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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Beringharjo Yogyakarta 

1. Sejarah BMT Beringharjo Yogyakarta 

BMT Beringharjo Yogyakarta merupakan BMT yang telah memiliki 

berbagai cabang di Pulau Jawa yang tersebar di berbagai daerah dengan 

berpusat di Yogyakarta.Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo 

(BMT BDB) bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) 

Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS 

Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 

September 1994.  

Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang 

digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya 

Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh 

Dompet Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di 

Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut 

beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk 

mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompet Dhuafa Republika. 

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang 

mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka 

kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di daerah 

Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivis ini mulai 
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melakukan survey pasar, lokasi, lobby-lobby dan persiapan lainnya untuk 

mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Kota 

Yogyakarta.  

Dengan keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan di-support oleh 

Dompet Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa 

Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para 

kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida 

Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 

31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan 

bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun 

BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun 

kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk 

tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan 

BMT di hati masyarakat. 

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba 

darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka harus meminjam mesin 

ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. Tidak hanya sekedar meminjam 

mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid 

Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada 

bulan ketiga pendirian BMT mereka sempat kaget karena mereka mendapat 

honor sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka 

kalau akhirnya mereka mendapatkan upah. 
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BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan 

secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia 

pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu 

Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie Kantor pertama BMT Beringharjo 

berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. 

Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki 

badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak 

saat itu hubungan kerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika terus 

terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya Memorandum of 

Understanding (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu 

Dompet Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina 

Dhuafa Beringharjo. 

(Sumber: Dokumen dari BMT Beringharjo Yogyakarta) 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Beringharjo Yogyakarta 

a.  BMT Beringharjo Yogyakarta mempunyai visi yang akan dicapai yaitu : 

1) SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki 

komitmen nilai-nilai syari’ah. 

2) Pertumbuhan & perkembangan usaha yang profitable. 

3) Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (value base management) 

& proses bisnis yang accountable. 

4) Produk Syari’ah yang Inovatif. 

 

b. BMT Beringharjo Yogyakarta mempunyai Misi yang akan dicapai yaitu: 

1) Terus menghidupkan Lembaga Keuangan Syari’ah yang Sehat, 

Berkeadilan dan Menentramkan. 

2) Memberi kemanfaatan yang berkelanjutan kepada mitra usaha. 

 

c. BMT Beringharjo Yogyakarta mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1) Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong pertumbuhan 

perkembangan usaha. 

2) Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal. 

3) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan. 
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3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Beringharjo Yogyakarta 

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan 

(RAT), Pengurus, Direktur dan wakil direktur. Berikut bagan struktur 

organisasi BMT Beringharjo Yogyakarta: 
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Kemudian berikut tugas dan wewenang di BMT Beringharjo Yogyakarta: 

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

Struktur organisasi di BMT Beringharjo kedudukan tertinggi yaitu 

Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat tersebut merupakan rapat antara 

seluruh koperasi syariah se-DIY, BMT Beringharjo menjadi anggota 

Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH) se-DIY.  

b. Pengurus  

Kemudian di bawah RAT terdapat pengurus dimana pengurus itu terdiri 

dari ketua, wakil, sekretaris dan bendahara, dimana tugas dari pengurus 

yaitu melakukan pergantian Anggaran Dasar (AD). Pengurus 

bertanggung jawab terhadap RAT. Setelah pengurus kemudian terdapat 

direktur dan wakil direktur.  

c. Direkur dan wakil BMT Beringharjo  

yang membawahi masing-masing manager cabang dan 

bertanggungjawab terhadap pengurus. Sementara itu wakil direktur 

bertugas menggantikan peran direktur jika berhalangan dan 

mengevaluasi kinerja manager.  

d. Konsultasi Syariah dan Konsultan Manajemen 

Pada struktur organisasi BMT Beringharjo Yogyakarta juga stafbagian 

yang membidangi syariah yaitu Konsultan Syariah dan Konsultan 

Manajemen. Dua staf yang membidangi bidang syariah bertanggung 

jawab terhadap direkur dan wakil direktur. 
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Kemudian dibawah direktur dan wakil direktur terdapat beberapa 

staf yaitu Financing&Treasury, Credit Remidial and Legal (CRD), Human 

Resource Managemen (HRD), Operational Affaairs, dan 

Monitoring&Audit Analysis. Keempat Staf tersebut bertanggung jawab 

terhadap direktur dan wakil direktur BMT Beringharjo. 

e. Tugas dan wewenang Financing yaitu memberikan pertimbangan atau 

keputusan dalam persoalan yang berkaitan dengan anggaran. Credit 

Remidial and Legal bertugas melakukan pemantauan terhadap kantor 

cabang terkait dengan pembiayaan bermasalah. Tugas Human Resource 

Managemen (HRD)yaitu melakukan rekruitmen jika perusahaan 

membutuhkan karyawan baru.  

f. Kemudian dibawah dari empat staf diatas terdapat manager cabang dan 

manager maal. Dua manager tersebut bertanggungjawab terhadap 

direktur dan wakil direktur. Tugas manager maal yaitu melakukan 

pemberdayaan terhadap kaum dhuafa dan observasi terhadap potensi 

Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Sementara itu tugas manager cabang 

melakukan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan dan mencapai target.  

g. Kemudian dibawah manger cabang terdapat Marketing Head Unit dan 

Operational Head Unit. Tugas Marketing Head Unit Monitoring dan 

supervisi terhadap para staf di bawahnya. Sementara itu Operational 

Head Unit. Dua unit tersebut bertanggung jawab terhadap manager 

cabang. Marketing Head Unit mempunyai staf dibawahnya yaitu 

Funding Officer, Lending Officer, Financing, dan Administrator. Tugas 
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Funding Officer adalah memasukkan transaksi tabungan ke buku 

tabungan yagn ditinggal di kantor dan transaksi angsuran ke kartu 

angsuran. Lending Officer bertugas Melakukan survey kelayakan bisnis 

terhadap mitra yang mengajukan pembiayaan di BMT Beringharjo. 

Financing bertugas melakukan analisa pembiayaan. Administrator 

bertugas menngecek data yang masuk dan melengkapi akad sesuai data 

dari mitra. 

h. Kemudian bawahan staf Operational Head Unit terdapat teller dan 

Customer Service. Tugas teller yaitu melayani mitra untuk melakukan 

transakasi dan mencatat setiap transaksi yang berlangsung di kantor 

cabang. Sementara itu tugas Customer Service yaitu memberikan 

keterangan produk dan layanan terhadap calon mitra dan membuat kartu 

tabungan bagi mitra baru. 

 

B. Pelaksanaan Akad PembiayaanMusyarakah di BMT 

BeringharjoYogyakarta 

 

1. Pembuatan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

Pembuatan akad di BMT Beringharjo menggunakan perjanjian baku. Pada 

pembuatan akad tersebut dibuat oleh tim akad dari BMT Beringharjo. 

Akad tersebut digunakan untuk pembiayaan musyarakah. Berikut proses 

pembuatan akad pembiayaan musyarakah: 

 



66 
 

 

a. Permohonan pembiayaan calon mitra terhadap BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

Setiap transaksi pembiayaan musyarakah diawali dengan permohonan 

dari calon mitra terhadap BMT Beringharjo Yogyakarta. Calon mitra 

datang ke kantor cabang BMT Beringharjo, setelah itu calon mitra dapat 

menanyakan beberapa informasi tentang pembiayaan musyarakah di 

customer service di kantor cabang BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Kemudian calon mitra dapat mengajukan permohonan terkait 

pembiayaan musyarakah ke bagian customer service. Teller yang 

mencatat transaksi pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

b. PenilaianAnalisis 5C (Caracter, Capacity, Condition of Economy, 

Capital, Collateral) oleh BMT Beringharjo Yogyakarta. 

BMT Beringharjo dalam memberikan pembiayaan musyarokah 

tentunya terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama mitra atau calon 

mitra datang ke kantor cabang BMT Beringharjo Yogyakarta selanjutnya 

mengisi formulir. Kemudian Acounting officer (teller) memberikan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mitra atau calon mitra yaitu benda 

jaminan, kartu keluarga (C-1), KTP Suami dan Istri. Administrasi 

pembiayaan yang mengecek kelengkapan data mitra atau calon mitra. 

Mitra BMT adalah seorang baik itu memiliki tabungan atau sudah pernah 

meminjam sejumlah uang di BMT Beringharjo Yogyakarta. Calon mitra 

adalah orang yang belum mempunyai tabungan atau pernah meminjam 

uang di BMT Beringharjo Yogyakarta. 
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Tahap selanjutnya analisis 5C terhadap mitra dan calon mitra 

(Caracter, Capicity, Condition Economy,Collateral, Capital). Analisis 

5C ini dilakukan oleh dua staf. Pembiayaan diatas RP. 25.000.00,00 

(dua puluh lima juta rupiah) yang berwenang menganalisis 5C yaitu 

analis pembiayaan. Pembiayaan dibawah RP.25.000.000,00 yang 

berwenang adalah staf marketing.  

Analisis karakter yaitu analisis terhadap watak dan karakter 

mitra,tujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik untuk 

melunasi pembiayaan musyarokah.BMT Beringharjo dalam 

menganalisa karakter dengan cara mewawancari tetangga mitra atau 

calon mitra bertempat tinggal, hal ini tanpa sepengetahuan mitra atau 

calon mitra. BMT Beringharjo analisis karakter ini mengetahui watak 

dan iktikad baik dari mitra atau calon dalam kehidupannya sehari-hari. 

Analisis Capacity yaitu analisis terhadap kemampuan mitra dalam 

mengelola usaha. BMT Beringharjo melakukan wawancara dengan 

tetangga dan ketua RT mitra atau calon mitra bertempat tinggal. 

Analisis Condition Economy yaitu analisis terhadap usaha yang telah 

dijalani mitra. BMT Beringharjo melakukan wawancara langsung 

dengan mitra atau calon mitra, BMT Beringharjo mengetahui keadaan 

ekonomi. Selain itu juga BMT Beringharjo mewawancarai sekitar. 

Collateral yaitu analisis terhadap benda jaminan milik mitra, benda 

jaminan tersebut menjadi syarat pembiayaan musyarokah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. BMT Beringharjo mengecek langsung 
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keadaan benda yang akan dijaminkan dan dilihat keaslian surat-surat 

kepemilikan benda. BMT Beringharjo langsung melakukan  cek 

terhadap benda bergerak biasa BMT langsung   ke Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) daerah setempat. Kemudian untuk 

benda tidak bergerak mengecek langsung ke BPN (Badan Pertanahan 

Nasional). Hal ini dilakukan agar BMT Beringharjo mengetahui 

keaslian dokumen dari benda milik mitra atau calon mitra.  Analisis 

Capital yaitu analisis terhadap modal mitra untuk menunjang 

usahanya. Pada tahapan 5C BMT Beringharjo Yogyakarta perlu teliti, 

agar BMT Beringharjo mengetahui kelayakan mitra atau calon mitra 

untuk mendapatakan pembiayaan musyarokah atau permintaan 

pembiayaan mitra ditolak. Analisis Capital ini dapat dilihat 

perkembangan usaha untuk ke depan dengan melihat modal yang 

dimiliki mitra. Pada prakteknya analisis 5C yang dilakukan oleh BMT 

Beringharjo masih kurang tepat karena masih banyak mitra yang 

bermasalah. Mitra atau calon mitra masih kurang terbuka dengan 

kapasitasnya dalam menjalankan usahanya terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BM Beringharjo. 

  Tahapan terakhir dilakukan rapat komite, khusus untuk 

pembiayaan nominalnya diatas 25.000.000,00 rapat dilakukan di kantor 

pusat di jalan ring road utara Yogyakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh 

Direktur BMT Beringharjo dan Credit Remidial and Legal. Sementara itu 

untuk pembiayaan di bawah RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
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rupiah) dilakukan rapat komite yang dihadiri oleh Credit Remidial and 

Legal dan Manager cabang.  

c. Proses lahirnya akadpembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

BMT Beringharjo mempunyai dua jenis pembiayaan baik 

pembiayaan yang bersifat konsumtif maupun pembiayaan yang bersifat 

produktif. Pembiayaan yang bersifat produktif di BMT Beringharjo 

dikenal dengan istilah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah 

adalah akad kerjasama beberapa pihak yang menggabungkan modal untuk 

melakukan usaha tertentu yang dituang dalam perjanjian atau akad 

pembiayaan musyarakah. Pembuatan akad pembiayaan musyarakah di 

awali dengan penyusunan naskah akad pembiayaan musyarokah disusun 

oleh tim akad. Tim akad tersebut terdiri dari wakil direktur, Genderal 

manager, manager marketing dan pembiayaan serta koordinator cabang. 

Tim akad terdapat ketua dan penanggunng jawab yaitu manager marketing 

dan pembiayaan.Proses pembuatan akad tim akad mempunyai beberapa 

kriteria yang harus dicantumkan dalam akad yaitu diantaranya pihak, 

transaksi, margin, jaminan, hak dan kewajiban. Tim akad dalam membuat 

akad tentunya mempunyai beberapa sumber atau contoh, seperti buku 

himpunan fatwa syariah, perjanjian dari bank konvensional maupun bank 

syariah. 

Akad yang sudah disusun dipersentasikan di depan direktur. 

Setelah itu akad tersebut dinilai oleh Dewan Pengawas 
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Syariah(DPS).Kemudian DPS menilai akad untuk melihat kesesuaian 

antara isi akad dan dengan prinsip syariah. Sementara itu jika isi akad 

masih kurang sesuai dengan prinsip syariah maka akad dinilai tidak layak. 

Jika akad tersebut tidak sesuai maka akad ditolak dan dikembalikan 

kepada tim akad untuk diperbaiki. Jika akad telah sesuai dengan prinsip 

syariah, makaakad yang telah disetujui oleh DPS. Setelah itu BMT 

Beringharjo berkonsultasi dengancorporate lawyer, agar akad sesuai 

dengan hukum positive di Indonesia. Akad telah dinilai berdasarkan 

hukum syariah dan hukum positive Indonesia maka akad diberikan ke 

administrasi pembiayaan di masing-masing kantor cabang. Setelahakad 

tersebut dinilai layak maka akan disebarkan di masing-masing kantor 

cabang. Administrasi pembiayaan yang mengisi data mitra dalam akad 

pembiayaan musyarokah.  

Pada akad pembiayaan musyarokah muncul permasalahan yaitu 

diterapkannya perjanjian baku. Klausul-klausul dalam akad dibuat secara 

sepihak biasanya disebut kontrak baku, sehingga mitra hanya menyepakati 

akad yang telah dibuat BMT Beringharjo.Kantor cabang BMT Beringharjo 

Yogyakarta terdapat 3 cabang yaitu di jl. Ahmad Yani, jl. Pabringan dan 

Kauman, Yogyakarta. Kantor cabang BMT Beringharjo harus 

mempertahankan performanya dan hal itu menjadi tanggung jawab 

Manager cabang. Hal itulah yang membuat setiap kantor cabang BMT 

Beringharjo mempunyai target yang harus dicapai. Setiap kantor cabang di 

BMT Beringharjo Yogyakarta harus memenuhi target, maka untuk 



71 
 

 

memenuhi target tersebut dibuatlah ketentuan proyeksi bagi hasil dalam 

akad pembiayaan musyarakah. 

Berdasarkan proyeksi bagi hasil tersebut mitra harus mengangsur atau 

mengembalikan modal ke BMT Beringharjo Yogyakarta sesuai proyeksi 

bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarkah. Menurut fatwa MUI 

No.08/DSN/MUI/2001 tentang pembiayaan musyarokah bahwa “Setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada  jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan 

bagi seorang mitra. Ketentuan proyeksi bagi hasil pada akad pembiayaan 

musyarokah di BMT Beringharjo Yogyakarta, tidak sesuai dengan fatwa 

MUI tentang pembiayaan musyarakah. Akan tetapi kekuatan mengikat 

fatwa sangat lemah berbeda dengan peraturan atau perundang-undangan.  

Pada saat ini belum ada peraturan yang mengatur pembiayaan 

musyarakah, hanya fatwa saja yang mengatur tentang pembiayaan 

musyarakah. Pelaksanaan dalam akad pembiayaan musyarakah akan 

membuat akad tersebut tidak sesuai dengan Fatwa MUI tentang 

pembiayaan musyarakah. Ketentuan proyeksi bagi hasil tersebut tidak 

sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam yaitu kehendak 

bebas masing-masing pihak, karena tetapi kebebasan tersebut cenderung 

dibatasi dengan adanya proyeksi bagi hasil. BMT Beringharjo Yogyakarta 

tetap menganggap proyeksi bagi hasil sesuai fatwa MUI, karena proyeksi 

bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad 

pembiayaan musyarakah. Ketentuan proyeksi bagi hasil tidak dianggap 
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riba. Pelaksanaan proyeksi bagi hasil disatu sisi memberatkan mitra, akan 

tetapi di sisi yang lain proyeksi bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan 

fatwa MUI tentang pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa BMT Beringharjo Yogyakarta belum konsisten 

terhdapa prinsip syariah yang telah menjadi simbol dari BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Semestinya BMT Beringharjo tetap berpedoman kepada 

fatwa MUI tersebut. Walaupun Indonesia bukan negara Islam yang selalu 

berpegang kepada syariah Islam tetapi BMT Beringharjo tetap 

menunjukan ekonomi syariah Islam yang semestinya. 

 Selain itu dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Perjanjian baku dalam 

membuat akad pembiayaan musyarakah tersebut, mengakibatkan mitra 

tidak dapat secara penuh melakukan penawaran dalam akad pembiayaan 

musyarakah.  

 Menurut Fatwa MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

musyarakah dijelaskan bahwa kerugian  harus dibagi di antara para  mitra 

secara proporsional menurut saham masing-masing dalam  modal.Satu hal 

lagi pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan fatwa 

MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.BMT 

Beringharjo tidak menanggung kerugian semisal usaha mitra bangkrut. 

Hal ini disebabkan posisi tawarnya dalam akad memang tidak seimbang 

sehingga terhadap beberapa hal BMT Beringharjo tidak bertanggung 
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jawab terhadap resiko yang terjadi akibat usaha mitra yang kurang 

berkembang. 

 BMT Beringharjo memberikan keringanan bagi mitra yaitu dengan 

menghapuskan mengembalikan pembiayaan, karena dua sebab yaitu 

terjadi kebakaran dan mitra meninggal dunia.  

Akad pembiayaan musyarakah dibuat baku agar lebih efektif karena 

lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Akan tetapi kebebasan mitra 

untuk melakukan penawaran dalam akad pembiayaan cenderung dibatasi. 

BMT Beringharjo Yogykarta telah memperbaharui akad. Pada akad yang 

baru ini diperbaharui setelah 15 tahun. Sistem akad yang baru 

menggunakan dengan sistem online. Akad tersebut digunakan saat tahun 

2014. 

d. Kesepakatan dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

Kesepakatan merupakan syarat sah suatu perjanjian atau akad. Pihak 

akad pembiayaan musyarakah tersebut yaitu pihak mitra dan pihak BMT 

Beringharjo Yogyakarta. Pada akad pembiayaan musyarakah merupakan 

perjanjian baku, sehingga posisi tawar mitra cenderung dibatasi. Syarat 

sahnya akad pembiayaan musyarakah sama dengan syarat sahnya 

perjanjian pada umumnya sebgaian diatur dalan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP) pasal 1320. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa 

syaat sahnya perjanjian adalah  yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya; 2) kecakapan untuk membuat perikatan; 3); suatu hal tertentu; 4) 
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suatu sebab yang halal . Jika dilihat dari ketentuan dari syarat sahnya 

perjanjian, akad pembiayaan musyarakah dapat di BMT Beringharjo 

Yogyakarta dikatakan sah. Akan tetapi kebebasan berkontrak mitra 

cenderung dibatasi. Meskipun kondisinya seperti itu, namun akad 

pembiayaan musyarakah tetap berlaku sebagai undang-undang bagi BMT 

Beringharjo Yogyakarta dan mitra. Hal tersebut ditentukan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1338 yang berbunyi 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang memembuatnya”. Akad pembiayaan musyarokah yang 

membuat akad adalah BMT Beringharjo, sedangkan mitra hanya 

menyetujui akad tersebut. Adanya akad tersebut mitra akan terikat oleh 

ketentuan dalam akad pembiayaan musyarokah tersebut. Mitra cenderung 

terbatasi terlebih lagi di dalam akad terdapat proyeksi bagi hasil. Mitra 

juga masih dapat melakukan penawaran dalam akad yaitu tentang 

penetuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

Pada akad pembiayaan musyarakah terdapat suatu proyeksi bagi 

hasil yang sudah ditetapkan oleh BMT Beringharjo. Kebebasan berkontrak 

mitra tidak dibatasi secara mutlak karena mitra mempunyai hak untuk 

memilih nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Akad pembiayaan musyarokah terdapat 2 (dua) alternatif 

pilihan nisbah bagi hasil yang ditawarkan pada mitra yaitu nisbah bagi 
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hasil 30%  - 70%  bagi BMT Beringharjo dan mitra . Selain itu juga 

terdapat nisbah bagi hasil 40% - 60% bagi BMT Beringharjo dan mitra. 

 

2. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakahdi BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

a. Isi akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Pada pembiayaan musyarakahmodal berasal dari dua pihak. Akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta tidak 

dijelaskan jumlah modal yang berasal dari mitra, sehingga seolah-olah 

usaha secara keseluruhan adalah berasal dari BMT Beringharjo 

Yogyakarta saja. Hal tersebut tampak pada pasal 1 akad pembiayaan 

musyarakah (lihat lampiran 3). Pada akad pembiayaan musyarakah 

terdapat ketentuan proyeksi bagi hasil. Pada ketentuan proyeksi bagi 

hasil tersebut mitra harus mengangsur ke pihak BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Kemudian salah satu syarat untuk mendapatkan 

pembiayaan di BMT Beringharjo adalah penyerahan benda jaminan 

milik mitra kepada BMT Beringharjo. Pihak BMT Beringharjo tidak 

bertanggung jawab atas kelalaian dari pihak mitra, sementara itu BMT 

Beringharjo wajib memberikan kelonggaran waktu kepada mitra. Jika 

mitra dalam waktu 30 hari setelah batas waktu akhir pembayaran tidak 

dapat mengangsur sesuai kesepakatan maka barang akan dijual oleh 

BMT Beringharjo. 
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Kemudian mitra yang lalai akan kewajibannya, maka BMT 

Beringharjo akan mengadakan penagihan. Mitra yang akan 

menanggung biaya penagihan. Selain itu juga mitra wajib membayar 

biaya administrasi kepada BMT Beringharjo untuk keperluan akad 

pembiayaan musyarakah. BMT Beringharjo melakukan pengawasan 

terhadap usaha mitra dan BMT Beringharjo dapat meminta keterangan 

terkait usaha mitra. Jika terjadi perselisihan maka kedua belah pihak 

akan menyelesaikan lewat jalur hukum. 

b. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

(1)   Pelaksanaan proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah 

di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Proyeksi bagi hasil tersebut tidak dapat ditawar oleh mitra. Hal ini 

membuktikan bahwa kebebasan berkontrak mitra cenderung dibatasi, 

padahal pendapatan beberapa mitra tidak stabil. Faktor yang 

mempengaruhi pendapatan mitra salah satunya yaitu persaingan dalam 

pasar yang semakin ketat, maka dari itu semestinya BMT lebih 

memantau perkembangan usaha mitra.  

Pada praktiknya hanya beberapa mitra yang memenuhi proyeksi bagi 

hasil sebagaimana telah ditetapkan dalam akad, namun ada sebagaian 

lain mitra yang tidak dapat memenuhi proyeksi bagi hasil, sehingga 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan bermasalah 

disebabkan beberapa mitra BMT kemampuannya tidak sesuai dengan 
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proyeksi bagi hasil. Hal ini disebabkan mitra kalah bersaing dalam 

pasar sehingga penghasilannya tidak dapat sesuai proyeksi bagi hasil. 

Berdasarkan hal tersebut BMT Beringharjo masih kurang tepat dalam 

menganalisis kemampuan mitra. Ternyata selain itu juga terdapat mitra 

yang mempunyai pendapatan yang besar akan tetapi mitra tersebut tidak 

mengangsur ke BMT Beringharjo, padahal pendapatannya cukup besar. 

Hal ini BMT Beringharjo masih kurang teliti dan telah salah melakukan 

analisis karakter mitra sehingga terdapat mitra yang tidak memeuhi 

kewajibannya. Selain itu mitra kurang paham konsekuensi dari akad 

yang telah ditandatangani. Kesadaran dari mitra sangat kurang terlebih 

lagi BMT Beringharjo masih belum tegas terhadap mitra yang 

mempunyai karakter yang tidak baik. 

  Mitra BMT yang sanggup memenuhi proyeksi bagi hasil, ternyata 

memang mempunyai keuntungan yang besar dan mengangsur ke BMT 

Beringharjo. Faktanya terdapat beberapa mitra BMT keuntungannya 

tidak seberapa, akan tetapi mitra tersebut tetap memenuhi kewajibannya 

untuk mengangsur ke BMT Beringharjo, walaupun keuntungan perbulan 

dapat dikatakan minim. Persaingan pasar yang semakin ketat sehingga 

terdapat mitra yang kewalahan untukmemenuhi proyeksi bagi hasil. BMT 

Beringharjo kurang tepat menganalisis kemampuan dan kondisi ekonomi 

dari mitra, sehingga terdapat mitra yang karakternya baik tetapi kapasitas 

dan kemampuannya masih kurang. BMT Beringharjo perlu memberikan 

kelonggarana bagi mitra yang mempunyai karakter yang baik.  
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(2) Pelaksanaan eksekusi benda jaminan milik mitra dalam akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Pada pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia 

(UUJF) disebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, 

menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain”. Pada pasal 36 

disebutkan “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau 

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan 

tertulis dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah)”. BMT Beringharjo sulit melaksanakan peraturan 

tersebut sulit terlaksana karena mitra yang kurang kooperatif serta BMT 

Beringharjo yang kurang tegas terhadap mitra. Sementara eksekusi benda 

bergerak dilakukan, jika setelah dalam jangka waktu yang ditentukan 

mitra tidak mengangsur, maka benda jaminan yang sudah disita oleh 

BMT Beringharjo dieksekusi. BMT Beringharjo akan memberi surat 

peringatan kepada mitra terlebih dahulu sebelum mengkesukusi benda. 

Muncul permasalahan yaitu benda jaminan dihilangkan mitra. 

BMT Beringharjo untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya BMT 

Beringharjo meminta tanggung jawab mitra yaitu dengan cara mengganti 

dengan benda yang nilainya sama dengan benda yang hilang, dengan 

berita acara pengganti benda jaminan. Pada berita acara pengganti benda 

jaminan tersbeut, BMT Beringharjo perlu menganalisis kembali benda 
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jaminan pengganti tesebut agar sesuai dengan pembiayaan. Jika mitra 

lalai akan kewajibannya, maka eksekusi benda jaminan yang berupa 

benda tidak bergerak dilakukan oleh BMT Beringharjo. Pihak BMT 

Beringharjo akan mengeksekusi benda jaminan sesuai peraturan yang 

berlaku. Eksekusi akan dilakukan jika status benda sudah diberi APHT. 

Status benda yang tidak diberi hak tanggungan, maka, BMT Beringharjo 

akan memberi hak tanggungan dengan persetujuan dari mitra. BMT 

Beringharjo adalah penerima hak tanggungan benda jaminan. Penerima 

tanggungan dapat mengeksekusi benda. Ekseskusi dapat melalui KPKLN 

(Kantor Pelayanan Keakayaan dan Lelang Negara). Hal tersebut sesuai 

dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak 

tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. 

Sementara itu untuk benda bergerak eksekusi biasanya benda akan 

dilelang lewat KPKLN atau langsung dijual. 

(3)   Pelaksanaan pemberian kelonggaran terhadap mitra dalam akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

 Pada praktiknya BMT Beringharjo selalu memberikan kelonggaran 

waktu kepada mitra untuk mengangsur ke BMT Beringharjo. Hal ini 

terbukti dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat langkah 

seperti reschedule, restructuring, dan reconditioning. Pemberian 

kelonggaran waktu ini dilakukan untuk memberi kemudahan kepada 

mitra dalam melunasi angsuran. Hal ini sudah sesuai dengan akad 

pembiayaan musyarakah. 
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(4) Pelaksanaan biaya penagihan dalam akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta 

Berdasarkan hal tersebut mitra dapat dikatakan wanprestasi karena 

sudah melalaikan kewajibannya dalam akad pembiayaan musyarakah. 

Adanya wanprestasi tersebut berakibat BMT Beringharjo dapat meminta 

si mitra harus membayar ganti rugi akibat keterlambatan. Pelaksanaannya 

BMT Beringharjo menuntut mitra membayar biaya penagihan karena 

mitra lalai dalam mengangsuran. BMT Beringharjo mengingatkan mitra, 

dengan mengeluarkan surat peringatan untuk memberitahu kepada mitra 

agar membayar pinjaman di BMT Beringharjo Yogyakarta. Surat 

pemberitahuan dan  peringatan ini dilakukan sebanyak 2 kali, jika mitra 

tidak menanggapi maka mitra akan dinyatakan macet oleh BMT 

Beringharjo Yogyakarta.Mitra BMT Beringharjo yang diberikan surat 

peringatan satu sampai tiga kali atau somasi, maka pihak BMT 

Beringharjo Yogyakarta akan akan mengambil benda jaminan baik benda 

bergerak atau mengeksekusi benda tidak bergerak., sehingga BMT 

Beringharjo harus melalukan penagihan Berdasarkan hal tersebut sesuai 

dengan klausul yang tertuang dalam akad pembiayaan musyarakah pada 

pasal 6. (Lihat Lampiran 3) 
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(5) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum dalam 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

 Pada pelaksanaannya memang jarang terjadi perselisihan antara pihak 

BMT Beringharjo dan mitra. Jika sampai terjadi perselisihan biasanya 

pihak BMT Beringharjo dan mitra akan bermusyawarah terlebih dahulu, 

akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan. 

Pihak BMT Beringharjo dan mitra akan menyelesaikan melalui jalur 

hukum atau ke pengadilan. Jika ditinjau dari fatwa MUI nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah bahwa jika penyelesaian 

permasalahan tidak selesai setelah musyawarah maka akan diselesaikan 

melalui Badan Arbitrasi Syariah. Pada kenyataannya Bada Arbitrasi 

Syariah tidak terdapat di daerah Yogyakarta, maka BMT Beringharjo 

menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. 

(6) Pelaksanaan pemantauan terhadap mitra dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

 Pelaksanaan pemantauan BMT Beringharjo terhadap mitra dalam 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Mitra 

BMT Beringharjo masih merasa kurangnya diperhatikan oleh BMT 

Beringharjo. Pada praktiknya terdapat beberapa mitra kesulitan 

mengembangkan usahanya. Pada pasal 8 dalam akad pembiayaan 

musyarakah BMT Beringharjo memantau keadaan mitra jika diperlukan. 

Pemantauan terhadap mitra terkadang dilakukan jika mitra sudah 

dinyatakan diragukan dan macet. SedangkanBMT Beringharjo kurang 
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memantau mitra dalam status diperhatikan atau kurang lancar,. BMT 

Beringharjo masih kurang memenatau usaha mitra. Pemanatauan itu 

dilakukan jika mitra statusnya akan dinyatakan macet atau diragukan. 

 

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakahdi BMT 

Beringharjo Yogyakarta 

1. Pembiayaan Bermasalah 

Klasifikasi pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan musyarakahdi 

BMT Beringharjo Yogyakarta, sebagai berikut: 

a) Klasifikasi mitra dalam pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo  

1) Lancar 

Mitra BMT Beringharjo masih lancar dalam mengangsur sesuai 

proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarokah ke BMT 

Beringharjo Yogyakarta. Mitra tepat waktu dalam mengangsur sesuai 

dalam akad pembiayaan musyarokah. 

2) Diperhatikan 

Mitra yang sedikit ada kendala dalam mengangsur mulai diperhatikan 

oleh pihak BMT Beringharjo. BMT Beringharjo  memberikan surat 

pemberitahuan kepada mitra. Surat peringatan ini diberikan setelah 

mitra tidak mengangsur selama 1 bulan dari waktu yang telah 

ditentukan.   
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3) Kurang Lancar 

Klasifikasi ini mitra yang angsurannya kurang lancar. BMT 

Beringharjo  memberikan Surat Peringatan (SP) 1 (satu) kepada mitra. 

SP 1 diberikan, setelah satu bulan mitra menghiraukan surat 

pemberitahuan, sehingga BMT Beringharjo memberikan SP I. 

4) Diragukan 

Klasifikasi ini BMT Beringharjo mulai meragukan mitra karena 

mengabaiakan Surat Peringatan (SP) I, sehingga BMT Beringharjo 

memberikan Surat Peringatan (SP) II. Setelah satu bulan surat 

peringatan I diabaikan mitra, menyebabkan BMT Beringharjo 

memberikan surat peringatan II. Klasifikasi diragukan BMT 

Beringharjo meragukan kemampuan dan konsistensi tanggung jawab 

mitra terhadap BMT Beringharjo. 

5) Macet 

Tahap ini mitra dinyatakan macet oleh BMT Beringharjo ketika surat 

peringatan pertama, kedua diabaikan tidak ditanggapi maka mitra 

dinyatakan macet. BMT Beringharjo memeberikan surat peringatan 

ketiga atau dapat disebut somasi. BMT Beringharjo Yogyakarta 

mengambil benda jaminan milik mitra yang dijaminkan di BMT 

Beringharjo. Setelah tahap ini jika mitra tidak sanggup melunasi 

angsuran maka benda akan dilelang oleh BMT Beringharjo sesuai 

prosedur yang berlaku. 
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b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Pelaksanaan proyeksi bagi hasil yang tidak sesuai dengan kemampuan 

mitra menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi 

karenamitra BMT sudah macet dalam mengangsur sesuai proyeksi bagi 

hasil. BMT Beringharjo memberikan kelonggran kepada mitra untuk 

mengangsur hal ini sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah pada 

pasal 4. BMT dalam memperlakukan mitra BMT yang kooperatif dan non 

kooperatif pun juga berbeda. BMT Beringharjo dalam membantu 

pembiayaan bermasalah yang dialami mitra yang kooperatif yaitu dengan 

cara memberikan kelonggaran waktu. Hal ini sesuai dalam pasal 4 pada 

akad pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa “segala resiko yang 

disebabkan penyimpangan atau kelalaian pihak kedua (mitra), maka akan 

ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua, pihak pertama hanya akan 

memberikan kelonggaran waktu.” Cara sebagai berikut: 

(a) Reschedule 

BMT Beringharjo memberikan waktu yang lebih kepada mitra 

untuk mengangsur pembiayaan, sehingga dengan adanya 

kelonggaran waktu mitra dapat mengembangkan usahanya. 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu 1) usaha masih 

berjalan 2) kemampuan mitra masih baik 3) masalah keungan 

bersifat sementara 4) plafond tetap. Pada praktiknya  hanya 

beberapa mitra saja yang dapat diberikan reschedule karena syarat 

plafond tetap. Hal ini menunjukkan kemampuan mitra dan 
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usahanya masih kurang sesuai dengan plafond pembiayaan. yang 

masih harus berjalan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat usaha mitra yang masih kurang berkembang tidak dapat 

untuk mendapatkan reschedule, serta tidak semua mitra BMT 

yang kooperatif mendapatkan rechedule tersebut. Berdasarkan hal 

tersbeut mengakibat beberapa mitra mendapat surat 

pemeberitahuan dan  peringatan dari BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

(b) Restruktur 

Mitra BMT kesulitan dalam memenuhi syarat dalam reschedule.  

BMT Beringharjo mempunyai cara lain, dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara Resturktur. Langkah 

ini dapat melakukan perubahan baik itu plafond pembiayaan, 

jadwal angsuran, jumlah angsuran, jaminan, serta semisalnya 

menambah modal untuk mengembangkan usahanya. Langkah 

restruktur terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu mitra saja 

usahanya dapat dikatakan masih lancar,kemampuan mitra mitra 

serta masalah keungan yang bersifat sementara.  

Pada praktiknya langkah restruktur ini memudahkan mitra 

BMT untuk menyelesaiakan pembiayaan bermasalah. Setelah 

tahap tersebut beberapa mitra perkembangan usahanya yang 

masih kurang karena beberapa mitra yang baru awal merintis 

usahanya sehingga masih kalah dalam persaingan pasar. BMT 
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Beringharjo perlu memberi saran atau masukan agar usaha mitra 

berkembang. 

(c) Reconditioning 

Langkah reconditioning merupakan upaya BMT Beringharjo 

memberikan perubahan kondisi pembiayaan menyesuaikan dengan 

kondisi debitur atau melakukan persyaratan ulang. Langkah ini lebih 

memudahkan mitra karena semua syarat dibuat ulang. Hal ini mitra dan 

BMT Beringharjo melakukan kesepakatan kembali menyesuaiakan 

dengan kemampuan mitra.Kecuali pengurangan tingkat nisbah bagi 

hasil pembiayaan, BMT Beringharjo dapat memberikan rekomendasi 

kepada debitur untuk mengajukan permohonan pembiayaan di lembaga 

lain. Hal ini BMT Beringharjo juga masih sulit menerapkannya karena 

tidak semua mitra dalam keadaan macet diberikan persyaratan ulang, 

karena kemampuan mitra yang berbeda. BMT Beringharjo tidak mau 

mengambil resiko; dan juga tidak mau rugi.  

BMT Beringharjo Yogyakarta dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalah terhadap mitra BMT non-kooperatif yaitu dengan surat 

peringatan dan somasi. Jika mitra tidak menanggapi surat peringatan, 

maka benda jaminan akan dieksekusi oleh BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Pada praktiknya terjadi masalah karena seorang mitra melarikan diri 

dengan membawa benda jaminan. BMT Beringharjo melaporkan ke 

pihak yang berwajib, kasus tersebut belum menemui penyelesaian. BMT 

Beringharjo Yogyakarta untuk mengatasi masalah tersebut, maka tiap 
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kantor cabang BMT Beringharjo menggunakan uang Cadangan 

Penghapusan Pembiayaan (CPP) milik BMT yang memang sengaja 

disimpan untuk keperluan tertentu. CPP tersebut berasal dari 

Outstanding. Pada outstanding tersebut adalah kisaran 0,5 %-1,5% dari 

dana yang dikeluarkan untuk oleh BMT Beringharjo. Outstanding 

tersebut dapat dilakukan dalam jangkwa waktu harian atau bulanan. Tiap 

kantor cabang harus memiliki CPP agar dapat mengurangi pembiayaan 

bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta. CPP ini hanya 

diperuntukan bagi dua hal yaitu mitra meninggal dunia dan usahanya 

mitra terkena musibah kebakaran. 

Beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Beringharjo untuk 

menangani mitra yang tidak kooperatif sudah cukup tegas akan tetapi 

masih kurang efektif. Mitra BMT masih terlalu diberi kelonggaran, 

sehingga terdapat beberapa mitra BMT yang mengabaikan surat 

peringatan dari BMT Beringharjo. Hal ini terbukti dengan adanya 

pembiayaan bermasalah yang belum terselesaikan. 

BMT Beringharjo memiliki beberapa kantor cabang di beberapa 

daerah. Sementara kantor pusat BMT Beringharjo terdapat di 

Yogyakarta. BMT Beringharjo Yogyakarta dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah yang berasal dari kantor cabang yang berada di 

luar Yogyakarta, yaitu dengan memberikan wewenang kepada Credit 

Remidial and Legal (CRD) untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
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tersebut. Staf CRD hanya terdapat di kantor pusat yaitu BMT 

Beringharjo Yogyakarta.  

Staf CRD yang hanya terdapat di kantor pusat. Hal ini menunjukan 

bahwa BMT Beringharjo Yogyakarta masih belum efektif dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah, terutama pembiayaan 

bermasalah kantor cabang yang berada di luar daerah Yogyakarta. CRD 

hanya terdapat di kantor pusat saja, membuat penyelesaian pembiayaan 

bermasalah sedikit tidak efisien waktu dan tenaga. Padahal BMT 

Beringharjo memiliki beberapa kantor cabang di beberapa daerah luar 

Yogyakarta. Hal ini juga menjadi penyebab penyelesaian pembiayaan 

bermasalah terhambat khususnya di luar daerah Yogyakarta, sehingga 

penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak terhambat dan lebih efisien 

waktu.  

Penyelesaian pembiayaan bermasalah semestinya harus ada 

kerjasama dari BMT dan mitra. Akan tetapi masih banyak mitra yang 

tidak tahu akibat hukum dan pihak BMT juga kurang tegas penyelesaian 

pembiayaan bermasalah.   

c) Hambatan dalam menyelesaiakan pembiayaan bermasalah 

1) Hambatan yang dihadapi BMT Beringharjo beberapa 

permasalahan yaitu: 
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(a) Mitra kurang kooperatif. 

Mitra BMT Beringharjo tidak dapat diajak bekerja sama untuk 

musyawarah agar dapt menyelesaikan pembiayaan bermasalah. 

Faktor yang mempengaruhi mitra yang kurang kooperatif adalah 

karakter atau watak dari mitra BMT Mitra yang tidak berkooperatif 

ini bermacam-macam, seperti mitra yang mengulur-ngulur waktu 

untuk menyelesaiakan pembiayaan bermasalah, mengabaikan surat 

peringatan dan menyembunyikan benda jaminan. 

BMT Beringharjo masih kurang intensif untuk melakukan 

pendekatan dengan mitra non-kooperatif. Beberapa mitra yang tidak 

mau bekerja sama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah,  

semestinya BMT Beringharjo melihat perkembangan usaha mitra. 

Jika mitra usaha lancar akan tetapi tidak mau mengangsur ke BMT 

Beringharjo, maka BMT Beringharjo perlu memberi surat peringatan 

dan teguran secara langsung. Beberapa mitra yangtertutup terhadap 

BMT Beringharjo, meliputi dalam hal perkembangan usaha dan 

kondisi keuangan. Permasalah tersebut dapat disebabkan mitra yang 

menggunakan pinjaman dari BMT Beringharjo untuk keperluan 

sehari-hari dan menggunakan pinjaman dari BMT Beringharjo untuk 

menutupi hutang.  

Mitra yang kurang kooperatif ini, disebabkan BMT Beringharjo 

masih melakukan kesalahan dalam analisis karakter mitra. 

Semestinya BMT Beringharjo perlu bertindak tegas dan perlu 
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melakukan pendekatan baik, agar mitra mengetahui konsekuensi 

hukum dari akad pembiayaan musyarokah. 

(b) Mitra yang masih kurang paham akan konsekuensi dari akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Beberapa mitra BMT Beringharjo masih meremehkan akibat 

hukum dari kesepakatan yang tertuang dalam akad pembiayaan 

musyarokah. Hal ini terbukti karakter mitra yang masih saja 

menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh BMT 

Beringharjo Yogyakarta. Beberapa Mitra yang tidak membaca 

atau memahami isi dari akad pembiayaan musyarokah sebelum 

menandatangani akad tersebut. 

(c) Penyelesaian pembiayaan bermasalah kurang optimal.  

Staf yang bertugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu 

CRD. Padahal setiap kantor cabang BMT Beringharjo terdapat 

pembiayaan bermasalah. Sementara itu CRD hanya ada di kantor 

pusai BMT Beringharjo Yogyakarta, sehingga BMT Beringharjo 

Yogyakarta masih kesulitan dalam menangani beberapa 

pembiayaan bermasalah, serta kurang maksimal. Penyelesaian 

pembiayaan bermasalah yang berada di luar daerah Yogyakarta, 

maka staf CRD harus pergi ke kantor cabang di luar daerah 

Yogyakarta untuk menyelesaiakn pembiayaan bermasalah. 
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2) .Hambatan yang dihadapi mitra BMT Beringharjo dalam 

menyelesaiakan pembiayaan bermasalah yaitu: 

(a) Kondisi usaha yang masih kurang berkembang 

Mitra dalam kondisi yang kurang berkembang dalam  

usahanya. Hal ini disebabkan karena mitra BMT Beringharjo kalah 

persaingan dalam pasar dan mitra juga kurang kreatif dalam 

mengembangkan usahanya. Mitra  

(b) BMT Beringharjo Yogyakarta kurang memantau perkembangan 

usaha mitra 

Mitra BMT Beringharjo masih merasa kurangnya 

diperhatikan oleh BMT Beringharjo Pada akad pembiayaan 

musyarokah merupakan suatu kerja sama menggabungkan modal 

untuk mendapatkan keuntungan. Pada praktiknya terdapat beberapa 

mitra kesulitan mengembangkan usahanya. Pada pasal 8 dalam 

akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo memantau 

keadaan mitra jika diperlukan. Pemantauan terhadap mitra 

terkadang dilakukan jika mitra sudah dinyatakan diragukan dan 

macet. Mitra dalam status lancar atau kurang lancar perlu dilakukan 

pemantauan. BMT Beringharjo masih kurang memeantau usaha 

mitra. Pemanatauan itu dilakukan jika mitra statusnya akan 

dinyatakan macet. 
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(c) Proyeksi bagi hasil yang tidak sesuai dengan kemampuan 

mitra. 

Ketentuan proyeksi bagi hasil inilah yang menjadi pokok 

permasalahan terjadinya pembiayaan bermasalah. Ketentuan 

proyeksi bagi hasil ditentukan secara sepihak. Sementara itu akad 

pembiayaan musyarokah semua pasal dibuat baku termasuk juag 

proyeksi bagi hasil juga telah ditetapkan BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Proyeksi bagi hasil dan pembiayaan perlu disesuaikan 

dengan perkembangan usaha mitra. 

 

d) Upaya untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta 

Pembiayaan bermasalah membuat BMT Beringharjo Yogyakarat perlu 

melakukan langkah-langkah agar tidak membebani mitra BMT dan dapat 

mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo. Langkah-

langkahnya yaitu : 

(1) Objektif terhadap mitra. BMT Beringharjo Yogyakarta 

menganalisis 5C sesuai dengan kemampuan mitra bak itu usahanya 

dan karakter, kondisi keungan mitra. Pada praktiknya  BMT 

Beringharjo Yogyakarta masih kurang tepat dalam menganlisis 5C 

terutama dalam menganalisis karakter mitra, sehingga masih 

banyak terjadi pembiayaan bermasalah.  
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(2) Menolak pemberian suap dalam bentuk apapun. 

Analisis pembiayaan dalam melakukan analisis 5C BMT 

Beringharjo Yogyakarta tidak menerima bentuk apapun dari mitra. 

Pihak yang menganalisis baik itu staf analisis pembiayaan untutk 

pembiayaan diatas RP. 25.0000.000,00 (dua puluh lima juta) atau 

administrasi pembiayaan menganalisis pembiayaan dibawah RP. 

25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam menganalisis harus 

sesuai dengan fakta dan keadaaan mitra. Pihak yang melakukan 

analisis 5C baik itu analis pembiayaan atau administrasi 

pembiayaan dilarang menerima atau tidak meminta imbalan atau 

tambahan biaya administasi kepada mitra.  

(3) Tidak memanipulasi data. BMT Beringharjo dalam memberikan 

pembiayaan tidak memanipulasi data mitra sehingga, kemampuan 

mitra dan data mitra harus sesuai kenyataannya. Analisis 5C dapat 

tepat dan plafond pembiayaan tidak memberatkan mitra, sehingga 

proyeksi bagi hasil sesuai kemampuan mitra BMT. Mitra tidak 

dapat melakukan kecurangan data mitra atau data benda jaminan. 

(4) Mematuhi rambu-rambu prudential banking (prinsip kehati-hatian) 

dengan baik dan tegas. BMT Beringharjo Yogyakarta sudah cukup 

baik melakukan prinsip kehati-hatin semisalnya benda jaminan 

harus berplat daerah setempat. Perlu adanya pengecekan terhadap 

data yang didapat dari mitra, sehingga tidak ada kecurangan yang 

dilakukan mitra. 
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(5) Membatasi plafond pembiayaan mitra dibawah kemampuan 

pengembaliannya. BMT Beringharjo Yogyakarta memberikan 

pembiayaan harus sesuai dengan kemampuan mitra dan proyeksi 

juga harus menyesuaikan dengan keadaan mitra. Praktiknya 

besarnya nilai plafond pembiayaan juga dipengaruhi dari mitra 

yang tidak terbuka dengan kemampuannya. Mitra terbuka juga 

diimbangi dengan hasil survey BMT Beringharjo Yogyakarta ke 

lapangan agar dapat mengetahui kondisi mitra yang sebenarnya, 

sehingga tidak ada manipulasi data. 

(6) Mengetahui kondisi mitra. BMT Beringharjo Yogyakarta harus 

mengetahui situasi atau keadaan mitra dalam menjalankan 

usahanya. Faktanya BMT Beringharjo tidak terlalu mengetahui 

kondisi mitra selain karena analisis 5C yang kurang tepat. Selain 

itu juga disebabkan BMT Beringharjo Yogyakarta mengejar target 

dari hal ini lah pembiayaan bermasalah masih banyak terjadi. 

 

2. Pembiayaan digunakan untuk keperluan lain oleh mitra 

Mitra yang tidak amanah. Hal ini disebabkan analisis pembiayaan 

kurang tepat menganlisis karakter mitra, sehingga menyebabkan 

pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pembiayaan yang 

digunakan untuk keperluan konsumtif, sehingga mitra dapat dianggap 

lalai akan kewajibannya. Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif 

tersebut, menyebabkan mitra tidak dapat mengembangkan usahanya dan 
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tidak dapat mengangsur ke BMT Beringharjo Yogyakarta. Kedua belah 

pihak akan rugi akibat salah satu pihak tidak amanah. 

Beberapa mitra yang tidak mempunyai itikad baik. KUH Perdata pasal 

1338 ayat 3 dijelaskan bahwa “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik”. Praktiknya beberapa mitra lari dari tanggung 

jawabnya, setelah mendapatkan pembiayaan mitra tidak mengangsur dan 

keberadaan mitra tidak diketahui oleh pihak BMT Beringharjo. Hal ini 

berakibat BMT Beringharjo merugi. Prinsip-prinsip kehati-hatian yang 

dilakukan oleh BMT Beringharjo dalam melakukan analisis karakter 

masih kurang tepat.BMT Beringharjo perlu lebih mendalam menganalisis 

karakter. 

3. Mitra yang memanipulasi data 

BMT Beringharjo melakukan analisis 5C (caracter, capital, 

capacity, colateral, contion of economy) terhadap mitra. Praktiknya 

analis pembiayaan terkadang masih melakukan kesalahan dalam 

menganalisis 5C. Hal ini disebabkan oleh tidak terbukanya mitra 

dengan usahanya. Mitra tidak jujur terhadap BMT Beringharjo, 

sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Beberapa mitra yang 

melakukan manipulasi data terkait data pribadi. Mitra tersebut 

menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan pembiayaan. 

Kesalahan analisis inilah yang menjadi penyebab permasalahan muncul 

di BMT Beringharjo Yogyakarta. 
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4. Pengikat benda jaminan yang masih lemah 

 Benda jaminan yang berupa benda tidak bergerak pengikatnya 

dengan hak tanggungan, sementara itu benda bergerak dengan jaminan 

fidusia. Pengikat terhadap benda jaminan tersebut dilakukan khusus 

untuk pembiayaan dengan nominal tertentu saja. Pembiayaan yang 

nominalnya kurang dari RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tidak 

menggunakan pengikatan tersebut, tetapi hanya pengikat dari notaris 

saja. Pada praktiknya beberapa mitra menghilangkan benda jaminan 

terutama benda bergerak. Beberapa benda jaminan saja yang didaftarkan 

jaminan fidusia atau diberi hak tanggungan. Pengikat jaminan yang 

masih lemah tersebut, mengakibatkan BMT Beringharjo merugi akibat 

benda jaminan yang hilang.Permasalahan ini akibat lemahnya pengikat 

jaminan dan kurang kehati-hatian dari BMT Beringharjo dalam 

menganalisis karakter mitra. 

  

 


