
 

 

ABSTRAK 

 

Meti Hasanah, "Penerapan Denda Ta'zir Pada Produk Pembiayaan Mikro Di 

BRI Syariah KCP Kopo" 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo merupakan lembaga 

keuangan syariah yang menerapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-

nunda pembayaran berupa sejumlah uang yang sudah disepakati pada saat akad. 

Bank akan mengenakan denda tersebut dihitung sejak pembayaran jatuh tempo 

sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi. Sanksi ini didasarkan pada 

prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya. Sanksi denda yang diperoleh dari nasabah dikembalikan lagi 

kepada nasabah dengan mengakumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) untuk mengetahui proses 

pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Kopo, (2) untuk mengetahui  

penerapan denda ta’zir pada produk Pembiayan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo, 

(3) untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 

dengan denda ta’zir pada produk Pembiayan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo. 

Dalam kerangka pemikiran ini pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok 

bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Untuk nasabah yang melakukan 

wanprestasi yakni menunda-nunda pembayaran setelah adanya jatuh akan 

dikenakan sanksi berupa denda financial berupa uang, yang diatur dalam Fatwa 

DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni dengan cara 

mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan data-data yang ada 

kaitannya dengan pelaksanaan denda. Adapun data yang diperoleh melakukan 

wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff Account Officer Mikro, serta 

didukung dengan studi kepustakaan.  

Hasil dari peneletian ini proses pemberian pembiayaan mikro dilakukan tahap 

demi tahap sesuai dengan aturan bank salah satunya yang menjadi acuan dasar 

bank dalam menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan melalui 

analisa character, capacity, capital, condition, dan collecteral. Adapun Penerapan 

denda di BRI Syariah KCP Kopo dikenakan kepada nasabah yang menunda-

nunda pembayaran Bank akan mengenakan denda tersebut dihitung sejak 

pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi. 

Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta’zir. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 dengan penerapan denda di BRI Syariah KCP Kopo terjadi 

ketidaksesuaian pada point ke 6 "Dana yang berasal dari denda diperuntukkan 

sebagai dana sosial" point ini bank tidak menerapkan sebagaimana mestinya, 

meskipun pada klausul akad dan pedoman pemberian pembiayaan mikro denda 

tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial, namun dalam praktiknya 

denda yang diperoleh dari nasabah dikembalikan lagi oleh bank kepada nasabah 

dengan mengakumulasikan di akhir pembiayaan melalui rekening nasabah.  
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