
 

1 
 

BAB IV  

ANALISIS DATA 

A. Model dan Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Kedung 

1. Model Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. 

Sejak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diresmikan pada tanggal 1 Januari 

2012, dan telah memiliki cabang di beberapa daerah di Jepara. KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Kedung merupakan salah satu cabang dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

yang resmi dibuka pada tanggal 28 September 2018 dan memiliki anggota  sejumlah 699 

orang, dengan 138 anggota pembiayaan, dan aset sebesar Rp. 1.150.000.000,-. 

Salah satu kegiatan utama KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung yaitu 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah, dimana semakin banyak 

pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula risiko yang terima dari setiap 

pemberian pembiayaan. Oleh karenanya diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk 

mencegah adanya risiko pembiayaan, terutama pada pembiayaan bermasalah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maya selaku marketing di KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Kedung, ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung, antara lain: 

 

a. Faktor pendapatan yang berkurang 

b. Adanya prioritas lain yang lebih diutamakan 
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c. Kondisi lingkungan berupa Covid-19.1 

Pembiayaan bermasalah sudah menjadi risiko yang dihadapi dalam suatu 

pembiayaan yang tentunya memerlukan proses penanganan yang tepat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Ani selaku Kepala Cabang KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung, memaparkan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang Kedung memiliki prosedur yang juga telah ditetapkan oleh pihak 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang pusat yaitu dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, 

2, dan 3 dengan ketentuan adanya penarikan objek jaminan jika anggota masih tidak 

memiliki itikad baik untuk mencari solusi dari permasalahan pembiayaannya. Dimana 

setiap SP 1, 2 dan 3 diberikan jangka waktu 1 minggu dan dalam jangka waktu yang 

diberikan pihak KSPPS memberikan penawaran berupa kebijakan restrukturisasi sebagai 

solusi dari penanganan pembiayaan murabahah bermasalah kepada anggota pembiayaan 

yang bermasalah.2  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surkli selaku Pengawas Syariah 1, 

menjelaskan bahwa dalam menentukan kebijakan apapun yang terkait dengan operasional 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang selalu mengacu pada AD ART serta kondisional 

koperasi. Adapun terkait operasional pembiayaannya mengacu pada Fatwa DSN-MUI 

yang berkaitan.3 

Model kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan sebagai salah satu upaya 

penanganan pembiayaan yang bermasalah, menurut pemaparan dari Ibu Ani pada saat 

 
1 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Umayyah Selaku Marketing di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung 

Pada Tanggal 29 Januari 2021. 
2 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma selaku Kepala Cabang di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung Pada Tanggal 29 Januari 2021. 
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Kh. Syukri Sukarli Selaku Pengawas Syariah 1 KSPPS BERBAGI Pada 

Tanggal 9 Maret 2021 
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proses wawancara beliau memaparkan bahwa model kebijakan restrukturisasi pembiayaan 

yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung tidak jauh berbeda dengan 

yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat, karena memang pada dasarnya 

peraturan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung ditetapkan oleh pusat. Hanya saja 

ada satu kebijakan yang dibuat oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung yaitu 

kebijakan mengenai pemberian potongan margin bagi anggota yang dinilai tidak mampu 

untuk membayar angsurannya setelah pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung 

melakukan survei terkait kebenaran kondisi dari anggota yang mengajukan kebijakan ini. 

Namun, kebijakan ini akan diambil jika pihak pusat menyetujui.4 

Model kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Pusat dan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung: 

 

 

 

 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat 

 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung 

 

1. Memberikan perpanjangan jangka 

waktu pembayaran. 

2. Adanya sistem putus jasa atau 

pemotongan margin bagi anggota 

yang melunasi angsurannya lebih 

cepat dari jangka waktu yang 

disepakati.  

 

1. Memberikan perpanjangan jangka waktu 

pembayaran. 

2. Adanya sistem putus jasa atau 

pemotongan margin bagi anggota yang 

melunasi angsurannya lebih cepat dari 

jangka waktu yang disepakati.  

 
4 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
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3. Penjualan objek jaminan.  3. Pemotongan margin bagi anggota tidak 

mampu bayar. 

4. Penjualan objek jaminan. 

 

2. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung 

Penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi penanganan pembiayaan 

bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya penjadwalan kembali (rescheduling) berupa memberikan perpanjangan 

jangka waktu pembayaran dan persyaratan kembali (reconditioning) berupa sistem putus 

jasa atau memberikan potongan margin bagi anggota yang melakukan pelunasan lebih 

cepat, potongan margin bagi anggota tidak mampu bayar dan penjualan objek jaminan. 

Kebijakan restrukturisasi akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang termasuk 

dalam kolektibilitas macet, atau terdapat tunggakan sebanyak 3 atau 4 kali angsuran. 

a. Implementasi Kebijakan Rescheduling di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani mengenai Implementasi 

Kebijakan Rescheduling di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung, beliau 

memaparkan bahwa bentuk rescheduling di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung 

yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Dengan jangka 

waktu pembayaran yang diberikan maksimal 2 tahun atau diberikan kelonggaran yang 

disesuaikan dengan kemampuan anggota yang direstrukturisasi. Dan disertai dengan 

adanya pembaharuan pembiayaan yang disesuaikan dengan sisa pokok kewajiban 

anggota. Sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota adalah jumlah 
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angsuran setelah dilakukan pembaruan, dengan ketentuan jangka waktu pembayaran 

sesuai dengan ketentuan setelah direstrukturisasi.5 

Sebagai ilustrasi dari kebijakan rescheduling yang diterapkan di KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Kedung, dari hasil wawancara dengan Ibu Inti Wardah selaku 

anggota pembiayaan bermasalah yang pernah direstrukturisasi, ketika pembiayaan 

yang dimiliki oleh Ibu Inti Wardah mengalami macet, pihak KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Kedung menawarkan kepada Ibu Inti Wardah untuk memperpanjang jangka 

waktu pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak KSPPS dengan Ibu Inti 

Wardah untuk dilakukan rescheduling, beliau mencontohkan misal anggota dulu 

angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 240.000 dengan jangka 

waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan setelah dilakukan rescheduling angsuran yang harus 

anggota bayarkan menjadi Rp. 163.000 Perbulan, dengan tambahan jangka waktu 

pembayaran 6 bulan.6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maya dan Ibu Ani, ada beberapa 

prosedur dilakukannya kebijakan rescheduling di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung, antara lain: 

1) Mendatangi rumah anggota pembiayaan yang bermasalah. 

2) Negosiasi antara pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dengan anggota 

pembiayaan bermasalah. 

3) Pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung akan menawarkan kebijakan 

rescheduling sebagai solusi dari pembiayaan bermasalah milik anggotanya.7 

 
5 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
6 Hasil Wawancara dengan Ibu Inti Wardah Selaku Anggota Pembiayaan ………Pada Tanggal 01 Februari 

2021 
7 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Umayyah………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
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4) Setelah mencapai sepakat, Pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung akan 

memproses permohonan anggota. 

5) Selanjutnya, akan dilakukan akad ulang, dengan penandatanganan Suami Istri, 

membayar biaya administrasi, biaya materai dan disertai pembaharuan data 

jaminan jika diperlukan.8 

b. Implementasi Kebijakan Reconditioning di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani, beliau memaparkan bahwa 

bentuk kebijakan reconditioning yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung yakni berupa sistem putus jasa atau memberikan potongan margin bagi 

anggota pembiayaan yang melunasi hutangnya lebih cepat, potongan margin bagi 

anggota tidak mampu bayar dan penjualan objek jaminan.9 

1) Memberikan Potongan Margin Bagi Anggota Yang Melakukan Pelunasan Lebih 

Cepat Atau Sistem Putus Jasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faizah, dijelaskan bahwa 

kebijakan ini diperuntukkan bagi anggota pembiayaan yang dapat melunasi 

hutangnya lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati. Pemberian potongan 

margin di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dikenal dengan sistem putus 

jasa, dimana anggota yang berkehendak untuk melunasi utangnya lebih cepat dari 

jangka waktu yang sudah disepakati hanya membayarkan angsuran pokoknya 

sejumlah dengan jangka waktu yang diambil, sedangkan untuk angsuran 

marginnya hanya dibayarkan sejumlah bulan saat dilakukan pelunasan. Sehingga 

sisa angsuran margin bulan berikutnya tidak perlu dipotong atau tidak perlu 

 
8 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
9 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
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dibayar. Berikut Ilustrasi dari pemaparan Ibu Faizah “Misalkan ada anggota 

dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dan angsuran bulanannya Rp. 240.000. 

Dia ambil jangka waktu 10 bulan, dan ternyata saat pembayaran angsuran bulan 

kelima, anggota tersebut ingin melunasi seluruh utangnya, maka nanti anggota 

tersebut hanya membayar angsuran pokok selama 10 bulan sedangkan sisa 

margin bulan keenam dan seterusnya tidak perlu dibayarkan”10 

2) Potongan Margin Bagi Anggota Tidak Mampu Bayar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani, kebijakan ini 

diperuntukkan bagi anggota pembiayaan macet yang dinilai tidak mampu bayar 

karena adanya penurunan pendapatan atau sebab lainnya setelah dilakukan survey 

terlebih dahulu. Dimana nantinya anggota ini hanya perlu membayarkan sisa 

angsuran pokoknya saja, sedangkan untuk angsuran marginnya dibebaskan. Pada 

kebijakan ini tidak disertai dengan adanya perpanjangan jangka waktu 

pembayaran.11 

3) Penjualan Objek Jaminan Murabahah. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ani, diketahui bahwa 

kebijakan ini diberikan kepada anggota pembiayaan macet yang dinilai tidak ada 

itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, atau diperuntukkan bagi 

anggota pembiayaan macet yang dinilai sudah tidak prospektif. Kebijakan ini 

dilakukan dengan melakukan penjualan pada objek murabahah yang dijadikan 

jaminan oleh anggota pembiayaan, yang mana hasil dari penjualan tersebut 

 
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Faizatul Ummah Selaku Teller KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pada 

Tanggal 29 Januari 2021 
11 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
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nantinya akan digunakan untuk membayarkan hutangnya. Namun, jika hasil 

penjualan tersebut masih belum menutup hutangnya, maka sisa utang tersebut 

masih menjadi tanggung jawab anggota pembiayaan. Atau pihak KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Kedung bisa membebaskan sisa utangnya dengan ketentuan sisa 

utang tidak lebih dari 1 Juta Rupiah. 

Kebijakan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pertama, anggota 

melakukan permohonan melalui marketing. Kedua, dilakukan survei dengan 

memperhatikan pendapatan, prospek usaha serta sisa plafon pembiayaannya. Ketiga, 

dilakukan diskusi dengan pihak pusat jika sisa plafon pembiayaan lebih dari 30 juta, 

namun jika sisa plafon pembiayaannya kecil atau dibawah 30 juta akan dilakukan 

diskusi internal antar pegawai KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. Dan untuk 

kebijakan penjualan objek murabahah, pihak pusat diikutsertakan saat 

pelaksanaannya.12 

B. Analisis Kesesuaian Model Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Kedung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

Restrukturisasi pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu strategi 

penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung. Penerapan restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai solusi penanganan 

pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dilakukan dengan cara 

diantaranya penjadwalan kembali (rescheduling) berupa memberikan perpanjangan jangka 

waktu pembayaran dan persyaratan kembali (reconditioning) berupa sistem putus jasa atau 

memberikan potongan margin, pembebasan margin dan penjualan objek jaminan. Kebijakan 

 
12 Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Rohma ………..Pada Tanggal 29 Januari 2021 
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restrukturisasi akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang termasuk dalam kolektibilitas 

macet, atau terdapat tunggakan sebanyak 3 atau 4 kali angsuran. 

Berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung tidak menerapkan adanya kebijakan konversi akad, maka terdapat 4 (empat) Fatwa 

DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: 

1. Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan 

Murabahah 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali 

(rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau 

melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.13
 

Jika merujuk pada Fatwa diatas menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan 

dapat dilakukan melalui mekanisme penjadwalan kembali (rescheduling). Dengan 

ketentuan kebijakan rescheduling dihitung berdasarkan dari sisa pokok pembiayaan dan 

margin yang belum dibayar. Dan pihak Koperasi Syariah tidak diperkenankan menambah 

jumlah tagihan. Sedangkan untuk ketentuan jangka waktu pembayaran dalam akad 

murabahah yang baru (pasca rescheduling), berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

antara koperasi syariah dan anggota pembiayaan, kesepakatan ini harus mengacu pada 

kepentingan kedua belah pihak. 

 
13 Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 
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Berdasarkan pemaparan diatas, model kebijakan restrukturisasi pembiayaan di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dalam bentuk rescheduling dengan memberikan 

perpanjangan jangka waktu pembayaran, apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN 

No.48/DSN-MUI/II/2005 menunjukkan bahwa kebijakan rescheduling yang dilakukan 

oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung telah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN 

No.48/DSN-MUI/II/2005, yang mana dalam implementasinya tidak terdapat adanya 

pertambahan kewajiban anggota, pembayaran angsuran disesuaikan dengan sisa pokok 

ataupun sisa margin pembiayaan setelah diperbarui. Sedangkan untuk pemberian 

perpanjangan jangka waktu juga dilakukan secara negosiasi, namun pihak KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Kedung memiliki ketentuan bahwa perpanjangan jangka waktu yang 

diberikan maksimal 2 tahun tetapi pihak koperasi syariah juga memberikan kelonggaran 

yang disesuaikan dengan kemampuan anggota yang direstrukturisasi. Ketentuan mengenai 

kelonggaran dengan memberikan perpanjangan jangka waktu untuk sisa utang yang tidak 

dapat dibayarkan oleh anggota pembiayaan bermasalah ini juga sudah sesuai dengan 

ketentuan pada Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al Qardh pada point ke 

enam yakni Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya 

pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS 

dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (write off) 

sebagian atau seluruh kewajibannya.14 

Tabel 6. Kesesuaian Kebijakan Restrukturisasi Berdasarkan Fatwa DSN No. 

48/DSN-MUI/II/2005 

Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Sesuai Tidak Sesuai 

 
14 Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 
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a) Tidak menambah jumlah tagihan 

yang tersisa 

✓  
 

b) Pembebanan biaya dalam proses 

penjadwalan kembali adalah biaya 

riil 

✓  
 

c) Perpanjangan masa pembayaran 

harus berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak 

✓   

 

2. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. 

Pada Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam 

murabahah, Pemberian potongan diberikan ketika nasabah melakukan pelunasan hutang 

sebelum jatuh tempo. Mengenai besar potongan diserahkan pada kebijakan dan 

pertimbangan LKS, dengan ketentuan: 

a. Apabila nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat 

waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan 

potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam 

akad. 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud sebelumnya diserahkan pada kebijakan dan 

pertimbangan LKS.15 

Berdasarkan pemaparan diatas, model kebijakan restrukturisasi pembiayaan di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dalam bentuk reconditioning yakni dengan 

memberikan potongan margin bagi anggota pembiayaan yang melunasi hutangnya lebih 

 
15 Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/II/2002 
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cepat dari jangka waktu yang disepakati, apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN No. 

23/DSN-MUI/II/2002 menunjukkan bahwa kebijakan reconditioning yang dilakukan oleh 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Fatwa 

DSN No. 23/DSN-MUI/II/2002. Yaitu, untuk anggota yang melunasi hutang lebih cepat 

dari jatuh temponya akan diberikan potongan margin atau di  KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang lebih dikenal dengan sistem putus jasa, dan kesepakatan ini tidak terdapat dalam 

perjanjian akad murabahah, sedangkan untuk besaran pemberian potongan tidak 

diperjanjikan di awal tetapi akan diputuskan oleh pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung. 

Tabel 7. Kesesuaian Kebijakan Restrukturisasi Berdasarkan Fatwa DSN No. 

23/DSN-MUI/III/2002 

Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 Sesuai Tidak Sesuai 

a) Apabila nasabah dalam transaksi 

murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih 

cepat dari waktu yang telah 

disepakati, LKS boleh memberikan 

potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut dengan syarat 

tidak diperjanjikan dalam akad 

 

✓  

 

b) Besar potongan sebagaimana 

dimaksud sebelumnya diserahkan 

pada kebijakan dan pertimbangan 

LKS 

 

✓  
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3. Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm 

Fi al-Murabahah). 

Ketentuan pemberian potongan: 

a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah 

dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran 

cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran. 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan LKS. 

a. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.16
 

Berdasarkan pemaparan diatas, model kebijakan restrukturisasi pembiayaan di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dalam bentuk reconditioning yakni dengan 

memberikan potongan margin bagi anggota yang tidak mampu membayar kewajibannya, 

apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 menunjukkan 

bahwa kebijakan reconditioning yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Kedung telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No. 46/DSN-

MUI/II/2005.  

Kebijakan ini akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang dinilai tidak mampu 

membayar kewajibannya karena adanya penurunan pendapatan atau sebab lainnya setelah 

dilakukan survey terlebih dahulu, mengenai pemberian potongan margin tidak 

diperjanjikan di awal akad, tetapi dilakukan jika anggota melakukan permohonan kepada 

pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. Dan untuk besaran pemberian potongan 

 
16 Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 
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akan diputuskan oleh pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung ketika sudah 

mendapatkan persetujuan pihak pusat. Dengan ketentuan apabila sisa angsuran kurang dari 

30 juta, namun apabila sisa angsuran lebih dari 30 juta akan menjadi keputusan KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang pusat. 

Tabel 8. Kesesuaian Kebijakan Restrukturisasi Berdasarkan Fatwa DSN No. 

46/DSN/MUI/II/2005 

Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 Sesuai Tidak Sesuai 

a) LKS boleh memberikan potongan 

dari total kewajiban pembayaran 

kepada nasabah dalam transaksi 

(akad) murabahah yang telah 

melakukan kewajiban pembayaran 

cicilannya dengan tepat waktu 

dan/atau nasabah yang mengalami 

penurunan kemampuan 

pembayaran. 

 

 

✓  

 

b) Besar potongan sebagaimana 

dimaksud diatas diserahkan pada 

kebijakan LKS. 

✓  
 

c) Pemberian potongan tidak boleh 

diperjanjikan dalam akad 

✓   

 

4. Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi 

Nasabah Tidak Mampu Bayar. 
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Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi 

nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 

disepakati, dengan ketentuan: 

a. Objek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui 

LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya 

kepada nasabah. 

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi 

utang nasabah. 

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat 

membebaskannya.17 

Berdasarkan pemaparan diatas, model kebijakan restrukturisasi pembiayaan di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dalam bentuk reconditioning yakni melakukan 

penjualan objek jaminan murabahah, apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN 

No.47/DSN-MUI/II/2005 menunjukkan bahwa kebijakan reconditioning yang dilakukan 

oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung telah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN 

No.48/DSN-MUI/II/2005. Dimana sisa utang atau kewajiban dari pembiayaan 

murabahah yang mengalami gagal bayar atau bagi anggota yang dinilai sudah tidak 

prospektif, atau anggota yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya 

dapat diselesaikan dengan opsi menjual aset yang dijadikan sebagai objek jaminan 

murabahah. Tetapi kebijakan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung mengenai 

 
17 Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 
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penjualan objek murabahah sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, 

memiliki beberapa hambatan. Merujuk pada fatwa tersebut pada poin d, Dalam hal ini, 

jika penjualan objek jaminan yang dilakukan, hasil yang diperoleh ternyata belum cukup 

untuk melunasi hutang milik anggota pembiayaan tersebut, maka sisa hutang masih 

menjadi kewajiban anggota. Maka dari itu, dinilai cukup berat bagi anggota pembiayaan, 

apalagi anggota pembiayaan tersebut juga masih harus menyediakan sejumlah dana lagi 

untuk menyelesaikan sisa utangnya.  

Namun, jika merujuk pada fatwa diatas, pada poin e, maka pihak KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Kedung dapat membebaskan sisa utang tersebut, apabila hasil penjualan 

dari objek murabahah masih tidak mencukupi sisa utangnya, dengan ketentuan sisa 

hutangnya kecil atau dibawah 1 juta rupiah. Oleh karenanya, saat dilakukan kebijakan 

ini, pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung perlu mengikutsertakan pihak KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang Pusat untuk ikut menentukan keputusan yang tepat agar dapat 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah.  

 

 

 

Tabel 9. Kesesuaian Kebijakan Restrukturisasi Berdasarkan Fatwa DSN No. 

47/DSN/MUI/II/2005 

Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 Sesuai Tidak Sesuai 
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a) Objek murabahah dan atau jaminan 

lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga 

pasar yang disepakati 

 

 

✓  

 

b) Nasabah melunasi sisa utangnya 

kepada LKS dari hasil penjualan 

✓  
 

c) Apabila hasil penjualan melebihi 

sisa utang, maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada 

nasabah mengembalikan sisanya 

kepada nasabah 

 

✓  

 

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil 

dari sisa utang, maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah. 

✓  
 

e) Apabila nasabah tidak mampu 

membayar sisa hutangnya, maka 

LKS dapat membebaskannya 

✓  
 

 

 

 

5. Mengapa Surat Al – Baqarah: 280 tidak dijadikan sebagai landasan dalam 

melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Kedung? 

كُمۡ  ؕ َواِۡن َكاَن ذُۡو عُۡسَرةٍ فَنَِظَرةٌ اِٰلى َمۡيَسَرةٍ  تَۡعلَُمۡون اِۡن كُۡنتُۡم   َواَۡن تََصدَّقُۡوا َخۡيٌر لَـّ َ    
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“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai 

dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).  

Dalam ayat ini menjelaskan jika ada orang yang berhutang mengalami kesulitan 

hendaknya memberikan tenggang waktu atau perpanjangan jangka waktu sampai dirasa orang 

tersebut mampu membayarkan utangnya. Namun akan lebih baik jika membebaskan hutang 

milik orang yang berhutang sebagai bentuk sedekah. 

Dalam implementasinya ayat ini sebenarnya sebagian maksudnya telah dipraktikkan 

di KSPPS Berkah Abadi Gemilang yaitu dengan adanya pemberian perpanjangan jangka 

waktu pembayaran untuk anggota pembiayaan yang mengalami kesulitan. Namun, sebagian 

maksud dari ayat tersebut yakni tentang membebaskan utang milik anggota pembiayaan yang 

mengalami kesulitan bayar sebagai bentuk sedekah. Hal tersebut belum bisa di 

implementasikan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam melaksanakan kebijakan 

restrukturisasinya.  

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Sukarli, menjelaskan mengapa  Surat Al-

baqarah: 280 belum dapat sepenuhnya dipraktikkan dalam melaksanakan kebijakan 

restrukturisasi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, karena KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbentuk koperasi syariah memiliki tujuan 

untuk dapat mensejahterakan perekonomian umat islam melalui memberikan pembiayaan 

bagi anggotanya. Dan untuk dana yang digunakan dalam memberikan fasilitas pembiayaan 

bukan berasal dari dana milik KSPPS Berkah Abadi Gemilang, melainkan berasal dari 

masyarakat yang di serap dalam bentuk simpanan. Dan KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

memiliki kewajiban untuk memelihara serta mengembalikan dana tersebut jika sewaktu-
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sewaktu dana tersebut diambil kembali oleh anggotanya. Itu mengapa Surat Al-baqarah: 280 

ini tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan atau dijadikan landasan dalam melaksanakan 

kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.18 

 

 

  

 
18 Hasil Wawancara dengan Bapak Kh. Syukri ………..Pada Tanggal 9 Maret 2021 


