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lsi Ringkasan 

Bentuk Pemberian Kredit (pembiayaan) berdasarkan prinsip 
bagi hasil adalah salah satu bentuk jasa perbankan yang 
baru diperkenalkan da l am Undanrr-undang Perbankan Nomor 7 
Tahun 1992, dimana sebelumnya da1am udang-undang Perban
kan yang lama y a i t u Undang-Undang Nomor 1-1 Tahun 1967 
bentuk jasa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
tidak diatur. 
Bentuk j a sa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
mengambil alih bentuk jasa keuangan dari agama Islam 
yaitu prinsip-pr;ns;p muama]at berdasarkan syariah. 

Jasa bank seperti. ini diatur lebih Janjut da]am Fereturan 
Pemer i nrah Nomor 72 T'ahu n 199/. tentang Flank Rerdasarkan 
Flagi Hasi]. 
Hank yang menycdiakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 
prineip b1lgi h1lsi 1 t n i ada l ah bank yang khu su s semata
rnara hariva mel a kuk an kerr; atan unab anya berdasarkan bagi 
hasil, maksudnya bank t.ersebut tidak bolch melakukan 
kegiatan usaha· yang ti.dak borrf a s a r-kan bag; has; J, bahwa 
bank yang berdasarkan baq i. hasiJ menggant. ikan imbalan 
bunga dengan imbalan bagi hasil. ~dapun bentuk bank 
pe taksanaannya dapa r be rupa bank umurn maupun Flank 
Perkreditan Rakyat. 
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Penetapan besarnya bagi hasil antara bank aengan nasabah 
didasarkan pada kesepakaan yang dituangkan da Larn per j ari
j ian tertuU s antara kedua belah p i.hak hal i n i ae sua I 
dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 77 T'a hun 199?. 
Bank Umum Sil ttl- Gil tunya yang menerapkiln p r i.n sip baqi. ha s il 
saat ini bllnl Flank Muamalr.>t rndones i a . 

Reraniak dari liltar belakang peneliti.an terr;cbut diatas, 
maka yang meniadi mas~l.ah daJam penelitian in1 ndalah : 
- Ragaimana prinsip baqi hasil dapat diterapkan oleh RM1 

dalam menjalankan operasionalnya ? 
- Apa kendala-kendala yang mungkin timbul didalam menia

lankan operasional.nya beraasarkan prinsip bagi hasil ? 
- Upaya hukurn apa yang diambil o l ch RMT ai da l arn menye l.e

saikan kredit bermilsalllh ? 

Penelition ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai operasional Bank Muamal.at Tndonesia dalam 
menerapkan pr i ns i.p bagi hasH dan kendolo-kenaala yang 
t i mbul dalam pelaksanaanya. Disampi ng untuk menqetahui 
upaya hukum yang d i amb.i I o I eh Flank Muarna La t; r ndone s i a 
didalam menyeJesaikan· kredit bennasaJah yang munqkin 
timbul. 

Data yanq diperglmakan sebagai aeuan berupa da t a primer 
dan data sekunder, adapun dato primer diperoleh dari 
hasil wawaneara dengan beberapa staf Flllnk Muamolat Indo
nesia, sedangkan data sekunder diperoleh dengan eara 
meJ akukan tel aah t e rhadap berbagai 1 i terat~,r dan peratu
ran perundang-undangan yang mengupas permasalahan opera
sional bank be rdaaarkan p r i.ne i p bagi ha s i.l. khusuanya 
mengenai Rank Muamalat Tndonesia itu send1ri. 
Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa 
menggunakan metode kualitatif dengan menqaitkan teori
teori yang ada untuk kemudian ditarik su a tu kesimpulan. 
Lokasi peneliti.an di konsentrasikan di Bank Muamalat 
Indonesia Cabanq Surabaya dengan pert i mbanqan permasala
han yang ada terjawab di Cabang Surabaya. 

Akhirnya dapat, ai arnb i.I ke s i mpul an bah"a dcnqan berdf.r i nya 
Flank Muamal at r ndones i.a sebagai bank umurn aatu-rsa t unva 
yang menerapkan pr ins t p baqi h a s i 1 da l am operasi onalnya 
berdasarkan aya r i.ah Islam dapat mernbe r i.kan anqi n segar 
dan jawaban bagi umat Islam a t a s kerClqu-ragllan a r.a s bunqa 
bank yang diangqap riba, sehingga mereka merasa aman dan 
nyaman dengan menqgunakan j asa-j asa yang d i. tawarkan oleh 
Bank Muamalat Indonesia. 
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prinsip bagi hasil dapat diterapkan seJuruhnya pada 
pengerahan dana masyarakat adapun untuk menyalurkan dana 
masyarakat (pemb i aya an) prinsip bagi he s i.I hanya dapat 
diterapkan pada sebagian kecU port folio pembiayaan, hal 
ini dikarenakan ketidaksi.apan dar;. kedua bol ah p i hak baik 
dari p i hak bank t t u sendiri maupun dari pihak nasabah 
sehingga sebagi an besar dad. port fol i 0 pembiayaan meng
gunakan prinsip jllal. bel;' 

Didalam penyeJesaian kredit be rma s a l ab akan diselesaikan 
melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMtJT) yang dituangkan dalam perjanjian pem
biayaan dan disepakat; dan ditandatangani oleh kedua 
belah p i hak dimana keputusan arbi.trase tersebut. merupakan 
keputusan terakhir dan mengikat (final and binding) . 

Di.harapkan dimasa mendatanq masyarakat Islam Indonesia 
dapat lebih siap untuk memanfaatkan iasa perbankan khu
au anya dal.am pembi avaan yang menggunakoln prj na i.p bagi 
hadl. 
Disiapkan tenaga-tenaga yang profesional sehingga dapat 
lebih ditingkatkan pemberian pembiayaan prins;p bagi 
hasil bagi nasabah. 
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