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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan merupakan bagian dari aktivitas bisnis. Bisnis ialah suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses 

penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis 

dalam menjalankan bisnisnya diperlukan sumber modal. Apabila pelaku bisnis 

tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain 

seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana dengan melakukan pembiayaan. 

Pembiayaan digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncankan oleh 

suatu pihak dengan memberikan pendanaan kepada pihak lain, baik dilakukan 

perorangan maupun lembaga.1  

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa 

jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi 

hasil.2 

                                                             
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm. 16-17. 
2 POJK No. 16/POJK.03/2014 Pasal 1 ayat 5. 
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Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, pertama tujuan untuk 

pembiayaan tingkat makro, yaitu peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat 

yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf 

ekonominya. Kedua, secara mikro pembiayaan bertujuan untuk mengupayakan dan 

memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, 

yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan untuk mencapai 

laba maksimal. Langkah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal 

maka mereka perlu dukungan dana yang maksimal juga. 

Produk - produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah 

Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun 

pribadi. Akad yang digunakan oleh produk - produk pembiayaan ini sebagian besar 

menggunakan akad Murabahah, diikuti Mudharabah dan Musyarakah. Akad 

Salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan Istishna digunakan 

untuk pembiayaan pemesanan barang - barang manufaktur. Produk - produk 

pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia pada Tabel 

1.1.3 

 

 

 

                                                             
3 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 

243-244. 
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Tabel 1.1 Produk Pembiayaan 

Produk/Jasa Akad 

Modal kerja 

Investasi 

Pembiayaan proyek 

Pembiayaan Barang Investasi 

Pembiayaan Peralatan 

Pembiayaan Aset Tetap 

Pembiayaan Stok Barang 

Pengadaan Barang Konsumsi 

Pembiayaan Properti 

Pembiayaan Rumah/Toko/Kantor 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

Pembiayaan Komputer 

Pembiayaan Pabrik dan Mesin 

Pemesanan Barang Investasi 

Renovasi 

Pembiayaan Talangan 

Pembiayaan Pendidikan 

Pinjaman Kebajikan 

Gadai 

Takeover/Transfer Services 

Pertanian 

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Murabahah 

Isthisna 

Isthisna 

Qardh 

Ijarah 

Qardhul Hasan 

Rahn/Qardh 

Hawalah 

Salam 

Sumber: Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012. 
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Bank dalam penyaluran dana harus mengedepankan prinsip kepercayaan 

(fiduciary Principle) dalam kegiatan operasionalnya. Disamping prinsip 

kepercayaan, bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yakni prinsip 

kehati-hatian (prudential principle) dalam Undang - Undang No.21 Tahun 2008 

tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian. Pasal  

2 Undang – Undang No.21 Tahun 2008 hanya menyebutkan bahwa:4 

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.” 

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

prinsip kehati-hatian merupakan suatu penanganan risiko dengan menerapkan 

peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku secara harmonis.5 

Prinsip kehati - hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Prinsip 

kehati - hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi 

nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah 

bahwa bank harus berhati - hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari 

masyarakat agar dana dimaksud terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada 

bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

                                                             
4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun 2000), (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2009), hlm.58. 
5 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2006), hlm. 262. 
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Undang - Undang Perbankan Syariah mengatur mengenai implementasi 

prinsip kehati - hatian ini dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 23 yaitu mengenai 

kelayakan penyaluran dana. Inti pengaturannya yaitu bahwa Bank Syariah dan/atau 

UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah 

Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum 

Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemapuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima 

Fasilitas.6 

Pelaksanaan prinsip kehati- hatian ini secara umum tampak dalam hal bank 

akan  memberikan kredit/pembiayaan dengan terlebih dahulu melakukan studi 

kelayakan (feasiblity study). Studi kelayakan akan ditempuh dengan melakukan 

analisis terhadap character, capital, capacity, condition of economic, dan  

collateral atau yang dikenal dengan five C’ principles. 7 

Berkaitan dengan penyaluran pembiayaan Bank Indonesia menerbitkan 

ketentuan - ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap bank sebagai upaya 

meminimalisasi risiko dari penyaluran pembiayaan tersebut dengan melakukan 

prinsip kehati - hatian bank. Ketentuan tersebut, yaitu penentuan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK), rasio kredit terhadap simpanan (Loan Deposito Ratio/ 

LDR).8 

                                                             
6 Undang – Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah Tahun 2008 Pasal 23. 
7 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun 200), (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2009), hlm. 59-60. 
8 Raymond Pardomuan, Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah 

Debitur Perbankan Pasca Bencana Alam, FH UI, 2012, hlm.45. 
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Meskipun prinsip kehati - hatian ini diterapkan oleh bank, namun ada saja 

permasalahan yang terjadi pada pembiayaan di perbankan. Hal ini disebabkan 

karena dua faktor, pertama faktor internal berasal dari bank sendiri yaitu kurang 

baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi bisnis nasabah, 

kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan 

kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan 

tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek 

kompetitor, aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketeble, lemahnya 

supervisi dan monitoring, dan terjadinya erosi mental. 

Kedua faktor eksternal yang berasal dari nasabah, yaitu karakter nasabah 

tidak amanah, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 

dengan persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah 

telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah, dan terjadinya bencana alam.9 

Kualitas pembiayaan atau biasa disebut kolektabilitas pembiayaan ada lima 

yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. kategori 

pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang dimulai dari 

kolektabilitas perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk 

menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriteria dan dinilai secara 

bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan 

                                                             
9 Danif Sunny, Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah, diunduh melalui internet 

http://danifsunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html pada 

tanggal 25 Mei 2017. 

http://danifsunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html
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sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dalam UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah, maka Bank Syariah harus 

melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan 

melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar 

Bank Syariah tidak terjadi kerugian dan dana yang telah disalurkan oleh bank 

syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan 

oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat 

yang ditempatkan pada Bank Syariah (Dana Pihak Ketiga), maka bank syariah 

dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara - cara yang tidak merugikan 

Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabahnya 

yang telah mempercayakan dananya.10 

Cara yang dapat dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah antara lain yaitu, pertama Rescheduling/penjadwalan kembali ialah 

perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau 

jangka waktunya, kedua Reconditioning/persyaratan kembali ialah perubahan 

sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu dan/atau perubahan lainnya, ketiga 

Rstructuring/penataan kembali ialah perubahan syarat - syarat kredit yang 

menyangkut penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari 

                                                             
10 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2010), hlm.40. 
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kredit penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan 

kembali dan/atau perasyaratan kembali. 

Sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi dari debitur 

pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur 

masih memiliki prospek usaha, dan kemampuan membayar. Ketentuan mengenai 

aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, restrukturisasi kredit dan 

hapus buku (write off) dan hapus tagih merupakan ketentuan bagian yang tak 

terpisahkan dari keharusan bank menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif 

dan berhati - hati.11 

Dampak serius dari krisis terhadap sektor perkreditan adalah Non Performing 

Loan (NPL) pada bank - bank. Berkaitan dengan hal itu, maka yang dimaksud 

dengan rasio NPL atau rasio kredit bermasalah menunjukan bahwa kemampuan 

bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang diberikan. Dengan begitu, 

semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah sebagaimana semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Dalam hal ini, 

kredit yang diberikan pada pihak ketiga, tidak termasuk kepada bank lain.12 

Apabila menurut pertimbangan bank,  tidak mungkin terselamatkan dan 

menjadi lancar kembali melalui upaya – upaya penyelamatan sehingga akhirnya 

kredit menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan – tindakan penyelesaian 

                                                             
11 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2010), hlm. 7. 
12 SE BI No.3/30 DPNP tanggal 14 Desember. 
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atau penagihan  kredit bermasalah atau macet. Berkaitan dengan hal itu, jika 

tindakan penyelematan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, 

maka bank melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui 

program penghapusan kredit macet (Writte Off), Writte Off merupakan tindakan 

administratif yang dilakukan Bank atas piutang – piutang Bank yang belum/tidak 

dapat ditagih, tindakan administratif tersebut adalah penghapusan dari pembukuan 

secara intrakomtebel untuk kemudian dicatat secara ekstrakomtabel. Writte Off 

sudah lazim dilakukan di perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk 

menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio  Non Performing Loan) guna 

meningkatkan kesehatan bank.13 

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah sampai kolektabilitas lima (macet), 

maka langkah terakhir yang dapat dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan 

kesehatan bank yaitu dengan melakukan Write Off yang berpedoman pada Undang 

- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 disebutkan bahwa 

bank syariah dapat menghapusbukukan penyaluran dana yang macet demi 

kelangsungan usahanya, dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

16/POJK-03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah BAB VII Hapus Buku dan Hapus Tagih Pasal 69 bahwa bank wajib 

memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku (Write Off), 

mengingat pengaturan Write Off sangat penting sebagai landasan dalam 

mengupayakan penyelamatan pembiayaan bermasalah.  

                                                             
13 Raymond Pardomuan, Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap 

Nasabah Debitu Perbankan Pasca Bencana Alam, FH UI, 2012, hlm.108. 
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Writte Off dapat disebut juga dengan istilah hapus buku atau 

penghapusbukuan. Jadi, dalam penulisan ini penulis menggunakan Writte Off  atau 

hapus buku. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cicurug merupakan salah satu bank 

yang melakukan Writte Off, agar laporan keuangan dinilai wajar. Salah satu syarat 

dilakukannya Writte Off di ini yaitu apabila nasabah sudah pada tingkat 

kolektabilitas lima (macet) dengan pencadangan 100%.14 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang Write Off di bank tersebut serta harmonisasi aspek yuridis yang mengatur 

Write Off dengan Standard Operating Procedure (SOP) Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Cicurug. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif 

Terhadap Kebijakan Write Off Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Cicurug”. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang sering terjadi di bank yaitu pada pembiayaan (financing). 

Ada banyak cara yang bisa dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah, salah satunya yaitu Write Off. Terdapat beberapa regulasi yang 

mengatur Write Off  dan kebijakan Standard Operating Procedure (SOP) yang 

dimiliki bank mengenai Write Off. 

                                                             
14 Rahmat Syaiful Ma’arif, sebaagai Manager Micro Financing PT. BSM KC Cicurug, 

wawancara, (Cicurug, 20 Mei 2017). 
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Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan Write Off didalam perundang - undangan dan 

bagaimana pelaksanaan Write Off di BSM Kantor Cabang Cicurug? 

2. Bagaimana harmonisasi ketentuan Write Off di dalam POJK No.16 POJK-

03/2014 dengan Standard Operating Procedure di Bank Syariah Mandiri 

KCP Cicurug? 

3. Bagaimana harmonisasi antara norma penyelesaian utang menurut Hukum 

Ekonomi Syariah dengan norma Write Off ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mengetahui ketentuan Write Off didalam perundang - 

undangan dan untuk mengetahui pelaksanaan Write Off di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Cicurug. 

2. Untuk mengetahui harmonisasi ketentuan Write Off di dalam POJK No.16 

POJK-03/2014 dengan Standard Operating Procedure di Bank Syariah 

Mandiri KC Cicurug. 

3. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma penyelesaian utang menurut 

Hukum Ekonomi Syariah dengan norma Write Off. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat penelitian yang bersifat teoritis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum 
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perbankan, dan menambah dan memperkaya kajian pustaka dan sebagai 

pemenuhan bahan referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat penelitian yang bersifat praktis diharapkan dapat melengkapi kajian 

hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, 

khususnya mengenai Write Off.  

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Pendahuluan 

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan 

antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam 

penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema 

tentang Write Off pembiayaan di ranah lembaga keuangan syariah. 

Tabel 1.2 Studi Pendahuluan 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Naurah Afia 

Huwaida 

Pelaksanaan Hapus 

Buku (Write Off) 

Administrasi Di Bank 

BJB Syariah Kantor 

Pusat Bandung 

Prosedur hapus buku di 

Bank BJB Syariah sesuai 

mekanisme yang telah 

diterapkan oleh Bank BJB 

Syariah yaitu diawali 

dengan pengajuan hapus 

buku dari bank cabang 

yang akhirnya akan 

diputuskan oleh direksi 

apakah akan disetujui 

atau tidak pelaksanaan 

hapus buku tersebut. 

Kebijakan yang 

diberlakukan Bank BJB 

Syariah mengenai hapus 

buku berkesinambungan 
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dengan peraturan PBI No. 

14/15/PBI/2012 tentang 

penilaian kualitas aktiva 

bank umum dan POJK 

No. 16/POJK.03/2014 

tentang penilai kualitas 

aset bank umum syarah 

dan unit usaha syariah,. 

2. Reza Yudistira Strategi Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah 

Pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Jatinegara 

Penyelesain pembiayaan 

bermasalah yaitu dengan 

menggunakan jalur non 

litigasi maupun jalur 

litigasi juga melalui 

restrukturisasi yang 

dilakukan harus 

mengikuti seluruh 

ketentuan, sehingga tidak 

perlu lagi ada 

pengulangan 

restrukturisasi untuk satu 

hutang dari debitur yang 

sama. 

3. Raymond 

Pardomuan 

Tinjauan Yuridis 

Perlakuan Khusus 

Perkreditan Terhadap 

Nasabah Perbankan 

Debitur Pasca Bencana 

Alam 

Dalam skripsi ini 

menitikberatkan pada 

perlakuan khusus dalam 

upaya penanganan kredit 

bermasalah bagi nasabah 

debitur perbankan pasca 

bencana alam. Bentuk 

perlakuan khusus tersebut 

terdiri atas upaya 

penyelamatan kredit bank 

melalui Regulasi Bank 

Indonesia, seperti penilai 

kualitas aktiva, 

restrukturisasi kredit, dan 

pemberian fasilitas kredit 

/ dana lain baru. 

4.  Riza Kurniadi 

Asyari 

Analisis perlakuan pajak 

penghasilan atas 

penghapusbukuan 

piutang tak tertagih pada 

bank BUMN 

Tingkat kredit macet yang 

tinggi dapat menurunkan 

profitabilitas dan 

likuiditas keuangan bank 

yang berakibat pada 

penurunan anggapan 
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kesehatan bank di mata 

masyarakat maupun 

dunia perbankan. 

Terhadap kredit macet 

bank akan melakukan 

berbagai upaya 

penyelesaian seperti 

penjadwalan kembali 

(rescheduling), 

persyaratan kembali 

(reconditioning), dan 

penataan kembali 

(restructuring). Apabila 

upaya tersebut tidak 

berhasil, maka akan 

dilakukan 

penghapusbukuan tanpa 

menghilangkan hak tagih 

bank terhadap kredit 

tersebut, yang dapat 

diikuti dengan 

dilakukannya 

penghapustagihan. Pada 

kenyataannya masih 

terdapat ketidakjelasan 

dalam proses pelaksanaan 

serta dampak kepastian 

hukum atas dilakukannya 

tindakan ini. Tesis ini 

meneliti lebih lanjut 

mengenai proses 

pelaksanaan penghapus 

bukuan dan penghapus 

tagihan pada Bank 

BUMN terutama setelah 

diberlakukannya PP No. 

33 Tahun 2006 yang 

memberikan banyak 

perubahan serta dampak 

yang ditimbulkan 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada analisis 

kesesuaian ketentuan perundang - undangan write off  dengan Standard Operating 
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Procedure yang dimiliki BSM KC Cicurug, dan harmonisasi antara ketentuan write 

off dengan norma penyelesaian hutang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan 

demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut. 

2. Kerangka Pemikiran 

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, hal ini sesuai 

dengan uraian yang diungkapan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum 

Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dengan kebendaan dan 

kewajiban. Pengertian muamalah terbagi menjadi dua, yaitu pengertian muamalah 

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu 

aturan – aturan (hukum) Allah SWT. untuk mengatur manusia dalam kaitannya 

dengan urusan duniawi dalam sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti 

sempit adalah aturan - aturan Allah SWT. yang wajib ditaati yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan 

mengembangkan harta benda.15 

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam 

arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas  mencakup masalah 

waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu 

tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (tirkah), karena masalah waris telah diatur 

dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak 

termasuk didalamnya. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan 

                                                             
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1-3. 
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muamalah dalam arti luas ialah sama - sama mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta. 

Menurut Ibn ‘Abidin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, fiqh muamalah 

terbagi menjadi lima bagian, yaitu: 

1. Mu’awadhlah Maliyah (Hukum Kebendaan); 

2. Munakahat (Hukum Perkawinan); 

3. Muhasanat (Hukum Acara); 

4. Amanat dan ‘Ariyah (Pinjaman); 

5. Tirkah (Harta Peninggalan).16 

Prinsip merupakan elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan 

sesuatu, berikut adalah prinsip hukum fiqh muamalah dalam Undang – Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:17 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, sedangkan inti ajaran tauhid adalah 

monotheis yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah, Esa dalam segalanya, zat, 

sifat, dan perbuatan. Dengan demikian, tauhid adalah eksistensi keislaman. Allah 

adalah Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara ‘alam Dia adalah pencipta hukum. 

Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang salah 

satu sumbernya adalah hukum Islam diawali dengan fase “dengan rahmat Tuhan 

                                                             
16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3. 
17 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 147. 
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Yang Maha Esa”. Fase ini mengisyaratkan tauhidillah, yaitu ke-Esaan Allah. Kata 

rahmat, banyak disebut dalam Al Qur’an, seperti dalam QS. Al-Jatsiah [45]:20, QS 

Al-Anbiya [21]:107, QS Al Qashash [28]:43, Rahmat merupakan faktor untuk 

meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Terkait 

dengan UU No. 21 Tahun 2008, kata rahmat di Pendahuluan ini  mengandung 

harapan terlimpahnya hidayat Allah bagi para pelaksana UU dan terhindarnya 

mereka dari malapetaka dan siksa Allah SWT.18 

Perwujudan rahmat Allah SWT SWT dalam UU terletak dalam sejumlah 

peraturan/norma yang dimuat dalam pasal dan ayat – ayatnya yang berorientasi 

kepada peningkatan bidang ekonomi yang berbasis syariah. Berbasis syariah 

mengindikasikan dimasukannya perinsip – prinsip hukum Islam ke dalam UU 

prinsip – prinsip itu diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang 

mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.19 

2. Prinsip Keadilan 

Nilai - nilai keadilan dalam Undang Undang ditunjukan umpamanya ketika 

ia menempatkan prinsip syariah sebagai asas kegiatan usaha perbankan syariah. 

Prinsip ini, didasarkan atas nilai - nilai keadilan, meskipun UU tidak menjelaskan 

makna dan hakikat keadilan. ia hanya menyebutkan bahwa nilai keadilan diterapkan 

dalam peraturan perbankan syariah. 

                                                             
18 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 147. 
19 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Atang Abd. Hakim, hlm 148. 
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Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh 

karenanya, kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia dibidang 

ekonomi yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional dijabarkan oleh UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad bagi hasil keuntungan dan 

kerugian yang merupakan salah satu akad dalam hukum Islam yang dianut oleh UU 

ini menggantikan sistem riba, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan 

adil. Hal ini bisa terjadi karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan 

maupun risiko kerugian sehingga akan menciptakan investasi yang sehat dan adil. 

Hal ini bisa terjadi karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan 

maupun risiko kerugian sehingga akan menciptkan posisi yang berimbang. Dalam 

jangka panjang, prinsip ini bakal mendorong pemerataan ekonomi nasional karena 

hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh 

pengelola modal. Keadilan dalam tataran ini bisa dikelompokan kepada makna 

keseimbangan, karena baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara 

proporsional.20 

3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahy Munkar 

Hukum Islam yang memiliki prinsip al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-

munkar adalah sumber pengambilan bahan baku UU No.21 Tahun 2008. Oleh 

karena itu, materi UU ini disifati oleh dan meliputi norma ma’ruf dan munkar. 

Tujuan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an munkar dan tujuan UU No.21 Tahun 

2008 memiliki kesamaan. Yang pertama bertujuan teraihnya keberuntungan (al-

                                                             
20 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Atang Abd. Hakim, hlm 150-151. 
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falah) sehingga orang menjadi al-muflih. Adapun yang kedua bertujuan tegaknya 

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hakikat dari 

kedua tujuan ini sama, yaitu Al-Muflih yang harus dicapai dengan berpedoman 

kepada prinsip – prinsip syariah secara menyeluruh (kaffat) dan konsisten 

(istiqamat), yang salah satu prinsip syariah itu ialah al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy 

‘an al-munkar.21 

Asas adalah landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak, 

asas memiliki sifat khusus (juz’y) dan oleh karenanya, asas adalah bagian dari 

prinsip. Berikut adalah asas – asas hukum fiqh muamalah dalam UU N0. 21 Tahun 

2008: 

1. Asas pertukaran manfaat, asas kerjasama, dan asas hak milik  

2. Asas pemerataan, ‘an Taradhin, dan ‘adam al-Gharar 

3. Asas al-Birr wa al-Taqwa22 

Pembiayaan merupakan salah satu produk Bank Syariah, dalam mengelola 

pembiayaannya Bank Syariah harus memiliki prinsip kehati - hatian untuk 

meminimalisir risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya. Apabila Bank Syariah 

kurang tepat dalam penyaluran pembiayaannya maka akan terjadi pembiayaan 

bermasalah dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. 

                                                             
21 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),, Atang Abd. Hakim, hlm 156. 
22 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Perundang Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Atang Abd. Hakim, hlm 160. 
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Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, timbul akad baru yaitu al-

Shulh (perdamaian). 

Al-Shulh secara bahasa menurut al - Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi 

yang dikutip Hendi Suhendi (Fiqh Muamalah) adalah “memutuskan pertengkaran”.  

Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri 

perselisihan atau persengketaan.23 

Dasar hukum al-Shulh yang terkandung dalam QS Al Hujurat [49]: 9, sebagai 

berikut: 

                                  

                                     

      

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”24 

Rukun – rukun  al-Shulh adalah sebagai beriku: 

1. Mushalih, yaitu masing – masing pihak yang melakukan akad perdamaian 

untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. 

2. Mushalih’anhu, yaitu persoalan – persoalan yang diperselisihkan atau 

dipersengketakan. 

                                                             
23 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 169.  
24 Tim Darus Sunnah, Al - Qur’an Terjemah Per kata diterjemahkan Oleh Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al -Qur’an, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012), hlm. 517. 
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3. Mushalih ‘alaih, ialah hal – hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap 

lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah 

badal al-shulh. 

4. Shigat ijab dan kabul diantara dua pihak yang meelakukan akad perdamaian.25 

Syarat - syarat al-Shulh adalah sebagai berikut: 

1. Mushalih diisyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut hukum 

karena al-shulh adalah tindakan tabarru’ (sumbangan). 

2. Mushalih’anhu diisyaratkan termasuk hak manusia yang boleh diwadhakan 

(digantikan) sekalipun tidak berupa harta. 

3. Mushalih ‘alaih atau disebut juga dengan istilah badal al-shulh, penggugat 

berpegang kepada badal al-shulh dan tergugat tidak berhak meminta kembali 

dan mengugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi. 

4. Shigat ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang 

menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian.26 

Macam - macam perdamaian dibagi menjadi empat bagian berikut ini: 

1. Perdamaian antara muslim dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk 

meletakkan senjata dalam masa tertentu (dikenal dengan gencatan senjata), 

secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang 

- undang yang disepakati dua belah pihak. 

                                                             
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 172. 
26 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 172-173. 
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2. Perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak, yakni membuat 

perjanjian - perjanjian atau peraturan - peraturan mengenai keamanan dalam 

negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus 

tentang bighat. 

3. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan - aturan 

pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan 

haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. 

4. Perdamaian dalam mu’amalat yakni membentuk perdamaian dalam masalah 

yang ada kaitannya dengan perselisihan - perselisihan yang terjadi dalam 

masalah mua’malat.27 

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi 

Suhendi bahwa al-Shulh (perdamaian) dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Perdamaian tentang iqrar 

Perdamian tentang iqrar adalah seseorang mendakwa orang lain yang 

mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian 

mereka berdua melakukan perdamaian. Kemudian jika tergugat mengaku memiliki 

utang berupa uang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini 

dianggap pertukaran dan syarat - syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa 

dia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda - benda atau 

sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum - hukumnya harus 

ditaati. 

                                                             
27 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 174. 
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Jika seseorang mengakui berutang, kemudian dia berdamai untuk 

membayarnya dengan manfaat, seperti penempatan rumah dan pelayanannya, maka 

hal ini disebut ijarah yang telah ada ketentuannya. Apabila mushalih ‘anhu 

meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, maka hak tergugat adalah meminta 

dikembalikan badal al-shulh karena dia tidak dapat menyerahkan sesuatru, kecuali 

apa yang ada ditangannya. Apabila badal menjadi hak tergugat kembali, penggugat 

kembali meminta lagi kepada tergugat karena penggugat tidak akan membiarkan 

tergugat, kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya lagi. 

2. Perdamaian tentang inkar 

Perdamaian tentang inkar adalah bahwa seseorang menggugat orang lain 

tentang sesuatu materi, utang, atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau 

mengingkari apa yang digugatkan kepadanya, kemudian mereka berdamai. Damai 

tentang sukut adalah seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam 

diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari. 

3. Perdamaian tentang sukut 

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang 

diingkari dan didiamkan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena al-

Shulh adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam inkar dan sukut tidak ada. 

Pemberian yang dilakukan oleh orang yang inkar dan sukut akan harta untuk 

menolak menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidaklah benar.28 

                                                             
28 Sayyid Sabiq dikutip oleh Hendi Suhendi, hlm. 174-176. 
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Akad as- Shulh (perdamaian) digunakan dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah, apabila nasabah yang sudah tidak dapat memenuhi kewaibannya ke 

bank, maka bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 

cara memberikan perpanjangan waktu atau perubahan angsuran. Namun, apabila 

nasabah sudah kolektabilitas akhir maka bank dapat melakukan Write Off untuk 

menjaga kesehatan bank. 

Allah telah mengatur penghapusan utang ini dalam QS. Al Baqarah [2]:280 

                                 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”29 

Dalam tafsir Al- Misbah, surat Al-Baqarah ayat 280 berisi tentang anjuran 

untuk menangguhkan hutang jika pihak yang menghutang ada dalam keadaan yang 

sulit, berilah dia  tangguh sampai dia lapang dan bahkan  menyedekahkan sebagian 

atas semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut 

lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya 

dari hutang, karena al-qardh termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat) dan 

meringankan kesusahan kaum muslimin.30 

Sedangkan dalam tafsir Jalalayn, surat Al-Baqarah ayat 280 dijelaskan pada 

penggalan ayat (Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, 

                                                             
29Tim Darus Sunnah, Al - Qur’an Terjemah Per kata diterjemahkan Oleh Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al -Qur’an, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012), hlm. 48. 
30 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1, hlm. 598-599. 
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maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan 

pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca 'maisarah' atau 'maisurah'. 

(Dan jika kamu menyedekahkannya), dibaca dengan tasydid, yakni setelah meng-

idgamkan ta pada asalnya pada shad menjadi 'tashshaddaqu', juga tanpa tasydid 

hingga dibaca 'tashaddaqu', yakni telah dibuang ta, sedangkan artinya ialah 

mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan 

membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah!. 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan dan pelaksanaan Write Off 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cicurug dan menjelaskan ketentuan yang 

seharusnya diterapkan dalam regulasi. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, yaitu dimana peneliti mengarahkan penelitian pada 

hukum positif  dan norma hukum tertulis. Disamping itu, penulis juga 

menggunakan kajian pustaka sebagai pertimbangan penulis untuk menilai atau 

memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dari lapangan. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

rincian sebagai berikut: 
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a. Sumber Data Primer 

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok 

(orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian 

(benda).31 Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara lebih mendalam mengenai 

write off dengan pihak BSM KC Cicurug dan sumber hukum seperti perundang – 

undangan yang berkaitan dengan write off. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau 

secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, bukti yang telah ada atau arsip baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, studi 

terdahulu dan website yang berkaitan dengan penelitian . Dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat 

kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan 

penelitian.32 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Agar dapat mendukung metode yang digunakan di atas, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui: 

 

 

 

                                                             
31 Riyanto Arudam, diunduh dari internet https://www.kanalinfo.web.id/2013/10/about-

me.html pada tanggal 13 November 2017. 
32 Riyanto Arudam, diunduh dari internet https://www.kanalinfo.web.id/2013/10/about-

me.html pada tanggal 13 November 2017. 
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a. Dokumentasi 

Penelitian ini diperkaya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

mekanisme Write Off di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug meliputi penelitian 

mengenai Standard Oprational Procedur (SOP) Write Off. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam wawancara peneliti mengambil informasi dari pihak Bank Mandiri 

Syariah KC Cicurug agar diperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme 

Write Off. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka. Dilakukan dengan 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 

dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. Wawancara ini dilakukan pada 

tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 24 Januari 2018. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan 

menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu 

dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi tentang Write Off. 

b. Tahap menyeleksi data. Melakukan seleksi terhadap data yang telah 

terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun 

sekunder. 

c. Tahap menganalisis data. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses 

penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
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d. Tahap menyimpulkan data. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam 

suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil 

akhir dari penelitian. 

 


