perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan sengketa; 1)

cacat kehen dak (defect of con se nt), kecacata n da lar"n mem bentu k

kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian, dengan

kata lain tidak sempurnanya kata sepakat. 2) Kesesatan dan

kekeliruan, yang terdiri dari tiga ketegori yaitu; kesesatan yang

muncul karena motif yang salah, kesesatan semua yang terjadi

karena pernyataan kehendak dan kehendaknya tidak sama, dan

kesesatan sebenarnya adalah kesepakatan yang dibentuk oleh

gambaran yang keliru.3) Paksaan. Paksaan initidak hanya yang

ditujukan pada seseorang saja, tetapijuga termasuk adanya rasa

takut akan kerugian.4) Penipuan. Penipuan menurut pasal 1328

KUHPerdata dapat dijadikan alas an pembatalan perjanjian. 5)

Penyalah g unaan keadaan. Penya la h g u naa n keadaan manakala

seseorang di dalam perjanjian dipengaruhi oleh suatu halyang

menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari

pihak lain, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang

independent.2

2 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak lndonesia dalam Perspektif

Pe rb a n d i n g a n (Yogya ka rta: FH U I I Press, 20 1 4), 21 7 -239.
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pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempot,
hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.8

Sedangkan asas kemaslahatan dan kemanfaatan
mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang
dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan,
baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian
maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak te.rdapat
ketentuannya da Iam al-Qur'an da n al-H{adith. Asas kemanfaatan
dan kemaslahatan inisangat relevan dengan tujuan hukum lslEm

secara universal.e

Semua asas di atas dimulai dari asas iktikad baik sebagai ruh
sebuah kontrak. Penguatan terhadap prinsip iktikad baik sangat
diperlukan karena para pihak sulit menerka apa yang terkandung
dalam isihatimasing-masing. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik mungkin.
Prinsip iktikad baik yang dalam sistem di lndonesia, yang
tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) KUHperdata ini, menekankan
adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak
dengan iktikad baik. Sejalan dengan perkembangan zaman,
ketentuan ini ditafsir secara luas (exfensive interpretation) yang
kemudian menghasilkan ketentuan bahwa, iktikad baik tidak
saja berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap

8 Satjipto Rahardjo, Hukum Dolam Jogat Ketertiban (Jakarta: UKI press,

2006),13s-136.

e Rahmani Timorita Yulianti, ?sas-asas perjanjian dalam Hukum Kontrak
Syari'ah", La Ribo, Jurnal Ekonomi lsl5m, Vol ll, No.l (Juli 2008) I 0.
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1.

2.

3.

i.+.

Berdasarkan prinsip bagi hasil (Profit sharing)

Berdasarkan prinsip jual beli (9ale and Purchase)

Berdasarkan Prinsip Sewa (Operotional Lease and Financial

Lease)

Berdasarkan Prinsip )asa (Fee-based services)

Transaksi profit and lost sharing pada lembaga keuangan

shar-i'ah, khususnya BMT, menggunakan model akad yang

lebih rumit dibandingkan sistem bunga, sehingga membuka

peluang ketidak pahaman nasabah terhadap kontrak yang

ditandatangani. Sebuah penelitian kualitatii di Malang

tentang implementasi pembiayaan dengan akad mudarabah

menunjukkan baliwa 45o/onasabah kurang paham tentang akad

mudarobah.ls Meskipun masing-masing orang memiliki hak

khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak),

namun tingkat kerumitan yang ada akan menempatkan nasabah

(terutama pembiayaan) mengaiah untuk menandatangani

kontrak karena membutuhkan dana cepat.

Asas berkontrak pada lembaga keuanqan syariah bukan

saja menggunakan hukum positif tetapi lebih dari itu didasarkan

pada niiai-nilai syariah. Menurut Syamsul Anwarr6 ada delapan

asas kontrak dalam lslam, Yaitu:

a. Asas ibadah (mabda al ibahoh)

b. Asas kebebasan {mabda huriyyah atTa'aqud)

1s Dimas Ardiansyah dan Multifiah, "lmplementasi Pembiayaan Dengan

Akad MudErabah'i (Penelitian-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Brawijaya Malang, 2013), 8.

16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad

dalam Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),83.
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menutup pintu negosiasiantara nasabah dan pengelola sebagai

karakteristik lembaga keuangan shar'i'ah.

Meskipun ada peluang negosiasi, namun pembuatan kontrak

yang dilakukan oleh salah satu pihak,tentunya dengan pemikiran

dan perspektif pihak yang membuatnya. Hal ini berpotensi

menimbulkan iktikad tidak baik dengan hanya mementingkan

keamanan dan keuntungan pihak pembuat klausul kontrak saja-

Oleh karena itu penting untuk menganalisis apakah kontrakyang

dibuat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bertransaksi?

Apakah pembuatan kontrak tersebut mengedepankan asas

iktikad baik? Bagaimana implikasi penerapan kontrak terhadap
keadilan? Penelitian ini akan mengungkap dan menganalisis

perjalanan kontrak pada BTM Mentari Ngunut Tulungagung

mulai dari pem bentukan, pelaksanaan da n bera kh i rnya kontrak

dengan pisau analisis teori penegakan hukum yang menyangkut
keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan kemaslahatan
hukum. Adapun untuk mengukur indikator iktikad baik akan

menggunakan konsep good corporate govermenf (GCG) dan

nilai-nilai shar-i'ah (N2S) yang memungkinkan keadilan hukum
dan ekonomi bagi para pihakyang berkontrakterlaksana dengan

baik.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka buku ini
secara garis besar akan mengkaji dua fokus utama, sebagai

berikut: Pertama, bagaimana implementasi asas iktikad baik
dalam penyusunan, pelaksanaan dan penyelesaian kontrak pada

akad pembiayaan di BTM Mentari, NgunutTulungagung? Kedua,

bagaimana implikasi iktikad baik dalam kontrak pembiayaan

Dr. Aji Damanhuri,M.E.l. _ 11







keberagamaan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan PDRB

perkapita tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun pengujian

terhadap faktoryang mempengaruhi BMT MMU secara tersendiri

tidak bisa dilakukan karena terjadi near singular matrix.2)

Selanjutnya penelitian Ersa yang memberikan informasi

kondisi terkini tentang akuntabilitas BMT di lndonesia'

Kekurangan dewan pengawas dan permintaan yang rendah

terhadap laporan keuangan yang teraudit menyebabkan

sangat sedikit manajer BMT yang menggunakan jasa auditor

independen. Dengan menggunakan teknik estimasi statistic, Ersa

rnenemukan hanya 7-2Oo/a dari BMT yang diaudit oleh auditor

independen. Kebanyakan alasan BMT tidak diaudit adalah

karena merasa tidak membutuhkan audit dan harga untuk

sebuah audit cukup mahal. Sanqat sedikit BMT yang di audit oleh

euditor eksternal, dari '101 Bl,/lT hanya 14 yang audit eksternal

ranq !ainnya menyatakan diaudit secara internal. Beberapa

,Tliinaqer rnerasa tidak perlu lnelakukan audit eksternal karena

nnqota iidak membutuhk*nnya. Menurut Ersa, inilah salah

ratu yang menghambat pertumbuhan BMT. Maka pemerintah

harus nnembuat regulasi aqar para pengelola meningkatkan

transparansinya baik pada angqota maupun masyarakat.23

22 M. Mahbubi Ali, 'Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengar

Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor

cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)'i TAZKIA lslamic Finance & Business

Review,Yol" 5 No.2 (Agustus-Desember 2010), 1 10.

23 Ersa Tri Wahyuni, "The Accountability Of lslamic Microfinance

lnstitution: An Evidence From lndonesia", Journal The WINNERS, Vol. 9 No' 1

(Maret 2008),22-34.
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BMT; 3) mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS), dan

pendam pi ngan terhadap BMT.2s

Hal senada dilakukan Hosen yang juga mengidentifikas

fa ktor-fa ktor penentu keberhasi lan Baitul Maal wat Tamwi I (BMT

Menurutnya BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan

mikro syariah yang menyimpan dan mendistribusikan dana bag

pengusaha mikro. Metode penelitian ini adalah deskripsi dar

a nali sis ka rakteristi k. Hasi I penel itia n men unj u kka n ba hwa fa ktor-

faktor penentu utama keberhasilan BMT adalah kemampuan

manajemen keuangan, karakteristik pelanggan pembiayaan

kemampuan manajemen risiko, keakraban antara pelanggan

dan tim manajeria I BMT, Teknologi lnformasi (Tl) dan Jaringan.:o

Lain halnya dengan Sholihin dalam penelitiannya tentang prilaku

konsumen terhadap produk BMT Kharisme menyatakan bahwa

motif utama yang mempengaruhi konsumen menqgunakar

produk BMT adalah ingin terhindar dari riba.21

Sedangkan Riwajanti dalam penelitiannya, membandingkar

antara BMT dan BPRS. Menurutnya, BPRS menikrnati dukungar

regulasi yang cukup dan pengawasan dari Bank lndonesia

sementara BMT minim dukungan regulasi dan pengawasan.

25 Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Challenges ln Developing Baitu

Maal WatTamwill (BMT) ln lndonesia Using Analytic Network Process (ANP)'

Jurnal Busines s ond f,tlanogement Quarterly Review,Vol.4, No. 2, ( 2013), 51 .

26 Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Lia Syukriyah Sa'roni

"Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)'

lnternational Journal of Academic Research in Economics ond Managemen:

Sciences,Vol. 1, No.4 (August 2012),54.
27 Sholihin, "Prilaku Konsumen terhadap Produk BMT di BMT Kharisma

Magelang Jawa Tengah'i (Thesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 201 1).
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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi
peran dan potensi BMTdan BpRS dalam mengembangkan usaha
mikro (UM) di Jawa Timur, lndonesia. Temuan menunjukkan
bahwa kedua lembaga ini mengalami tantangan besar dalam
mendapatkan akses pembiayaan, moral hazard, kesulitan
dalam mengakses arus keuangan peminjam, kurangnya modal
khususnya selama keadaan musiman, masalah manajerial,
kurangnya infrastruktur, kurangnya personil, kurangnya
keterampilan staf, kurangnya kendaraan dan kurangnya dasar
hukum yang tepat untuk BMT. Khususnya berkaitan dengan
dampak sosial-ekonomi, temuan empiris menunjukkan
perbaikan statistik signifikan dalam penjualan tahunan, bisnis,
Iaba bersih dan kinerja. perlu dicatat bahwa bukti empiris,
men unj u kkan bahwa variabel yang berkorelasi dengan da m pak
ekonomi adalah aset yang dimiliki, pembiayaan yang diterima
dan durasi hubungan BMT dan BpRS. Demikian pula dampak
sosial, baik bagi agama maupun pembangunan sosial lainnya.2s

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Nazirwan.
Menurutnya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah pendekatan
berbasis masyarakat dan keuangan mikro koperasi, dan
menggabungkan tujuan ekonomidan sosial keagamaan dalam
menyediakan layanan keuangan kepada orang-orang miskin dan
membantu kebutuhan berpartisipasi dalam masyarakat Muslim
yang dinamis. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian
campuran antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam

28 Nur lndah Riwajanti, "lslamic Microfinonce in lndonesia: A Comparotive
Anolysis between lslomic Finoncial cooperative (BMT) and shari,oh Rural
Bank (BPRS) on Experiences, Chollenges, prospect ond Role in Developing
M icroe nterp ri sesf (Doctoral Thesis-Du rham University: 20 I 3).
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diterapkan perusahaan asuransi di lndonesia menghilangkan
asas kebebasan berkontrak. Selain itu, adanya standar kontrak
juga melanggar asas keseimbangan dalam pancasila.3s ,.! ,r

Sedangkan penelitian terkait pembiayaan dilakukan oleh
Nur Kolis. Penelitian ini merupakan analisis tentang konsep
murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam
transaksi lslam dan pelaksanaannya di BMT, yogyakarta. Tujuan
riset iniadalah (1) mengevaluasi praktik pembiayaan murabahah,
baik prosedur dan pelaksanaannya di BMT yogyakarta dan
selanjutnya dievaluasi kesesuaian atau tidaknya prosedur dan
pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut dengan prinsip-
prinsip Syariah. (2) mengevaluasi cara penentuan margin
keuntungan dalam kontrak murabahah di BMT yogyakarta,

apakah sama atau berbeda denganpenetapan tingkat bunga di
bank konvensional. (3) mengevaluasi sikap dan tindakan pihak
BMT apabila terjadi default payment oleh nasabah sesuai waktu
yang telah ditetapkan. Riset ini merupakan riset kualitatif yang
mengaplikasikan theoretical pikir deduksi, induksi dan komparasi
diaplikasikan sebagai metode analisis. Hasil riset menunjukkan
bahwa mayoritas aspek praktik pembiayaan murabahah di BMT
Yogyakarta sesuai dengan Syariah.36

35 Marsudi "Kajian Hukum Asas Kebebasan Berkontrak perjanjian
Asuransi Jiwa di lndonesia berkaitan dengan Asas Keseimbangan dalam
Pancasila (studi Kasus di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 cabang ponorogo
Dan PT Asuransi Jiwasraya cabang ponorogo" (penelitian srAlN ponorogo
tahun 2012).

36 Nur Kholis, "Evaluation to the practice of Murabahah in the Operations
of Baitul Mal wattamwil (BMT), Yogyakarta'lJurnal Ekonomi lslam, La RibaVol.
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Selanjutnya, penelitian lain yang terkait adalah Renelitia{
Nurul Hasana. Dalam tesis ini penulis merumuskan bebera{
masalah yang menjadi inti pembahasan, yaitu terkait denOat

bagaimana bentuk perubahan dan perkembangan aka{

pembiayaan murobahoh yang terjadi pada tataran praktetf

perbankan shar-i'ah serta kesesuaiannya dengan prinsipl

shar-i'ah, faktor apa saja yang menjadi penyebab mahalnyal

pembiayaan murabahoh ini serta kendala-kendala yang muncd

dalam praktek akad pembiayaan di lokasi penelitian. Hasil dari

penelitian hukum lslam ini sudah sesuainya praktek pembiayaaru

khususnya murabahah, dengan hukum lslam.37

Dari beberapa studitentang iembaga keuangan shar-i'ah d
atas, para penelitian meng kaji BMT dengan beragam pendekatan

dan tema" Diantara tema penelitian adalah pemberdayaan

rna sya ra kat, a n a I i s i s te rh ad a p fa cto r-fa kto r tya n g m e m oe n g a ru ln

1<inerja BMI aplikasi produk lembaga keuangan sharl'ah dan

beberapa asas dalam kontrak pembiayaan. Dari paparan di atas

lrasih sedikit yang membahas denqan pendekatan kebebasan

r.:erkontrak dan belum ada yang membahas iktikad baik dalarr

,:erkontrak apalagi pendekatan hukum.

Oieh karena itu, penelitian ini merupakan perrelitiar

ianjutan dari penelitian yang telah ada dengan fokus iktikad baik

eialam berkontrak dengan dua pendekatan hukum ekonomr.

! kti kad bai k yang merupakan wi laya h hati menjadi sesuatu yang

37 Nurul Hasana, ?raktek Pembiayaan Muribahah pada Perbankar

Syari'ah, Studi Kasus BSM dan BMI Cabang Bogor" (Tesis-Program Studr

Ekonomi lslSm Program Pascasarjana Universitas lslSm Negeri Syarr

Hidayatullah Jakarta tahun 2007)
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unik jika dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis, khususnya
lembaga keuangan shaii'ah yang memilikiakad beragam yang
diderivasi dari fiqh mu'amalah. penelitian inijuga menggunakan
perspektif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu
Good Corporate Govermenf dan nilai-nilai shar-i,ah sebagai
indikator iktikad baik.

E. Metode'Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), yaitu
penelitian penerapan asas iktikad baik dalam berkontrak pada
sebuah lembaga keuangan shar-i'ah yang seluruh datanya diambil
dari lokasi di mana penelitian inidilakukan. pendekatan umum
dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku atau tindakan seseorang maupun kelompok.38 Data
dipaparkan dengan perspektif emik, yakni didasarkan pada cara
pandang sumber terhadap dunia mereka,3s yaitu pembiayaan
pada BTM Mentari.

Sedangkan pendekatan khususnya adalah pendekatan
hukum secara doktrinal dan non doktrinal.4o penggunaan

38 Robert C. Bogdan & 5.J. Taylor, lntroduction to euolitotive Research
Methods (New York John Wiley, 1975l,, 5. Lihat juga, Robert C. Bogdan dan
Biklen, Qualitative Research for Education; An lntroduction to Theory and
Methods (Boston: Allyn and Bacon, lnc, '1982), 63.

3e Hamidi, Mefo de Penelitian Kuolitatif, Aptikasiproktis pembuatan proposal
dan Laporan Penelitian (Malang: UMM press, 2OO4),70-11.

a0 Soedjono, Metode Penelitian: Suatu pemikiron dan penerapon (Jakarta:
Rineka Cipta, 1999), 56.

Dr. Aji Damanhuri,M.E.l. _ 23



pendekatan ini bertujuan agar mampu menjelaskan secara

objektif segala permasalahan dalam penelitian, bukan saja dari

prosed u rnya tetapi j u ga sema n g at da n su bsta nsi penera pa n nya-

Dalam hal ini, keadilan hukum dan ekonomi pada sebuah kontrax

tidak hanya dilihat dari sisi legal formal prosedur hukum namun

juga hal-hal yang ntengitarinya.

2. Lokasidan lnforrnan

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalai:

bahwa penelitian ini akan mengambil lokasi di BTM Mentar

Ngunut Tulungagung yang diambil secara purposif. Pemilihar

lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama

BTM Mentariadalah lembaga keuangan shaii'ah yang berada d

bawah majelis ekonomi Muhammadiyah yang mengkhususkar

diri pada pengeiolaan bayt al-lamw)/, dengan menghilangkar

bayt a|Mat. Kedua, BTM Mentari rnenyatakan sebagai lembaga

keuangan menuju shar-i'ah. Hal ini menjadi rnenarik, karena

selama ini hanya terbagi menjadi dua kategori, yaitu konvensionar

yang didasarkan pada bunga dan shar-l'ah yang didasarkan pada

bagi hasil dan risikr: tprofit and lost sharing). Ketiga, BTM Mentar;

mengaku lebih mementingkan pembiayaan produktif daripada

konsunntif dengan akad mudaraboh dan musharakah.al Keempat

BTM Mentari menggunakan sistem Simple Additive Weighting

(SAW) sebagai Decision Support System (DSS), yaitu pertimbangar:

dalam mengambiI keputusan analisis pembiayaanya.

Sedangkan yang menjadi informan adalah seluruh

pengelola BTM yang terdiridari DPS, manager, pengurus harian

ar Muhammad Faisal,Wawancara, Ngunut, 25 Oktober 2013.
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dan nasabah yang akan diambil secara snowballsampai pada
titik jenuh penggalian.

3. Teknik Pengumpulan data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata dan tindakan, yang digali melaluiwawancara, observasidan
dokumentasi.a2 Pengambilan data dilakukan secara simurtaneous
cross sectionol (dalam arti berbagai kegiatan subjek penelitian
tidak diambil pada sumber yang sama, namun berbeda-beda),
kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti
melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta
hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk
merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang
ada.a3 Secara teknis, pengumpulan data adalah sebagaiberikut:

1) Wawancara mendalam (indepth interview). Metode ini
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada informan tersebut. Ada dua
bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Keduanya
untuk menanyakan pemahaman, pendapat, pandangan,
sikap dan penjelasan para informan tentang kontrak yang
sering mereka lakukan.

a, Lofland, Analying sociol setting: A Guide to euoritative observqtion and
Analysis (Belmont Wadsworth Publishing Company, .tg}4), 

47. Lihat, John W.
creswell, Research Desigh, pendekatan Kualitotif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi
Keti ga (Yogya ka rta: Pusta ka P elajar, 20 1 2), 266-267 .

a3 Noeng Muhadjir, Metode penelitian Kualitatif (yogyakarta: Rake
Sarasin, '1998),42-43, dan s. Nasution, Metode penelitian Naturalistik Kualitotif
(Bandung: Transito, 1 996), 1 26.
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Data yang dikumpulkan di lapangan selanjutnya diolah
dan dianalisis dengan langkah-langkah membuat kategori
untuk mengklasifikasi jawaban sebagai kerangka analisis data.47

Pada langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data secara
kualitatif dengan mendeskripsikannya seutuh mungkin dengan
mengupayakan storying mendekati realitas yang terjadi. Secara
rinci Iangkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti
cara yang diijukan oleh Miles dan Huberman dan Sugiyono,as
yaitu: Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan
verifikasi. Adapun langkah-langkahnya sebagaimana gambar
berikut:

Gambar l.l Pengolohan Data

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih
hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data

a7 Soetandyo Wignjosubroto, ?engolahan dan Analisa Data,j dalam
Koentjaraningrat, Metode-Metode penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,
1 981 ), 328-3s6.

4 Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, eualitative Dato Analysis
(London: Sage Publications, 1984), 21. Lihat, Sugiyono, Metode penelitian
Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 20.1 3), 333.
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i

dipilih sesuai dengan konsep iktikad baik dan kebebasan

berkontrak, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

Dlsplay data ialah suatu proses pengorganisasian data

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Untuk

mempertegas penjelasan maka proses iniakan dilakukan dengan

cara memhruat bagan dan gambar. Mengarnbil kesimpulan dar:

verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisrs

Langkah rni dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-

halyang sering timbul dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data ae

Data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitat,{

dengan rnetode deskriptil yaitu membuat deskripsi secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populas

atau daerah tertentu"s0 Metode dan pendekatan cii atas

digunakan untuk menggambarkan kontrak antara pengeloi:

BTM Mentari dan nasabah, dengan menjelaskan pemahamar-

'e Analisis data menurut Ernzir adalah proses menafsirkan data supay;

bisa difahami dan disimpulkan. Proses ini dilalui dengan mengumpulkar.

menyusun, memecah daiam unit-unit yang direncanakan, pencarian pola-

poia, penemuan apa yang penting dan tidak, pembuatan keputusan ap"

yang akan dijelaskan kepada orang lain (laporan penelitian). Dalam bukunya

Analisis Data, Emzir mengemukakan beberapa model analisis dari penulis

seperti model Bogdan dan Biklen, model Mils dan Huberman, model Straus:

dan Corbin, model Spredley, model Philip Mayring, dan juga analisis data

kualitatif melalui prograrn computer NVivo. Semua model analisis tersebu:

dimaksudkan untuk bisa menafsirkan data supaya dapat difahami oleh parz

pembaca laporan penelitian. Emzi, Methodologi Penelitian Kualitatif, Analisi:

Data (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 85-86.

so Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali

1 983), 1 5-20.
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Bab ketiga berisi tentang asas iktikad baik, kebebasan,
keadilan dan kepastian hukum. Bab keempat berisi tentang
pembiayaan pada lembaga keuangan shaii'ah secara teoriyang
meliputi, pengertian pembiayaan, jenis dan tujuan pembiayaan,
produk-produk pembiayaan BM| analisis pembiayaan dan
penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab kelimo berisi tentang gambaran umum BTM Mentari
Ngunut Tutungagung, managemen keuangan, managemen
pemasaran, produk-produk BTM Mentari, job deskripsi, prosedur
pembiayaan, penyetoran pembiayaan dan berakhirnya akad
pembiayraaan.

Bab keenam merupakan analisis Asas lktikad Baik Dalam
Berkontrak Pada Akad Pembiayaan. Bab ketujuh berisi tentang
kesimpulan dan rekomendasi buku.
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atau kewajiban berprestasi tergantung dari perikatannya dan
ada haftung,jaminan untuk pelunasan hutang yaitu jaminan
yang ditentukan dalam Pasal I 131 KUHperdata. Subyek perikatan
adalah kreditur dan debitur sedangkan obyek perikatan yaitu
prestasi yang ada dalam Pasal 1234 KUHperdata yaitu: memberi
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jaminan
imim ini lahir bukan karena diperjanjikan, tetapi karena
ditentukan peraturan perundang-undangan.le

Sementara itu, dalam hukum lslam secara etimologis
perjanjian diistilahkan dengan Mu'ahadah tttifal atau Akad.
Dalam Bahasa lndonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian
atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana
seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseoranE
lain atau lebih. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan
dengan istilah Perikatan atau verbinfen[ sedangkan kata a/-
Ahd dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau
overeenkomst, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan
dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan
sesuatu, dan tidak ada hubungannya dengan kemauan pihak
lain.

Akad dapat juga berarti: "ikatan antara dua perkara, baik
ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu
segi maupun dari dua segi"2o. Secara lebih khusus dapat diartikan

te Schuld dan hoftung ini terbagi menjadi tiga, yaitu schuld tanpa
haftung, schuld dengan haftung terbatas, dan haftung dengan schuld pada
orang lain. Lihat, Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak lndonesia dalam perspektif
Perbandingan (Yogyakarta: FHUII Press,20l4), lO-1 1.

20 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh allslamly wa Adillatuh, Uol.4 (Suriyak Dar
al-Fikr, 'l 984), 80. Lihat juga, Sabri Hasanr-n, a t-wazaif at-lqtisadiyah li at:lqid al-
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Perbedaan lainnya iarah terretak pada konsekuensi hukum
dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat mengikat (mulzim)
pa ra pelakunya, wajib dilaksa nakan, baik dar! segi huku m maupun
darisudut pandang agama ketika semua persyaratan perjanjian/
kontrak itu terpenuhi. sementara janji hanya mengikat para pihak
yang menyatakannya saja atau yang berjanjisaja, sedangkan dari
segi hukum hanya hakim yang dapat memaksakan orang yanE
berjanji itu untuk melaksanakan janjinya.23

Kontrak dalam hukum rsrdm tidak begitu berbeda dengan
hukum kontrak yang berlaku dalam hukurn perdata umum yanE
didasarkan pada KUHperdata dengan istilah yang berbagai
macam. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kon-
trak atau akad dengan istilah yang berbeda. Sebagian dari
mereka menyebutkan dengan istilah perikatan, sebagian lagi
mengatakan dengan perjanjian, perkongsian, transaksi dan
kontrak. Perbedaan yang terjadi dala m peri kata n (kontrak) antara
hukum lslam dan hukum perdata umum adalah pada tahap
perjanjia n nya. pada hu kum perikata n (kontrak) lslam, janji pihak
pertama ter-pisah darijanji pihak kedua (merupakan dua tahap),
kemudian lahir perikatan (kontrak). Adapun menurut hukum
perdata (KUHPerdata), perjanjian antara pihak pertama dan pihak
kedua ialah satu tahap yang kemudian menimburkan perikatan
di antara mereka. Daram hukum perikatan (kontrak) rsr5m, titik
tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya

" Abd"l lt4*. n, Hukum Ekonomi Shaiihh dalam perspektif Kewenangan
Peradilan Agama,73.
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perusahaan baik yang terjadi di antara perusahaan dengan pihak
luar, maupun yang berupa kejadian internal perusahaan.r, philip,

dalam bukunya Manajemen pemasaran, membedakan antara
transaksi dan pemindahan. Transaksi adalah perdagangan nilai-
nilai antara dua pihak atau lebih. sebuah transaksi biasanya
melibatkan beberapa aspek di antaranya: dua benda ya ng bernilai,
persyaratan yang disetujui, waktu persetujuan, dan tempat
persetujuan. Biasanya sistem hukum dipakai untuk memperkuat
dan memaksa agar pihak yang bertransaksi mematuhinya.Tanpa
adanya perjanjian hukum yang mengikat, orang-orang yang
bertransaksi akan memandang transaksi dengan kecurigaan,
dan semua pihak akan rugi. Sedangkan pemindahan adalah
tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang
dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan.2s

Dalam ekonomi transaksi dilihat dari jenisnya dibaEi
menjadi dua, yaitu transaksi yang legal dan transaksi yang
illegal. Dalam ekonomi konvensional pemilahan ini hanya
didasarkan atas profit belaka. sedangkan dalam ekonomi lslarn
pelegalan dan pelarangan transaksi didasarkan atas aturan-
aturan s h a r'iy.Transaksi d ikatakan legal apabila memen uh i syarat
dan rukun sharly. Sedangkan transaksiyang illegal merupakan
kebalikannya.2e Hal ini mempertegas pernyataan bahwa

27 Aryono suyono, Kamus praktis rstilah perbankan (Jakarta: pedoman
llmu Jaya, 1992),70.

'?8 Philip Kotler, Manajemen pemasaran, Analisis, perencanaon,
lmplementasi dan Kontrol.Terj, Hendra Teguh (Jakarta: pr prenhailind o, 1997),
'I 1.

'?e Abd Rahm5n al-Juzair-i, Kitab at-Fiqh,Ata ot-Modhahib al_Arba,oh, Vot.2
(Bair[t Ddr al-Fikr, tt), 't03.
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diantaranya sepertijual beli, hibah, waqaf dan lain-lain. sedang-
kan tindakan yang berupa perbuatan diantaranya seperti
menjaga hal-hal yang mubah, yang bersifat merusak atau
yang membawa manfaat, baik tindakan itu membawa manfaat
baEi pelaku seperti; jual-beli dan perburuan, atau yang tidak
membawa manfaat secara materisepertiwakaf dan wasiat.32

Tasaruf terbagi menjadi dtia : Tindakan berupa perbuatan
(Fi'li) dan tindakan berupa perkataan (eauli). Tindakan yang
berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu yang bersifat akad
dan yang tidak bersifat akod. Tindakan berupa perkataan
yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang
mengikatkan diri untuk melaku kan suatu perjanjian/kesepakata n
dua keinginan yang berbeda, sepe'tidalam shirkahdan jual beli.
sedangkan tindakan yang tidak bersifat akad hanya menjadi
standar pemberitahuan hak, seperti dakwaan, penetapan dan
kadang-kadang dimaksudkan untuk memunculkan hak atau
menghilangkannya, seperti waqaf dan talak.33 Menurut Mustafa
Ahmad al-Zarqa, sebagaimana yang dikutip Nasrun,3a tindakan
berupa perkataan yang tidak be'sifat akad terbagi menjadi dua
macam:

a. Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/
melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugur_
kannya, seperti: wakaf, hibah dan talak. akad seperti ini
tidak memerlukan qabul,sekalipun tindakan hukum seperti
ini menurut sebagian ulama,fiqh termasuk akad. Ulama

3'? al-Zuh{aily, ol-Fi qh. 83.
33 lbid.
3a Nasrun Haroen, Fiqh Muamolah,gB.
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gaji, pemberian hadiah terhadap mereka yang berprestasi, atau
seseorang yang membuat obat bagi orang lain.36 perwakilan oleh
pihak lain dapat dilakukan jika pihak pertama yakin bahwa apa
yang diserahkan sampai pada pihak kedua.

Asal dari sebuah akad adalah adanya kesepakatan antara
pengakad ('aqid) dan yang dikenai akad (mu'taqid) atauterjadinya
ijab dan qabul, antara orang yang mengadakan akad itu saling
mengungkapkan kehendak/kemauannya. Akan memuncuIkan
akibat timbal-balik baik berupa hak dari kedua belah pihak yang
bertransaksi, seperti penyerahan dan penerimaan dalam jual-
beli, permintaan pembeli untuk membeli dengan harga yang
tetap, penunjukan penjual terhadap kecacatan barang, rusaknya
akad dengan pilihan-pilihan (khiyar). Sangat mustahilsatu orang
dalam waktu dan tempatyang sama menjadipemberisekaligus
penerima, peminta dan penerima, pemilikdan yang dimilikidan
lain sebagainya. sehingga akad lazimnya terjadiantara dua orang
atau lebih dari dua arah yang berbeda, yang masing-masing
memiliki kemauan dan ungkapan sendiri-sendiri, karena satu
orang hanya akan memiliki satu kehendak saja.37

Akad jual beli misalnya menggunakan dua lafal, yang salah
satunya menunjukkan ijab sementara yang lain menunjukkan
qobul, yaitu saya menjual dan saya membeli, atau yang
senada dengan kedua pernyataan ini baik dari segi ungkapan
maupun praktiknya.3s Akan tetapi ada sebagian ulama yang

"r-
37 lbid,87.
38 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,

Perspektif khm. Terj.Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 1 50.
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hukum lslam pra modern, istilah iltizam hanya dipakai untuk
menunjukkan perikatan yang timbur dari kehendak sepihak saja,
hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang
timbuldari perjanjian. Baru pada zaman modern, istirah irtizam
dig u naka n untuk menyebut perikata n secara keselu ruhan.a0

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad hampir
sama dengan iltizam dan tasarruf perbedaannya karau irtizam
adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindah,
muncul atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas
kehendak sendiri atau dari dorongan orang rain, sehingg a ittizam
lebih bersifat umum dari tafad akad. sedanekan persamaan
keduanya sama-sama mengandung arti transaksi. sementara
itu, tasarrufadalah segara ucapan atau tindakan yang dirakukan
seseorang atas kehendaknya dan memiriki imprikasi hukum
tertentu, baik ini mempunyai kemasrahatan untuk dirinya atau
tidak. Ta sa nulmem pu nya i a rti rebih g loba I dari i t t i za mata u a kad.
Akad dalam arti yang khusus tidak dapat diwujudkan dengan
kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan, keterkaitan
atau pertemuan antara dua kehendak.

Selain itu unsur-unsur yang harus ada datam kontrak
menurut hukum lslam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang
dilakukan oleh para pihakyang merakukan kontrak rjab, dirakukan
oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau
menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama.
selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh

a0 Syamsul Anwar, Hukum perjonjian Syariah, Studi tentang Teori Akad
dalam Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2O1O),47.
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Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
asas-asas perikatan syariah adalah sebagai berikut:aa

l. lkhtiyafi atau sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak
para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan
salah satu pihak atau pihak lain.

2. Amanahatau menepatijanji; setiap akad wajib dilaksanakan
oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan
oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar
dari cidera janji.

t. tkhilyAil atau kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan
pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat
dan cermat.

L LuzAm atau tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan
tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga
terhindar dari praktik spekulasi atau maysir.

l. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk
memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari
praktik manipulasi dan meiugikan para pihak.

. Taswiyah atau kesetaraan; para pihak dalam setiap akad
memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan
kewajiban yang seimbang.

, Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung_
jawaban para pihak secara terbuka.

Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan
kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang
berlebihan bagi yang bersangkutan.

4 Mardahi, Hukum perikatan shaiihh di rndonesia (Jakarta: sinar Grafika,
2013),31-32.
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masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya
kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.

b. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian. Dalam sebuah
perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya
suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah
perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan
ketentuan hukum lslam atau ,llrf (kebiasaan/adat) yang
sejalan dengan ajaran lslam, meskipun dalam perjanjian
lslam di anut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang
fundamental dalam hukum perjanjian.

c. Perlu adanya kesepakatan dalam halyang berkaitan dengan
waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan,
penyelesaian sengketa dan objek yang diperjanjikan dan
ca ra-cara pela ksanaan nya.

d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesedarajatan dan
keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak
dan kewajiban diantaranya, serta dalam hal penyelesaian
permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah
satu pihak.

e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa
(Choice of Law and Choice of Forum), harus dicantumkan
dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul
"bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para
pihak sepakat untuk menye-lesa ikannya dengan berdasarkan
hukum lslSm di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang
wilayah hu ku mnya meliputi tem pat dibuatnya perjanjian in i,,

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah
perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para
pihak memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam
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perjalanan kontrak maupun pada batas waktu yang disepakati
dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu hal di mana
pihak debitur tidak berhasil memenuhi prestasinya dengan
semestinya karena adanya unsur kesalahan di dalamnya baik
berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam praktiknya
kadangkala pihak debitur tidak berhasil memenuhi perjanjian,
karena adanya suatu keadaan atau kondisi yang terletak di luar
kemampuan manusia.

Perjalanan kontrak bisnis dapat dilihat pada bagan berikut:

Gombar Perjalanan Kantrak Bisnis

Sedangkan dalam hukum lsl5m, menurut Abdul Ghofur,
perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika
dipenuhi tiga hal sebagai berikut:6

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian tetah ditentukan saat
kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan
lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan
berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

6 Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian tslam,37-38.
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1) Fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak
dibenarkan sharoi seperti yang disebutkan dalam akad
rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi
syarat kejelasan.

2) Dengan sebab adanya khiyar,baikkhiyar rukyat,cacat, syarat,
atau majelis.

3) salahsatupihakdenganpersetujuanpihaklainmambatalkan
karena merasa menyesalatas akad yang baru saja dilakukan.
Fasakh dengan cara inidisebut iqalah.

4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak
dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam
khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan,
bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan
ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak
dibayar, akad jual-beli menjadi batal. Apabila pembelidalam
waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung.
Akan tetapiapabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak
(batal).

5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa
berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.

7) Karena kematian. Mengenai kematian ini, terdapat perbeda_
an pendapat diantara para fuqaha mengenai masalah apakah
kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan
berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat
mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat
diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan
pendapat tentang bagaimana terjadinya a kad-akad tertentu
serta sifat (watak) masing-masing.
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BAB INN

ASAS-ASAS DALAM BERKONTBAK

Kontrak adalah sebuah perikatan yang Iahir karena sebuah
perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. pada pasal
1233 KUHperdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari
perjanjian atau dari undang-und ang (verbintenissen onstaan uit
overeenkomst, of uit de wet). Meskipun sebuah perikatan (kontrak)
lahir dari sebuah perjanjian, namun perjanjian yang disepakati
tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak. Sehubungan dengan itu pasal 133g KuHperdata
menyatakan:t

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembari serain dengan
kata sepakat kedua betah pihak atau karena alasan undang_
undang yang dinyatakan cukup untuk itu.

I Ridwan Khairandy, Hukum Kantrak lndonesia, dalam Ferspektif
Perbondingan (Yogyakarta: FH Ull pres+ 2014),84.

Dr. Aji Damanhuri,M.E.l. _ 63





maksud, dan tujuan,s atau keinginan dalam hati untuk melakukan
suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah.6

Dengan demikian iktikad baik dapat disepadankan dengan
niat. Niat seseorang memiliki pengaruh yang amat besar
terhadap prilaku seseorang. Daram sebuah Hadith, rasuruilah
SAW menjelaskan:

Jl-*h56',1a4 6at:6

.itt( cr"; {y:s
ajt 6.b#\i;t;ir
{t Jl."i# {*L:s

g!. *u, u, )l arrfi WS-A yFt :i ti;+4-
Dori Umar radhiyollahu ,anhu, bahwa Rasulullah

shallallahu'alaihi wa sailam bersabda,'Amar itu tergantung
niatnya, dan seseorang hanya mendapatkon sesuai niatnya.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Attah dan Rasul-Nya,
maka hijrahnya kepoda Allah dan Rasul-Nya, don barang siapa
yang hijrohnya karena dunia otau karenawanitayang hendok
dinikahinya, maka hijrahnyo itu sesuoi ke mana ia hijrah", (HR.
Bukhori, Muslim, dan empat imam Ahti Hadith).,

Hadith di atas menerangkan bahwa sebuah niat akan
menjadi komitmen, ruh, inti dan tonggak setiap amalan bagi
pelakunya dalam melakukan perbuatan apapun. Amalan akan

s Atabik AIi dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arob-
lndonesio (Yogyakarta: yayasan Ali Makum, 1996),1g55.

6 https://id.wikipedia.orglwi kilN iat. Diakes 6 Juti 2o1 4.

'z al- Buhkar-i, sahfh at-Buhkati bdb bodr ar- wahyi (Beirut: Drr ar-Fikr,
1994),1.
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Dengan demikian muncul tuntutan moral pada para pihak

untuk berbuat jujur. Karena tuntutan demikian ditujukan pada

para pihak maka iktikad baik yang demikian dikenal sebagai

iktikad baik subjektif. lktikad baik bukan hanya merupakan tun-

tutan yang harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga

pada perundingan yang bermaksud untuk membentuk kontrak.

Para pihak pun harus mempunyai iktikad baik' Jika iktikad baik

sungguh-sungguh ada maka dapat diharapkan kontrak yang

dibuat dan disetujui para pihak ketika masuk pada tataran

realisasi isinya, tidak akan timbul masalah hukum terutama

karena salah satu atau kedua pihak mengingkari isi kontrak atau

kontrak tidak terlaksana karena kesalahan salah satu atau kedua

pihak yang menjadi subjek dalam kontrak.ls

Para pihak yang berkontrak terikat oleh kewajiban-

kewajiban yang muncui dari sebuah perjanjian, termasuk di

dalamnya iktikad baik.le Bahkan Forte menganggap itikad baik

adalah kebutuhan yang diperlukan, tersirat dalam perikatan,

dan pada saat yang sama memunculkan hak tertentu ketika

persyaratan-persyaratan lain terpenuhi. Dengan kata lain iktikad

baik menjadi syarat yang akan menentukan hak dan kewajiban

dalam perjalanan kontrak.2o

18 Suhardana, Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan

Kontrok (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2OO9), 22.

re Zoe Ollerenshaw "Managing Change in Uncertain Times Relational

View of Good Faith'i dalam Co mmercial Contract Law:Transatlantic Perspectives

(Florida: Cambridge University Press, 201 3), 201.

20 A.D.M. Forte, Good Faith in Controct and Property (Oregon:''Hart

Publishing, 1999), 125.
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bertentangan dengan iktikad baik. peianggaran terhadap
kewajiban ini melahirkan kewajiban untuk memberikan
ganti rugi kepada pihak lain atas segala biaya yang telah
dikeluarkan dan juga kehilangan keuntungan yang
diharapkan.

Dalam perkembangannya, kita merihat bahwa ukuran iktikad
baik tidak hanya dilihat dari sisi peraku perjanjian semata, tetapi
juga menurut penilaian masyarakat. penilaian masyarakat inilah
yang dikenal sebagai iktikad baik objektif, yaitu apakah mereka
lakukan dinilai masyarakat telah mencerminkan iktikad baik
atau tidak. Jika yang terjadiadalah ada iktikad buruk, akibatnya
perjanjian itu dapat dibatalkan.2a

Sedangkan menurut hLlkum pcsitif, salah satu langkah yang
diambil supaya sebuah kontrak tetap berada pada tataran niat
atau iktikad baik adalah dengan m*mbuat standar kontrak yang
bisa diteliti dan dipelajaribersama. Keberlangsungan suatu bisnis
biasanya sangat ditentukan oreh standar kontrak baku yang
ditawarkan salah satu pihak. Namun demikian seringkaridaran:
kontrak baku mengandung krausur yang memberatkan pihak
lainnya. Yang dimaksud dengan berat seberah adarah kontrak itir
hanya atau terutama mencantumkan hak-hak sarah satu pihak
saja sehingga pihak yang mempersiapkan kontrak standar tanpa
mencantumkan apa yanE menjacJi keinginan pihak lainnya.
Demikian pula sebaliknya, bagi pihak yang menerima kontrak
baku ini, isi kontrak hanya dipenuhi dengan kewajiban saja.2s rsi

24 lbid.
2s Tan Kamerro, Sari Kuriah serekto Hukum perdata tonggar Tg/t0-02.

Universitas Sumatera Utara (USU) 2002.
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Menjual barang

yang belum dimiliki

- Short Selling lndex

boleh

- Ba'y al-ma'dum dilarang (Fatwa DSN

No. 20/DSN-MUlllU 12001
Jual beli surat

berharga/surat

utang

- Boleh - Menurut]umhur: Tidak boleh,

menurut lbnuTaimiyah dan kawan-

kawan boleh yang mustaqir dengan

syarat-syarat

Selanjutnya asas perjanjian yang sangat berkaitan dengan
iktikad baik adalah asas kernanfaatan dan kemasrahatan".Asas ini
mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang
dila kukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemasrahatan,
baik bagi para pihak yang nrengikatkan diri dalam perjanjian
rnaupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tielak terdapat
ketentuannya dalam al-eur'an dan al-Hadith. Asas kemanfaatan
cian kemaslahatan ini sangat rerevan dengan tujuan hukurn
lslSmseca ra u n irrersal.3B

Kata nraslahah ini diambil dari al salah (kebaikan, kegunaan,
validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada
dalam bentuk yang sernpurna {hayah kamitah) sesuai dengan
tujuan atau sasaran yang dimaksudkan, seperti pena berada
pada bentuknya yang paling tepat (salih) ketika dipakai untuk
menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak
(salih) ketika digunakan untuk menebas.3e Begitu juga kontrak
bisnis berada pada bentuknya jika mendatangkan prestasi bagi
para pihak.

38 RahmaniTimorita yulianti, Asas- asas perjanjian, 10.
re Abdullah M Husein arAmiri, Dekontruksi sumber Hukum rsram pemikiron

HukumNaj adAn otThAfi (Jakarta:Gaya Media pratama, 2OO4),101 .
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Y; tr '4! ;t'qi # WtF rr3$ tn;I artt Uii U
,sji"NJ.4Fi tlt +l t +xyf ,rG eF L:JA {<k#_

(r,) isi'"il 4W"^1r Lltt tr;:tg
!-lai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi

orang-orang yong selalu menegakkan (kebenoran) karena
Allah, menjadi soksi dengan adir. dan janganrah sekari-kafi
kebencianmuterhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidok adil. Berlaku adiltah, karena adit itu tebih dekat
kepada tokwa. dan bertakwatah kepada Allah, Sesungguhnye
Ailah Maha mengetahui opa yang kamu kerjakan. (eS. At
Maidah: B).a2

Ayat di atas menegaskan bahwa keadilan merupakan
cermin ketakwaan seseorang.,Al-eur,an juga menyatakan bahwa
salah satu misi lslSm adarah untuk membangun keadiran dan
persamaan. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau
rnenyamakan yang satu dengan yang lain tal_musawah). Secara
terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan
yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga
sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu
sama lain. Adiljuga berarti berpihak atau berpegang kepada
kebenaran"o3

a2 al-Qur'an, 3:8.

o' Abdual Aziz Dahlan, et. ail, (editor), Ensiklopedi Hukum lslam,yol.
2 (Jakarta: PT lchtiar Baru Van Hoeve, 1gg7),25.
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Al-Qur'5n menegaskan bahwa penegakan keadilan
merupakan salah satu tujuan pokok Allah menurunkan para
Rasul. Sebagaimana diterangkan dalam al_ eur,an:

3W6 +r4jl nii, rfjj',j +L4J! t:t:*3t::;^3i *t
SaSirrri, aq *+ .,*FJl Liiis L:,,:.JL!,}"tjJl -f&
tf d, cl y*.tl 4):-b;,);^lcra oj:r "**.rrrq

(yo)},Js,
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka At kitab dan neraca (keadiran)
supoya manusia dopat melaksanakan keadilan. dan Kami
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yong hebat
dan berbagai nanfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu)dan supaya Allah mengetahui siapa
yang menolong (agama)Nya dan rasul_rasul_Nya padahal
Allah tidck dilihatnya. Sesungguhnya Ailah Maha kuat ragi
Maha Perkasa.(eS. Al Hodid:25).aB

Keadilan merupakan sencii setiap perjanjian yang dibuat
oleh para pihak. Sering kalidizaman modern akad ditutup oleh
satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesernpatan
untuk melakukan negosiasi mengenai krausur akad tersebut,
karena klausul akad itu terah dibakukan oreh pihak rain. Tidak
mustahil bahwa dalam peraksanaannya akan timbur kerugian
kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong

€ al-Qur'an,57:25.
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Konsep keadilan tidak menerapkan batasan pada
jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, tetapi hanya
mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki......
orang tidak boleh membenarkan perbedaan pendapat atau
kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih
diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain.
Dengan kedua prinsip keadilan menjadi standar, maka ada
banyak cara membuat orang bisa diuntun gkan.62

selanjutnya Rawls menjeraskan keadiran sebagai foirness
dengan berpijak pada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: pertoma,
setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar
yang luas dan setara. Kedua, ketimpangan soslal dan ekonomi
harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan
keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi jabatan
terbuka untuk semua. peretakan kebebasan pada dua prinsip
keadilan memberikan konsekuensi adanya batasan-batasan
kebebasan yang didasarkan pada kepentingan umum dalam
keteraturan dan kesejahteraan publik. Berkaitan dengan hukum,
Rawls berpendapat hukum berhubungan dekat dengan keadilan
sebagai keteraturan. Hukum dalam pandangan Rawls, merupakan
aturan publik memaksa yang ditujukan untuk mengatur perilaku
individu dan memberikan kerangka bagi kerja sama sosial.63

Sementara itu, keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada
dua bentuk' Pertama, keadiran daram distribusi pendapatan.
Kedua, persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap
individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses_

6' 1bid.,75,77-79.
63 lbid.,78.
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lazim berlaku di dalam dunia perdagangan. Adapun konvensi
yang berlaku didalam lslSm adalah bahwa perdagangan dengan
obyek yang tidak ada adalah tidak diperbolehkan, sedangkan
salamyang obyeknya juga tidakada pada waktu transaksi, tetap
diperbolehkan sebagai suatu bentuk kekecualian.

Dalam kaitan ayat tersebut, rbn Abbas menjeraskan keter-
kaitan ayat tersebut dengan transaksi bay'salam" Hal ini tampak
jelas dari ungkapan beliau,,,Saya bersaksi bahwa salaf (salamj
yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh
Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya. rbn Abbds kemudian
membaca ayat tersebut di atas.s8

Para ulama sebagaimana yang disebutkan oreh rbn Mundh[r,
sepakat memperbolehkan praktik salam karena pertimbanagn
kemaslahatan. Bagi para pemilik tanaman, buah-buahan atar-i
komoditas pedagangan lainnya, pembayaran di muka tersebut
ciperlukan untuk dipergunakan sebagai biaya produksi atau
cemeliharaan atas barang yang menjadiobjek salarn.ss

Salam seringkali tidak dibedakan secara tepat dengan
,ual-beli istisna! lstisnd'adalah penjualan antara pembeli dan
cembuat barang. Dalam jual-beli ini, pembeli melakukan
3emesanan baranE dengan spesifikasi yang jelas kepada
cembuat baranE. Pembayarannya dapat dirakukan secara
:rnai maupun kredit. Menurut ;'umhur ulama fiqh, istisnc,
rerupakan salah satu jenis darijual-beli salam yang bersifat
':1usus karena berkaitan dengan pembuatan barang. Dengan
:emikian, ketentuan dan aturan rnengenai istlsno, mengikuti

s8 al-Zuhayli. al-Fiqh allslaml, 597 "
se 1bid.,598.
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kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini
bias diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3. Resiko. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka
semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resikc
menjadi tanggungan lernbaga keuangan, baik resiko
disengaja maupun tidak disengaja semisal bencana alan"l.

1. Balas jasa. Pada lembaga konvensional balas jasa berupa
bunga, sedangkan dalam ienlbaga keuangan syariah,
termasuk BMl, balas jasa ini disebut bagi hasil. Bagi hasii
ini didasarkan pada hasil riil yang diperoleh dalam rentan
waktu pembiayaan.

oleh karena itu pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah menurut UU No. 10 1998 pasal g dilakukan berdasarkan
:nalisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah
lebitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan
cembiayaan sesuai den ga n perjanjian seh ing ga resiko kegagala n
atau kemacetan dalam pelunasanya dapat diminimalisir.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dirakukan
:leh account officer dari suatu lembaga keuangan yang level
_abatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat
: -rla berupa commite (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis
:ermohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan
:engan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran
:in aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima
rengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai
c:ngan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima
can pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah,
atinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk
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1)

2)

Pendekatan historis, yaitu menilai past performocet apakah
menunjukan perkembangan dari waktu ke waktu.

Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan
para pengurus bisnis. Hal ini sangat penting untuk
perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian
teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan
profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.

Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon
mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan
usaha untuk mendapatkan perjanjian pembiayaan dengan
bank.

Pendekatan manajerial, yaitu menilaisejauh mana kemam-
puan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen dengan memimpin perusahaan.

Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana
kemampuan calon mudharib mengelolah faktor-faktor
produksi, sepertitenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-
peralatan/mesin-mesi n, ad m i n itrasi dan keuang an, i nd ustri a I
relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (wanprestasi)
pada BMT

Pembiayaan pada BMT tidak selalu berjalan mulus seperti
- ang diinginkan oleh para pihak. Meskipun diatur oleh undang_
-ndang dan telah diadakan perjanjian yang disepakati oleh
celaku usaha terkadang timbul masalah dalam perjalanannya.
-erjadinya penyimpangan atau hal lain yang menyebabkan

3)

4)

s)

Dr. Aji Damanhuri,M.E.l. _ 155





or dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian
mbiayaan berdasarkan prinsip shar-i'ah, pemberian jaminan
upun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat

Ca nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berdasar pada Penjelasan pasal 1 1 UL, No. l0 Tahun 1999
etas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa
rk shar"i'ah dapat berbentuk kemacetan da[am pelunasan

biayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana
yarakat yang disimpan di bank shar-i'ah, di mana bank
,l'ah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat

E telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh
syarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank
i'ah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari
< shail'ah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya

;keta adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah
rjanjikan antara bank shaii'ah dengan nasabah atau tidak
nuhinya prinsip shan-'ah dalam akad tersebut. Secara rinci.

at dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank
-'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau
tEgaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu

kan karena:6e

<elalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah
Jalam akadwadi'ah;

rank rnengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
sersetujuan yang bersangkutan dalam akad mudarabah;

r Ahmad Mujahidin, Kewenongon dan prosedur penyelesaian Sengketa
i Shafi'ah di lndonesia (Bogor: Ghalia, 201 0), 20.4042
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c. nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan

usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at lslSm

yang bersurnber dari dana pinjaman bank shar-i'ah, akad

ijarah dan lain-lain;

pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak

nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang

menyebabkan kerugian riil kea! loss);

wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah

pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang

didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapai

menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu

ada pernyataan ialai (mgebreke stelling) sebagaimana

drmaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata;

perbuatan rnelawan hukum (PMH), gugatan yang berisi

tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan

melawan hukum atau wanprestasi;

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat

terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:

1) adanya suatu perbuatan;

2J perbuatan tersebut rnelawan hukum;

3) adanya kesalahan dari pihak pelaku;

4i adanya kerugian bagi korban;

5i adanya hubungan sebab klausal antara perbuatan

dengan kerugian;

6) bertentanEan dengan kewajiban hukum si pelaku;

7) melanggar hak subjektif orang lain;

8) melanggar kaidah tata susila;dan

d.

a

t
t,

/I
Y.
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itu rnenurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Ailah adatah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjokan.Ta

o!, t;fiI b+G rirGr d,sjtl b;tu-e.u bb
il-n,g 

"{- €;r,r, ,rrj*A 6prtj; ri.r.,-l -d
'u|t Llrri-,aldrn! L#3ba[,,G;;G eti 41,*f

Dan kalau ado duo golongon dari mereka yong beriman
itu berperong hendaktah komu damoikan antaro keduanya!
topi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang
lain, hendaklah yong melanggar perjanjian itu kamu perangi
sampai surut kembali pada perintah Altah. katau Dia telah
surut, domaikanlah antara keduanya menurut keadilan, don
hendaklah kamu Berroku adir; sesungguhnya Artoh mencintai
orang-orang yang Berlaku adil.zs

Adapun secara hukum kewenangan penyelesaian sengketa
:konomi shar-i'ah dimiliki oleh peradilan Agama dengan
(ewenangan absolut. peradilan Agama merupakan salah satu
embaga peradilan yang keberadaannya diatur lebih !anjut dalam
Jndang-Undang Nomor t4 Tahun .t970 

tentang pokok_pokok
{ekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan
Jndang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

-

7a al-Qur'an, 4: 128.
7s al-Qur'an. 49:9
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:gama, dan ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian
. ekuasaan pengadilan.Ts

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan
:gama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama

'calah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari
.eadilan yang beragama lslam mengenai perkara perdata
-:rtentu. Sementara dalam iJU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan
-ahwa peradilan agama adalah sarah satu pelaksana kekuasaarr
.ehakiman bagi pencari keadilan yang beragama lslam
:engenai perkara tertentu. perubahan klausul (dari perkara
-erdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan
- ahwa peradilan agama memiliki potensi urntuk memeriksa dan
-emutus perkara perdata yang lebih luas"Te

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
- 106 kedudukan Badan peradilan Agama semakin eksis. Hal ini
=rring bertambahnya kewenangan absotut peradilan agama
-rlam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya,
-:rbedaan mendasar tersebut adalah peradilan agama semakin
-endapatkan kepercayaan masyarakat dan negara lndonesia
-ttuk mengadiii dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang
=rah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai
-:rikut:

, Perkara zakat;

. Perkara infaq;

Perkara dibidang ekonomi shan-,ah; dan

78 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangon dan Acara perodilan
:amo (Jakarta: pustaka Kartini, j 993), 139.

7e lbid.
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a

g.

'1.

2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama lslam dalam bidang ekonomi
shar-i'ah yang mel iputi:

a. Bank shaii'ah

b. Lembaga keuangan mikro shar-l'ah

Asuransi shan-lah,

Reasuransi shan-'ah

Reksadana shar-i'ah

Obligasi shar-i'ah dan surat berharga berjangka menengall
shar-j'ah

Sekuritas shan-'ah

Pembiayaan shan-'ah

Pegadaian shar-ihh

Dana pensiun lembaga keuangan shar-i,ah,

Bisnis shar-i'ah,83

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidanE
:erbankan shar-j'ah, melainkan juga di bidang ekonorni shan-,ah

ainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang
ieragama lslSm"adalah termasuk orang atau badan hukum yang
tengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada
-rukum lslam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan
reradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.8a Jadi
ronmuslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui

83 lbid,.

e Suhartono, Paradigma Penyelesaian Sengketa Shaii,ah di lndonesio,
,;ww. Badilag (19 April 2013),7.
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Melalui Badan Arbitrase Shan-'ah Nasionai {Basyarnas) aia;
Iernbaga arbiirase lain, dan,iatau

Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umur,-r"

Keterrtuan hr-rruf d ini dianEgap bisa menjadi persoalan e ;

kemudian nari.

G Bayt al Mal wa al Tamwil {EMf )

BMT rner'.ipakan ker:endek;:n dari Bavt al-t'rltti wa G -

- nv,i!.5e{,1f . lughawi bayt *r-m*i berarti runrah dana ffu:,
' :t ot-tsry!;,\ii berarti rumah usaha B,tyt r:l-Mnidikeni!:angk;n:

"dasark.lv: i.:Jarah peykernhang;invc, yakni dari i-rrasa !^!ar

' tpai aba{: r:.::'ierrq;han perkemi:a,rr;air lslJm, di nl,trr;r r*',
'nc;l i:erii.r it,.;,. r il ntu L irl e fi e r : t1t f-ri: l k -i r, sE, ka ! t {-l u s ui€il^ftsrjr"i

' dana 365ia: Secjangkan bey,! esi-ts;.:viii rne rupakan i*innal,
nis Vanc ne,,'rrotif laha.e!

Dari p:el-r?'''.ttan tersehut r]apailal, ditarik suatu perrgeriia'
. :g menyelr-l r;h bahwa El.rll n:erunaran r:rganisasi bisrin yan;..,

- : berireian .osia!. Peran sosiaiBlr47;46n ter!ihat pacta defin;:,,
' ,,t ai-rna! si:#anqkan peran bi:rls BMT terlihat dari definr.ci

. ;t ai-tamwi lietragai lenrbaga sosiai, bayt al-ntai memiiir
: amaan fLrnc:i dan peran dengarr Lembaga ArnilZakat (LAZ;.

h karenanya" bayt al-mi1l ini haru: didorong agar mamptj
. peran secaf a profesional menjadi tAZ yang mapan. Funq:!
. ';€but palinci tidak meliputt upaya penEumpulan dana zakat,
-':q, sedekah. wakaf dan sumLrer dana-dana sosial yang iain"

8e Muhammad Ridwan, Manajemen Bayt ai - Mol wa al-Tomwil (Yogyakarta:

'ress. 2004), I 26.
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Sedangkan misi BMTadalah membangun dan mengembang-
kan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani
yang adil berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur-
naju berkeadilan berlandaskan shar-j'ah dan ridho Allah swr.
)idirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas tisaha
:konomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya cian
rrasyarakat pada umumnya" pengertian tersebut di atas ciapat
Jipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatar":
.resejahteraan anggota dan masyarakat" AnEgota harui:
liberdayakan {empowering) supaya dapat ry-randiri. Dengan
.endirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dai,
rasyarakat nrenjadi sangat tergantung kepada BMT. Denqa*
:renjadi anggota BMT, masyarakai dapat rneninEkatkan tal.ef
idup melalui peningkatan usahanya.e2

Pemberian rnodal pinjanran sedapat rnr:ngkin dapat nrl*-
randirikan ekonomi para peminjarri. oreh sebab itu, sanoa.i

. :nting dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiaya-
'-r, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan,
:hingga dapat nnendeteksi berbagai kemungkinan yanq timbui
ari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pen-
:katan pola kelompok menjadi sangat penting. AnEgota
kelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan

:ffipat tingqal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan
:ndampingan.e3

sifat usaha BMTyang berorientasi pada bisnis (&ussrn ess ari-
'fed) dirnaksudkan supaya pengeroraan BMT dapat dijalankarr

e2 lbid.
e3 lbid"

/
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