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ABSTRAK 

Damai, Domi Cahyo. Modal Intelektual Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Perbankan 

Syariah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo. Tesis, 

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, Pembimbing: Dr. Khusniati Rofi’ah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Modal Intelektual, Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi, Perbankan Syariah. 

 

Setiap pelaku bisnis pasti mempunyai hubungan dengan 

lembaga keuangan atau bank. Setelah munculnya Perbankan 

Syariah, masyarakat mulai beralih menggunakan produk 

perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat yang 

menggunakan perbankan syariah membuat benyak terjadi 

sengketa ekonomi. Sengketa tersebut diselesaikan dengan 

litigasi atau lelang agunan. Lelang agunan dianggap merugikan 

nasabah karena harga jual agunan turun drastis. Peneliti 

menawarkan konsep modal intelektual sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Potensi modal intelektual yang dimiliki bank diharapkan 

mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mangetahui bagaimana: (1) 

aspek modal manusia sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

ekonomi (2) aspek modal struktural sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi (3) aspek modal relasional 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode studi lapangan. Lokasi penelitian adalah 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi serta wawancara secara 

mendalam. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif 
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untuk menjawab permasalahan penelitian secara deskriptif 

kualitatif aspek modal intelektual sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini mendapatkan tiga temuan antara lain. Pertama, 

modal manusia mampu menjadi alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Hal tersebut terjadi karena modal manusia atau karyawan yang 

dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo memberikan 

segala pemikiran serta berupaya menyelesaikan sengketa 

dengan nasabah sebaik mungkin. Kedua, modal struktural 

mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Hal tersebut terjadi 

karena Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki 

kebijakan maintainance pembiayaan. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk memperbaiki sengketa ekonomi yang telah 

terjadi karena pihak bank bersedia datang untuk menangani 

masalah sebenarnya yang dialami oleh nasabah. Ketiga, modal 

relasional juga mampu menjadi alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Hal tersebut terjadi karena Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo melakukan penjualan agunan kepada relasi bank. 

Relasi bank merupakan orang terdekat bank antara lain 

pegawai sendiri, nasabah lain bank, maupun rekanan bank yang 

lain yang dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa ekonomi 

karena mereka bersedia membeli agunan sesuai harga pasar 

tanpa merugikan nasabah apabila dijual dalam proses lelang. 
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ABSTRACT 

Damai, Domi Cahyo. Intellectual Capital as an Alternative 

Settlement of Economic Disputes in Islamic Banking at 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Thesis, Master of 

Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program, 

Ponorogo State Islamic Institute (IAIN), Advisor: Dr. 

Khusniati Rofi’ah, M.S.I. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Economic Dispute Resolution, 

Islamic Banking. 

 

Every business person must have a relationship with a 

financial institution or bank. After the emergence of Islamic 

Banking, people began to switch to using Islamic banking 

products. More and more people are using Islamic banking to 

make an economic dispute happen. The dispute is resolved by 

litigation or collateral auction. Collateral auction is considered 

detrimental to the customer because the collateral selling price 

dropped dramatically. Researchers offer the concept of 

intellectual capital as an alternative to solving economic 

disputes in Islamic banking. The potential of intellectual capital 

owned by banks is expected to be a means of resolving 

economic disputes. 

This study aims to find out how: (1) aspects of human 

capital as an alternative to resolving economic disputes (2) 

aspects of structural capital as alternatives to solving economic 

disputes (3) aspects of relational capital as alternatives to 

resolving economic disputes. 

This research uses a qualitative approach using field 

study methods. The location of the study was at Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Data collection is done by the method 

of documentation and in-depth interviews. Data analysis was 

performed with qualitative analysis to answer the research 

problem in a descriptive qualitative aspect of intellectual 
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capital as an alternative to solving economic disputes at Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Based on the results of data collection and analysis, this 

study obtained three findings, among others. First, human 

capital can be an alternative solution for economic disputes at 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. This happens because 

human capital or employees owned by Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo give all their thoughts and try to resolve 

disputes with customers as best they can. Second, structural 

capital is able to be an alternative for resolving economic 

disputes at Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. This 

happens because Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo has a 

financing maintainance policy. The activity aims to correct 

economic disputes that have occurred because the bank is 

willing to come to deal with the real problems experienced by 

customers. Third, relational capital is also able to be an 

alternative for resolving economic disputes at Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. This happened because Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo sold collateral to bank relations. Bank 

relations are the closest people to the bank, among others, 

employees themselves, other bank customers, and other bank 

partners who can be a means of resolving economic disputes 

because they are willing to buy collateral at market prices 

without harming customers if sold in the auction process. 



 

 1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis akan sulit 

untuk lepas dari lembaga keuangan khususnya bank. Bank 

memberikan kemudahan pada nasabahnya dalam segala 

aspek produk perbankan antara lain produk penghimpunan 

dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya. Apalagi 

di era milenial sekarang ini, peran bank sangat membantu 

para pelaku bisnis dengan adanya teknologi dan dapat 

memberikan layanan perbankan dengan mudah dan cepat.1 

Bank sebagai lembaga intermediasi2 memiliki peran 

sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana. Peran tersebut 

terjadi pada kegiatan bank dalam funding (menghimpun 

dana) serta lending (menyalurkan dana) dari masyarakat.3 

Berkembangnya bisnis dan perbankan juga terjadi di 

Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk 

                                                             
1https://keuangan.kontan.co.id/news/adira-dan-ansoruna-perkuat-literasi-

industri-bisnis-syariah diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 01.00 

WIB. 
2 Intermediasi berarti sebagai perantara atau penghubung, Tim Penyusun, 

Kamus Besar Bahasa Indoneisa (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 932. 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), 2. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/adira-dan-ansoruna-perkuat-literasi-industri-bisnis-syariah
https://keuangan.kontan.co.id/news/adira-dan-ansoruna-perkuat-literasi-industri-bisnis-syariah
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muslim, perkembangan bisnis dan perbankan juga mengacu 

pada prinsip bisnis sesuai hukum Islam. Peluang bisnis 

syariah di Indonesia sangat besar mengingat banyaknya 

penduduk Muslim di Indonesia.4 Dari pernyataan tersebut, 

semenjak tahun 1992 sistem perbankan Indonesia 

menganut dual banking system atau sistem perbankan 

ganda di mana terdapat bank konvensional dan bank 

syariah. Di tahun yang sama itulah muncul bank syariah 

pertama, yaitu Bank Muamalat. Meski muncul sudah cukup 

lama, namun sistem dual banking ini benar-benar bisa 

berjalan sejak munculnya UU Nomor 10 Tahun 1998.5 

Diperkuat dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah di mana undang-undang ini menjadi 

landasan hukum yang kuat dalam pendirian bank syariah.6 

Setelah adanya dual banking system, perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Terbukti aset 

perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang terus 

meningkat, dari Rp 288,027 triliun pada akhir Desember 

                                                             
4http://finansial.bisnis.com/read/20180823/90/830990/ekspansi-jaringan-

bank-mencari-fungsi-dan-bentuk-cabang-era-digital diakses pada tanggal 14 

September 2018 pukul 01.30 WIB. 
5 Ascarya dan Diana Yumanita, Gambaran Umum Bank Syariah (Jakarta: 

PPSK BI, 2005), v. 
6 Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. 

http://finansial.bisnis.com/read/20180823/90/830990/ekspansi-jaringan-bank-mencari-fungsi-dan-bentuk-cabang-era-digital
http://finansial.bisnis.com/read/20180823/90/830990/ekspansi-jaringan-bank-mencari-fungsi-dan-bentuk-cabang-era-digital
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Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 304,980 triliun pada 

November tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,5%.7 Dari 

perkembangan aset tersebut menunjukkan perbankan 

syariah memiliki potensi untuk berkembang lebih baik di 

masa mendatang. Apalagi setelah adanya UU Nomor 10 

Tahun 1998 serta disempurnakan oleh UU Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di mana bank 

umum boleh membuka unit atau menggunakan prinsip 

syariah membuat bank syariah semakin berkembang 

dengan pesat karena dukungan perundang-undangan. 

Perkembangan aset pada perbankan syariah memang 

memiliki dampak positif terhadap masa depan perbankan 

syariah, namun juga memberikan dampak negatif di 

dalamnya. Dampak negatif yang muncul karena besarnya 

nilai aset adalah terjadi masalah persengketaan pada 

perbankan syariah. Sengketa muncul pada saat terjadi 

ketidakseimbangan tanggungjawab dari pihak yang dituntut 

(melakukan sesuatu) dengan pihak yang dituntut (yang 

membutuhkan sesuatu).8 Sengketa itu akan mengakibatkan 

ketidakpercayaan para pihak yang sedang melakukan 

                                                             
7 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2018 (Jakarta: OJK, 

2018), 4. 
8 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 53. 
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sesuatu tersebut. Ketidakseimbangan tersebut dapat muncul 

karena adanya persimpangan nilai, tujuan, sifat, bahkan 

terjadi penipuan di dalamnya.9 

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam 

operasional Perbankan Syariah biasa disebut dengan NPF 

atau Non Performing Finance. Sengketa tersebut pada 

umumnya terjadi pada akad-akad pada Perbankan Syariah. 

Dari total aktiva produktif Perbankan Syariah pada akhir 

November 2018 sebesar Rp. 412,180 triliun hanya terdapat 

Rp. 380,175 triliun yang lancar sehingga sisanya sebesar 

Rp. 32,005 triliun atau sekitar 7,8% aktiva produktif 

perbankan syariah tidak lancar. Dari total Rp. 32,005 triliun 

aktiva produktif yang tidak lancar terdapat sekitar Rp. 

6,096 truliun yang macet.10 Dengan nilai pembiyaan yang 

tidak lancar tersebut sudah masuk kedalam kategori dalam 

kolektibilitas 2 hingga 5 atau dalam perhatian khusus 

hingga macet.11 

Beragamnya produk yang dimiliki perbankan syariah 

membuat sengketa produk perbankan syariah menjadi lebih 

sering terjadi. Sengketa pembiayaan pada perbankan 

                                                             
9 Ibid., 54. 
10 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2018 (Jakarta: OJK, 

2018), 27. 
11 Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan 2017 (Jakarta: OJK, 2017), 

184. 
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syariah disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang 

menyebabkan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar 

(non performing finance). Pembiayaan bermasalah dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor dari segi internal maupun 

eksternal bank serta nasabah. Permasalahan faktor internal 

bank terjadi seperti kurang profesionalnya pelaku 

perbankan. Faktor dari sisi internal nasabah seperti keadaan 

keuangan nasabah yang memburuk. Serta dari sisi eksternal 

seperti kondisi ekonomi serta perbankan syariah yang 

belum punya nama dan belum diminati oleh masyarakat 

Indonesia.12 

Konsep penyelesaian sengketa dalam konteks hukum 

ekonomi syariah memiliki beberapa cara penyelesaian 

sengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdiri 

dari jalur litigasi (pengadilan) serta non litigasi (tanpa 

peradilan). Penyelesaian sengketa dengan litigasi 

dijalankan oleh pengadilan agama. Sedangkan dari non 

litigasi dengan arbitrase (tahkim) dan jalan damai (s{ulh).13 

Upaya penyelesaian sengketa tersebut masih memiliki 

celah dalam penyelesaian sengketa ekonomi pada 

                                                             
12 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII 

Press, 2015), 13. 
13 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 

2014), 3-4. 
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perbankan syariah. Bank syariah memilih cara kooperatif 

dalam menyelesaikan sengketa dengan menyita agunan 

yang dijaminkan tersebut sebagai sarana penyelesaian 

sengketa.14 

Tindakan kooperatif yang dilakukan oleh bank 

syariah dalam penyelesaian sengketa penyitaan agunan 

tidak lepas dari tidak adanya iktikad baik dari nasabah 

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dari hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Angga 

Tomy15 menemukan suatu fakta bahwasannya, sengketa 

dalam perbankan syariah justru sering muncul karena 

nasabah sendiri tidak menepati akad yang sudah 

diperjanjikan. Cidera janji yang terjadi tersebut muncul 

karena nasabah tidak menepati tujuan akad yang telah 

dibuat. Seperti tujuan investasi yang telah diperjanjikan 

namun pada kenyataannya tujuan pembiayaan menjadi 

tujuan konsumtif. Selain itu setelah muncul sengketa dari 

pembiayaan tersebut, sebagian besar nasabah tidak 

memberikan iktikad baik dan justru lari dari masalah. 

                                                             
14 Mulyaningsih Jamhur dan Rukky Trihantana, “Penyelesaian Sengketa 

Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, Jurnal 

Nisbah, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, (315-325). 
15 Bapak Angga Tomy merupakan salah seorang Account Officer 

(marketing) Bank Syariah Mandiri Ponorogo yang sering mengatasi 

permasalahan sengketa. 
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Sehingga tindakan kooperatif yang justru merugikan 

nasabah yang terpaksa diambil bank syariah dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi.16 

Dari prosedur penyelesaian sengketa tersebut terasa 

akan lebih merugikan nasabah pada perbankan syariah. 

Peneliti memiliki gambaran suatu aset yang dimiliki 

perbankan syariah yang diasumsikan dapat menyelesaikan 

sengketa ekonomi pada perbankan syariah yaitu konsep 

modal intelektual. Sebagai bagian dari itangible aset atau 

aset tidak nampak pada laporan keuangan serta bagian 

kekayaan perusahaan yang bisa menjadi alternatif 

penyelesaian sengketa. Modal intelektual memiliki 

komponen seperti modal manusia, modal struktural, dan 

modal relasional.17 Modal intelektual merupakan aset 

perusahaan yang tidak ternilai serta dapat dimanfaatkan 

menjadi salah satu alternatif baru penyelesaian sengketa. 

Produk perbankan syariah yang macet akan dapat 

diselesaikan dengan modal intelektual sehingga 

mempermudah penyelesaian sengketa. Misalkan dalam 

menjual agunan yang disengketakan sebelum diputuskan 

untuk dilelang. 

                                                             
16 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
17 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital Model Pengukuran, Framework 

Pengukuran, dan Kinerja Organisasi (Malang: UMM Press, 2017), 85-87. 
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Alternatif penyelesaian sengketa dengan modal 

intelektual yang telah digambarkan sebelumnya terjadi 

pada salah satu bank syariah di Kabupaten Ponorogo yakni 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo merupakan salah satu bank syariah 

yang berada di Kabupaten Ponorogo yang memiliki 

nasabah yang cukup banyak. Dilihat dari laporan keuangan 

Bank Syariah Mandiri yang memiliki aset produktif sebesar 

Rp. 24,722 miliar. Besarnya aset produktif yang dimiliki 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo juga memunculkan 

pembiayaan yang macet yang digambarkan pada rasio Non 

Performing Finance (NPF) sebesar 6,2%. Hal tersebut 

menunjukkan kondisi NPF Bank Syariah Mandiri masuk 

kategori Kurang Sehat dan harus segera diperbaiki oleh 

Bank Syariah Mandiri.18 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak 

Ginanjar19 serta Ibu Rohminda Dwi20 menunjukkan 

alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan Bank 

                                                             
18 Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri. 
19 Bapak Ginanjar merupakan salah seorang Account Officer (marketing) 

Bank Syariah Mandiri Ponorogo yang sering mengatasi permasalahan 

sengketa. 
20 Ibu Rohminda merupakan salah seorang Finance Analyze (analis 

pembiayaan) Bank Syariah Mandiri Ponorogo yang ikut mengatasi 

permasalahan sengketa. 
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Syariah Mandiri KCP Ponorogo serupa dengan aspek 

modal intelektual. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

melaksanakan maintainance pembiayaan untuk menjaga 

kelancaran pembiayaan nasabah serta mengatasi masalah 

sengketa ekonomi.21 Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

juga melaksanakan penjualan agunan pembiayaan tanpa 

lelang (di bawah tangan) kepada relasi bank untuk 

penyelesaian sengketa.22 Kegiatan tersebut serupa dengan 

aspek modal intelektual yakni modal struktural sebagai 

kebijakan internal serta modal relasional sebagai pembeli 

agunan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo.  

Berdasarkan argumentasi di atas, peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai prosedur penyelesaian 

sengketa dalam perbankan syariah. Permasalahan yang 

dikaji adalah alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah pada sengketa ekonomi. Peneliti mencoba mengkaji 

aspek modal intelektual yang terdapat pada perbankan 

syariah sebagai upaya dalam menjadi alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi. Dari penelitian ini 

diharapkan mampu membuktikan bahwasannya, modal 

                                                             
21 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
22 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
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intelektual dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian 

sengketa pada perbankan syariah dan penyelesaian yang 

lebih luwes oleh para pihak yang bersengketa pada 

perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti 

membuat beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aspek modal manusia sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo? 

2. Bagaimana aspek modal struktural sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo? 

3. Bagaimana aspek modal relasional sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan antara lain untuk mengetahui: 
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1. Bagaimana aspek modal manusia sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

2. Bagaimana aspek modal struktural sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

3. Bagaimana aspek modal relasional sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat atau 

kegunaan penelitian yang dapat diambil, kegunaan serta 

manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan terutama mengenai 

konsep penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan 

syariah serta konsep modal intelektual yang meliputi 

manusia, struktural dan relasional sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah 

pada ranah akademik yang mendalam. 



12 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sarana menunjukkan eksistensi perguruan tinggi 

dalam menghasilkan lulusan dan alumni yang 

berkualitas dan berpandangan kritis khususnya 

lulusan Magister Ekonomi Syariah serta sebagai 

kajian untuk mengembangkan keilmuan di 

perguruan tinggi. 

b. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan strategis 

khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

serta menjadi alternatif baru dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi dengan aspek modal intelektual 

pada Bank Syariah Mandiri Ponorogo. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

ajang berfikir kritis bagi mahasiswa dalam ranah 

keilmuan serta menjadi ajang pembuktian 

pencapaian mahasiswa sebagai syarat kelulusan 

dalam menempuh pendidikan pada Magister 

Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo. 
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d. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti konsep penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah dan modal intelektual 

sebagai alternatif dalam upaya penyelesaian 

sengketa ekonomi pada perbankan syariah pada 

masa yang akan datang. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Dalam pengkajian pustaka peneliti telah melakukan 

kajian literatur penelitian terdahulu, di antaranya ialah 

sebagai berikut: 

Pertama jurnal penelitian karya Jamhur dan Trantana 

Tahun 2017 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa 

Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank 

Syariah”. Penelitian ini membahas tentang pengikatan 

agunan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang terjadi 

pada sengketa produk murabahah pada perbankan syariah. 

Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, jenis 

pengikatan agunan pada perbankan syariah adalah fidusia, 
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akta pemberian hak tanggungan (APHT), surat kuasa 

memberikan hak tanggungan (SKMHT). Diketahui 

perbankan syariah telah memberikan upaya penyelesaian 

sengketa para pihak dengan cara non litigasi sesuai UU No. 

21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di mana 

musyawarah mufakat merupakan hal terbaik dalam 

menyelesaikan sengketa. Apabila tidak tercapai 

kesepakatan maka agunan yang dimiliki dapat diperjual 

belikan dengan pihak lain yang bersedia membeli.23 

Kedua jurnal penelitian karya Amnawaty dan Liana 

Tahun 2014 yang berjudul “Aspek Hukum Penyelesaian 

Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada 

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung”. 

Penelitian ini mendeskripsikan faktor yang menyebabkan 

suatu pembiayaan murabahah bermasalah dan upaya 

penyelesaian sengketa dalam pembiayaan bermasalah 

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

dan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi 

penyebab pembiayaan murabahah bermasalah adalah faktor 

internal bank, internal nasabah dan faktor eksternal. 

                                                             
23 Mulyaningsih Jamhur dan Rukky Trihantana, “Penyelesaian Sengketa 

Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, Jurnal 

Nisbah, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, (315-325). 
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Sementara itu upaya penyelesaian permasalahan adalah 

upaya penyelamatan dan penyelesaian yang pada akhirnya 

terjadi pelunasan pembiayaan.24 

Ketiga jurnal karya Widiyaningrum Tahun 2004 

yang berjudul “Modal Intelektual”. Penelitian ini 

membahas tentang bagaimana konsep modal intelektual 

sebagai bagian dari kekayaan perusahaan dan diperhatikan 

dalam kegiata akuntansi. Pendekatan dan metode penelitian 

dalam penelitian ini ialah pendekatan kualititif dan metode 

deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa modal intelektual memberikan nilai 

lebih bagi produk yang diberikan atau diproduksi oleh 

perusahaan karena modal intelektual memberikan bekal 

pengetahuan manajemen dalam menjaga aset non fisik 

perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.25 

Keempat jurnal penelitian karya Gama dan Mitariani 

Tahun 2014 yang berjudul “Modal Intelektual Terhadap 

Efisiensi dan Kinerja Pasar Perbankan di Indonesia”. 

Penelitian ini membahas mengenai aspek modal intelektual 

                                                             
24 Amnawaty dan Siska Liana, “Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan 

Murabahah Bermasalah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Bandar Lampung)”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Adzkiya, Vol. 02, 

No. 1, Mei 2014, (1-25). 
25 Ambar Widiyaningrum, “Modal Intelektual”, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, Vol. 1, 2004, (16-25). 
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yang memberikan peningkatan efisiensi dan kinerja pasar 

perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa modal intelektual mampu meningkatkan efisiensi 

perbankan, namun tidak memperbaiki kinerja perbankan di 

Indonesia.26 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, 

sudah terdapat analisis penelitian mengenai penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah pada perbankan syariah maupun 

modal intelektual. Sengketa pembiayaan murābaḥah pada 

perbankan syariah disebabkan oleh pembiayaan yang 

bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh 

faktor internal bank seperti kurang profesionalnya pelaku 

serta stakeholder perbankan syariah. Faktor internal 

nasabah seperti keadaan keuangan nasabah yang 

memburuk, dan eksternal seperti kondisi ekonomi serta 

perbankan syariah yang belum punya nama di mata 

masyarakat Indonesia.27 

                                                             
26 Agus Wahyudi Salasa Gama dan Ni Wayan Eka Mitariani, “Modal 

Intelektual Terhadap Efisiensi dan Kinerja Pasar Perbankan di Indonesia”, 

Finance and Banking Journal, Vol. 16, No. 1, Juni 2014, (77-86). 
27 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 13. 
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Konsep penyelesaian sengketa yang sudah ada pada 

perbankan syariah peneliti dianggap kurang memadai 

karena memunculkan banyak kemungkin hukum pasca 

penyelesaian sengketa. Perlu sebuah alternatif baru yaitu 

tinjauan modal intelektual sebagai upaya penyelesaian 

sengketa produk murābaḥah pada perbankan syariah. Hal 

ini dilakukan karena aspek modal intelektual yang meliputi 

modal material seperti informasi, pengetahuan dan 

pengalaman, modal properti seperti upaya dalam 

memperoleh kesejahteraan, serta modal pelanggan seperti 

suplier, rekanan, dan relasi.28 Dari penjelasan tersebut, 

modal intelektual diharapkan mampu menjadi alternatif 

menyelesaikan sengketa produk murabahah perbankan 

syariah karena kemudahan akses pada modal intelektual 

atau aset tak nampak yang jelas dimiliki oleh perusahaan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.29 

                                                             
28 Thomas A. Stewart, Modal Intelektual, Kekayaan Baru Organisasi 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998), 56. 
29 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO 

Press, 2010), 56.  
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Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih 

menekankan pada aspek, proses dan makna suatu 

tindakan yang dilihat secara menyeluruh. 

Studi lapangan merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena di suatu 

tempat guna memperoleh informasi untuk menjawab 

permasalahan penelitian.30 Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field resech). Di mana peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk menjawab permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif khususnya penelitian 

lapangan (field research) peneliti bertindak sebagai 

instrumen penelitian. Instrumrn penelitian merupakan 

sarana atau alat yang mempermudah pencarian data 

dalam penelitian. Peneliti secara penuh menjadi sarana 

dalam mengamati, mencari data, serta membuat 

kesimpulan penelitian.31 

                                                             
30 Ibid., 59. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 222. 
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Dalam penelitian lapangan, peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk melakukan obeservasi 

(pengamatan) objek penelitian, melakukan wawancara 

terhadap informan, serta melakukan dokumentasi 

penelitian sesuai kebutuhan penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat pasif 

yang hanya mengamati fenomena dalam penelitian 

tanpa terlibat dalam kegiatan yang dilakikan dalam 

objek yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian lapangan, lokasi penelitian 

merupakan tempat diadakannya penelitian dan 

pencarian data penelitian.32 Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan lokasi penelitian di perbankan 

syariah serta ingin melakukan penggalian data secara 

mendalam dan menyeluruh sehingga data yang 

diperoleh lebih natural. Peneliti menentukan lokasi 

penelitian pada perbankan syariah yakni di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Peneliti memilih Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena, Bank 

Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah 

                                                             
32 Ibid., 229. 
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yang tertua di Indonesia serta memiliki nasabah serta 

aset yang cukup besar. Bank Syariah Mandiri juga 

memiliki kegiatan operasional yang padat sehingga 

sangat mungkin terjadi hal-hal yang menarik untuk 

diteliti khususnya dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi yang terjadi.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data ialah sekumpulan informasi yang 

dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan 

dalam suatu penelitian. Data juga merupakan 

sekumpulan informasi yang dicari untuk menjawab 

suatu pertanyaan dalam suatu penelitian.33 Data 

merupakan aspek penting dalam penelitian karena 

menjadi bahan pengkajian teori serta bahan analisis 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Dalam sebuah penelitian data diklasifikasikan 

menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data 

sekunder.34 Karena penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan, jenis data yang digunakan 

merupakan data primer yang diambil dari informan 

                                                             
33 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 23. 
34 Ibid., 23. 
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atau informan penelitian. Data dalam penelitian ini 

meliputi data-data hasil wawancara dengan 

tnforman penelitian untuk menjawab permasalahan 

penelitian. 

Data yang dibutuhkan peneliti dalam 

penelitian ini merupakan data kualitatif mengenai 

seluk beluk perusahaan, prosedur serta langkah 

penyelesaian sengketa ekonomi yang dilakukan 

oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Peneliti 

juga menggali potensi modal intelektual yang 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

sebagau alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

yang terjadi. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang 

dijadikan acuan utama dalam mencari data. Sumber 

data dapat diperoleh dari banyak cara, antara lain 

dari literatur, buku, makalah, jurnal, manuskrip, 

internet, maupun sumber lain (data sekunder) atau 

bahkan secara langsung kepada informan dalam 

sebuah penelitian (data primer). Data primer 

merupakan data yang langsung diperoleh dari 

informan penelitian, sedangkan data sekunder 
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merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi 

serta diolah sendiri oleh peneliti.35 

Karena penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan, maka sumber data primer diperoleh dari 

informan yakni kepada Karyawan khususnya bagian 

Account Officer (marketing) serta Finance Analyze 

(analis pembiayaan) yang bertugas melaksanakan 

penyelesaian sengketa Ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponrogo. Data sekunder diperoleh 

dari hasil dokumentasi data internal yang dimiliki 

oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-

langkah strategis dalam pengumpulan data penelitian 

serta digunakan untuk pemecahan permasalahan dalam 

suatu penelitian.36 Karena penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research), maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan turun langsung ke lapangan dan fokus pada 

objek penelitian untuk mengumpulkan data dengan 

prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                             
35 Ibid., 25. 
36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 224. 



23 

 

 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan penelitian (tanya jawab). 

Terdapat beberapa jenis metode wawancara dalam 

suatu penelitian antara lain metode wawancara 

terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan 

wawancara tidak terstruktur.37 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan 

data lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada 

pihak yang berkompeten secara teknis khususnya 

kepada Karyawan bagian Account Officer 

(marketing) serta Finance Analyze (analis 

pembiayaan) yang bertugas melaksanakan 

penyelesaian sengketa Ekonomi serta menggali 

potensi modal intelektual pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponrogo. 

b. Metode Dokumentasi 

Merupakan cara melakukan dokumentasi atau 

menyalin data serta mengambil data yang sudah ada 

                                                             
37Ibid., 227. 
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yang dibutuhkan dalam penelitian.38 Dokumen yang 

dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa tulisan dan 

gambaran yang berhubungan dengan konsep 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta 

konsep modal intelektual sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan 

syariah. 

Peneliti mengambil dokumentasi berupa data 

sekunder mengenai seluk-beluk serta indentitas 

segala hal tentang Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorgo mulai dari sejarah hingga operasionalnya. 

Peneliti juga melaksanakan dokumentasi berupa 

pengambilan gambar saat wawancara dengan 

informan penelitian. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara dalam 

mengolah data yang diperlukan dalam penelitian.39 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan, 

menggolongkan dan menguraikan data hasil penelitian 

yang dilakukan dengan mengambil data dari sumber 

                                                             
38Ibid., 240. 
39Ibid., 243. 



25 

 

 

data yang berupa literatur-literatur, buku atau literatur 

yang lainnya dan kemudian mengambil suatu 

kesimpulan yang bersifat kualitatif. 

7. Pengecekan dan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan dan keabsahan data 

digunakan sebagai upaya untuk menguji keabsahan data 

yang diperoleh. Oleh karena itu, dilakukan teknik 

pengecekan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari 

triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi teori, 

dan triangulasi sumber data.40 

Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi 

sumber sebagai alat untuk menguji keabsahan data. 

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan 

melakukan wawancara mendalam dari setiap 

permasalahan penelitian dengan beberapa sumber 

informan berbeda serta disimpulkan untuk memperoleh 

hasil yang lebih mendalam serta memunculkan temuan 

penelitian. 

 

                                                             
40Ibid., 241. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan 

masalah dalam tesis ini, dan mudah dipahami 

permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka 

peneliti mengemukakan sistematika pembahasan. Perlu 

diketahui, pembahasan tesis terdiri dari beberapa bab. Tiap-

tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih 

jelasnya peneliti mendeskripsikan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini berfungsi 

sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi tesis yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori 

konsep modal intelektual yang mana dijelaskan pula 

definisi modal intelektual, klasifikasi modal intelektual, 

pengukuran kinerja modal intelektual dalam konsep modal 

intelektual. Memaparkan pula bagaimana konsep 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mulai dari konsep 

apa itu sengketa sampai cara penyelesaiannya dengan 

litigasi, non litigasi, maupun alternatif penyelesaian 

sengketa pada perbankan syariah. 
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Bab ketiga, berisi tentang pemaparan data penelitian 

serta temuan penelitian yang diperoleh dalam kajian 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah 

serta modal intelektual sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. 

Bab keempat, memaparkan mengenai pembahasan 

penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yakni 

bagaimana aspek modal manusia sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Bagaimana aspek modal struktural sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Serta bagaimana modal relasional sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Bab kelima merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang terdapat dalam penelitian. Juga dipaparkan 

mengenai kesimpulan dan saran serta rekomendasi dan 

temuan yang dipandang perlu bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH DAN MODAL INTELEKTUAL 

A. Penyelesaian Sengketa 

Suatu organisasi atau perkumpulan, memiliki 

berbagai macam kegiatan yang memungkinan terjadi suatu 

masalah yang menimbulkan suatu sengketa. Sengketa 

tersebut muncul karena setiap individu di dalam organisasi 

memiliki pandangan serta pemikiran yang berbeda sesuai 

keinginan masing-masing. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, sengketa adalah nama lain dari perselisihan atau 

pertikaian. Sengketa menyebabkan perbedaan pendapat 

antar para pihak atau antar orang atau kelompok dalam 

suatu objek permasalahan.41 

Pendapat lain menyebutkan bahwasannya sengketa 

merupakan bentuk perselisihan antara para pihak yang 

berseteru dalam suatu perjanjian yang di dalamnya terjadi 

pelanggaran ataupun terdapat pihak yang dirugikan. 

Sengketa dapat dikatakan sebagai perseteruan para pihak 

                                                             
41 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indoneisa (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1315. 
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dalam suatu perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang 

berjanji yang akan memunculkan permasalahan baru.42 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya sengketa perupakan suatu bentuk perselisihan 

atau perbedaan pandangan para pihak yang menimbulkan 

masalah baru yang harus segera diselesaikan. Dengan 

munculnya suatu persengketaan maka hal tersebut harus 

segera diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku tanpa merugikan salah satu pihak. 

Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di luar 

pengadilan (non-litigasi) atau di dalam pengadilan 

(litigasi). Untuk pilihan di luar peradilan: melalui arbitrase 

atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR). 

1. Arbitrase 

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase 

merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase 

merupakan kesepakatan berupa klausula dalam 

perjanjian sebelum atau setelah timbul sengeketa.43 

                                                             
42 Arus Akbar Silondae, Pokok-pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), 82. 
43 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Ypgyakarta: UII 

Press, 2015), 104. 
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Keputusan badan perwasitan (arbitrase) oleh 

undang-undang dipandang sebagai putusan badan 

peradilan tingkat terakhir, dan sekaligus dapat 

dimintakan eksekusi, yaitu melalui ketua pengadilan 

negeri setempat. Di Indonesia terdapat beberapa 

lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai 

sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas 

perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase 

Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah 

persengketaan dalam bisnis Islam, sekarang berubah 

menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah 

Nasional) yang menangani masalah-masalah yang 

terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah. Ada juga 

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang 

khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam, dan 

BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).44 

Bagaimanapun, penyelesaian masalah melalui 

Badan Arbritase Syariah Nasional (Basyarnas) perlu 

dimaksimalkan. Basyarnas dapat menjadi alternatif 

menghindari persengketaan melalui musyawarah untuk 

mufakat. Namun, jika masalah itu memasuki wilayah 

persengketaan maka Pengadilan Agama yang berhak 
                                                             
44 Ibid., 106. 
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menanganinya sesuai dengan UU tentang Peradilan 

Agama No. 50/ 2009 yang melengkapi UU No. 3/2006. 

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Selain arbitrase, metode yang tak kalah populer 

dan paling banyak diminati masyarakat kecil dan 

menengah dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) 

atau alternatif penyelesaian sengketa. Metode ini 

mengarah kepada pencapaian sasaran perdamaian.45 

Terdapat beberapa bentuk dan cara alternatif 

penyelesaian sengketa dalam ketentuan hukum formal. 

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemudahan 

prosedur dalam pelaksanaannya dan dapat menjadi 

pilihan yang tepat. Alternatif penyelesaian sengketa 

tersebut antara lain: 

a. Konsultasi 

Aktifitas konsultasi dilakukan sebagai 

pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu 

masalah, seperti halnya klien dengan penasihat 

hukumnya. Dalam praktiknya dapat berbentuk 

menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya 

                                                             
45 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewengangan 

Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana, 2014), 456. 
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dalam upaya penyelesaian suatu masalah.46 Dalam 

hal ini konsultan tidak dominan, melainkan hanya 

memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat 

dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa. 

b. Negosiasi 

Merupakan proses tawar-menawar dengan 

berunding secara damai untuk mencapai 

kesepakatan antar pihak yang berperkara. Dalam 

negosiasi dilakukan komunikasi dua arah yang 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat 

kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama 

maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga 

sebagai penengah, baik pihak ketiga yang tidak 

berwenang mengambil keputusan (mediator) atau 

pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan 

(ajudikator).47 

c. Mediasi 

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian 

masalah (sengketa) di mana suatu pihak luar, tidak 

memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak 

                                                             
46 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 114. 
47 Ibid., 115. 
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yang besengketa, serta bersifat metral membantu 

mereka (yang bersengketa) mencapai suatu 

kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.48 

Terminologi mediasi lainnya adalah proses 

penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna 

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan 

sukarela terhadap sebagian atau seluruh 

permasalahan yang disengketakan serta dihadapi.49 

Dalam kegiatan mediasi, mediator bertugas 

sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran 

informasi, serta menemukan dan merumuskan titik-

titik persamaan dari argumentasi antar pihak, 

menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi 

perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan 

bersama. Mediasi dapat diaplikasikan sebagai cara 

penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (out-

of court settlement) untuk sengketa perdata yang 

timbul diantara para pihak, bukan perkara pidana. 

Dalam sengketa perdata di perbankan misalnya, 

                                                             
48 Ibid., 116 
49 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, dan 

Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), 1. 
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sesuai dengan PBI No.8/5/PBI/2006 dan diajukan 

untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi 

Perbankan.50 

d. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian 

pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan 

suasana persahabatan dan tanpa ada rasa 

permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum 

dimulainya persidangan dengan maksud untuk 

menghindari proses litigasi.51 Konsiliasi merupakan 

langkah meredakan ego maupun amarah para pihak 

yang bersengketa. 

Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan 

keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai 

suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga 

(konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, 

konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara 

terbuka tanpa memihak siapapun. Konsiliator tidak 

berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa 

                                                             
50 Ibid., 36. 
51 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 11. 
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untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut 

diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

e. Penilaian Ahli 

Penilaian ahli merupakan suatu proses yang 

menjelaskan penjelasan objektif, independen, dan 

tidak memihak atas fakta dan isu dalam suatu 

kausus sengketa untuk upaya penyelesaian sengketa 

yang terjadi.52 Definisi yang mendalam tentang 

pendapat ahli tidak terdefinisi secara jelas pada UU 

No. 30 Tahun 1999 oleh karena itu pendapat ahli 

hanya ada dari asumsi saja. 

Proses penilaian ahli perlu ada persetujuan 

dari para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi 

kerancuan. Para pihak pun wajib menjelaskan fakta 

yang terjadi kepada para ahli agar di selidiki lebih 

mendalam. Setelah diselidiki para pihak harus 

mempertimbangkan pendapat ahli yang dipilih 

sebagai alternative penyelesai sengketa. 

3. Lembaga Peradilan 

Negara berhak memberikan perlindungan dan 

penyelesaian sengketa kepada masyarakat pencari 

keadilan bila terjadi suatu pelanggaran hukum. 
                                                             
52 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 117. 
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Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004, 

penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan yang 

berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK).53 

Skema tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa 

penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia saat ini terdiri dari: 

a. Mahkamah Agung, berikut keempat lingkungan 

peradilan yang berada di bawahnya, yaitu: 

1) Lingkungan peradilan agama, yang terdiri dari 

Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi 

Agama (PTA). 

2) Lingkungan peradilan umum, yang terdiri dari 

Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi 

(PT). 

3) Lingkungan peradilan tata usaha negara, yang 

terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PTTUN). 

                                                             
53 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15. 
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4) Lingkungan peradilan militer, yang terdiri dari 

dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan 

Militer Tinggi (Dilmilti) dan Pengadilan Militer 

Utama (Dilmiltama). 

b. Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman (yudicial power) 

yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, 

tidak ada pengadilan di atas maupun di bawahnya 

karena Mahkamah Konstitusi mengadili pada 

tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir, dan 

putusannya bersifat final. Dengan demikian, 

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan 

dan kewenangan tersendiri di Indonesia, di mana 

secara institusional sama sekali tidak terkait dengan 

Mahkamah Agung.54 

Dewasa ini, dengan kemudahan perangkat 

teknologi, setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan 

Agama (PA) umumnya dapat dipantau secara terus-

menerus melalui website resmi Pengadilan Agama. 

Bahkan berbagai informasi, tatacara, panduan 

mengajukan gugatan, contoh format pengajuan perkara 
                                                             
54 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 83. 
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dan berbagai ”berkas elektronik” lainnya dapat di-

download secara cuma-cuma dalam waktu yang 

singkat. Perkembangan proses perkara juga dapat 

dipantau melalui situs web PA, hingga mencapai 

putusan. Kemudahan semacam ini umum ditemui pada 

banyak wilayah Pengadilan Agama. 

Walau demikian mudahnya, tugas Pengadilan 

Agama bukan sekedar memutus perkara, melainkan 

menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya 

kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, 

tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing 

pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya 

hukum pada perkara yang diperiksa dan diputus 

tersebut.55 

Dalam aspek penyelesaian sengketa, apapun cara 

yang ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan 

sengketa diharap mampu menyelesaikan permasalhan 

yang dihadapi. Dari sengketa yang ada kita dapat 

memperoleh pelajaran berharga bagaimana mengatasi 

permasalhan dengan baik dan berharap jarang terjadi 

sengketa dalam ekonomi syariah. Sehingga dari adabya 

langkah penyelesaian sengketa benar-benar menjadi 
                                                             
55 Ibid., 85. 



39 

 

 
 

cara ampuh dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah. 

 

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau 

penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, terdapat 

beberapa bentuk penyelesaian permasalahan atau sengketa 

terbagi dari beberapa cara antara lain dengan cara litigasi 

atau lewat pengadilan, non litigasi atau luar pengadilan, dan 

lewat alternatif penyelesaian sengketa yang biasa disebut 

jalan dalam atau s{ulh atau islah. 

1. Metode al-S{ulh (perdamaian) 

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah 

dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah 

al-șulh (perdamaian). Secara harfiah, al-șulh 

mengandung pengertian memutus pertengkaran atau 

perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan 

perselisihan antara dua pihak yang berlawanan.56 

Pendapat lain mengatakan bahwasannya al-șulh 

merupakan cara melerai konflik atau rekonsiliasi. 

Sedangkan secara istilah dikatakan sebagai kesepakatan 

                                                             
56 Abdul Rasyid, Penyelesaian Sengketa BIsnis Syariah Melalui 

Perdamaian (Bandung: Alumni, 2011), 4. 
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dalam mencapai perdamaian.57 S{ulh diartikan sebagai 

langkah penyelesaian sengketa dengan jalan damai 

yang di dalamnya membuat para pihak tidak merasa 

dirugikan. 

S{ulh menjadi solusi alternatif yang bisa 

dilakukan karena apabila dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah dengan litigasi (pengadilan) 

seringkali merugikan salah satu pihak. Jenis s{ulh dalam 

islam antara lain:58 

a. Rekonsiliasi antar negara yang dikenal dengan 

konsep hudnah (gencatan senjata), berdasar QS. al-

Anfal: 61. 

b. Rekonsiliasi antara pemerintah dengan kelompok 

pemberontak, yang disebut dengan bughâh (makar), 

berdasar QS. al-Hujurat: 9. 

c. Rekonsiliasi antar kelompok ketika terjadi konflik 

komunal.59 

d. Rekonsiliasi suami istri yang berkonflik, QS. al-

Nisa: 128. 

e. Rekonsiliasi para pihak dalam urusan muamalah. 

                                                             
57 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 

2013), revisi, 146. 
58 Ibid. 
59 Komunal berarti rakyat atau umum. 
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Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang 

sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para 

pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari 

tuntutannya. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan 

diantara mereka dapat berakhir. Dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa, 

perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang 

berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu 

sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.60 

Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam 

syariat Islam diistilahkan mușālih, sedangkan persoalan 

yang diperselisihkan disebut mushālih ‘anhu, dan 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak 

terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian 

atau pertengkaran dinamakan dengan mușālih ‘alaih 

atau disebut juga badal al-șulh. 

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya 

perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan al-Quran, 

Sunnah dan ijma’. al-Quran menegaskan dalam QS. al-

Nisa’: 128. 

َوَ 
 
ل َٱ َرلصُّ ۡ ي  ََُحَخ 

                                                             
60 Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: 

Mahkamah Agung RI, 2007), Buku II, 123. 
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Artinya: 

“…Dan perdamaian itu lebih baik (bagi 

mereka)…” (QS. al-Nisa’: 128).61 

 

Ayat di atas dimaksudkan bahwasannya para pihak 

yang bertikai dalam suatu sengketa jangan 

mementingkan kepentingnnya sendiri, namun 

mementingkan keadilan tanpa merugikan siapapun 

dengan perdamaian. 

Imam al-Tirmiz{i dalam hal ini menambahkan, 

(Muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan 

syarat-syarat mereka. Sedangkan Umar r.a. di dalam 

suatu peristiwa pernah mengungkapkan, tolaklah 

permusuhan hingga mereka berdamai, karena 

pemutusan perkara melalui pengadilan akan 

mengembangkan kedengkian di antara mereka (yang 

bersengketa). 

Selain berbagai hal di atas, s{ulh memiliki 

beberapa struktur akad karena s{ulh merupakan bentuk 

akad perdamaian. Struktur akad s{ulh diantaranya terdiri 

dari ‘aqidain (para pihak yang berakad), s{ighah 

                                                             
61 QS: 4; 128. 
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(kesepakatan atau akad), mus{âlah ‘anhu (objek 

perdamaian), dan mus{âlah ‘alaih (materi pengganti). 

Selain terdapat rukun atau struktur akad s{ulh, s{ulh 

juga memiliki kemungkinan berakhirnya akad. 

Kemungkinan berakhirnya akad s{ulh antara lain dengan 

hal sebagai berikut:62 

a. Pencabutan atau pembatalan dalam perbuatan damai 

dari salah satu pihak; 

b. Murtad, melarikan diri, dan meninggal (Abu 

Hanifah); 

c. Kecacatan yang terdapat dalam akad s{ulh yang 

terjadi; 

d. Kecelakaan atau kecatatan pada salah satu pihak 

yang dalam perdamaian. 

2. Metode al-Tahkim (Arbitrase) 

Arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan 

oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh 

pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau 

pengadilan.63 Dalam prakteknya disebut juga dengan 

praktik perwasitan. 

                                                             
62 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia, 281. 
63 Arus Akbar Silondae, Pokok-pokok Hukum Bisnis, 89. 
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Dasar hukum tahkim terdapat dalam dalam al-

Qur’an yang tertuang dalam QS. Al-Nisa’: 35. 

نَ 
ِ
إ َب ي ََُتَ ِخفَ َو  اَف َِشق اق  م  َِِنِ

 
ثُوْإَب َٱ َمع  ك  نَ ح  َمَۦِلََِٱهَ َاَم ِ ك  ح  نَ و  إ ََِله ا ََٱهَ َاَم ِ نَيُرِيد 

ِ
َإ

ص َ
ِ
ِقَحَمل  َ إ ف ِ َاَيُو 

 
َب ي َٱ ُ ا رََّلله ُم  ََِن  نه

ِ
َإ

 
ِبيَمٱ َع ِلميًاَخ  ن  ََك  ٥٣ََإََّلله 

Artinya: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 

dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal” (QS. al-Nisa’: 35).64 

 

Walaupun yang dimaksud hakim dalam ayat ini 

adalah juru damai diantara suami isteri yang 

bersengketa atau sedang berkonflik, namun tentunya 

dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam 

persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang 

ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

                                                             
64 QS: 4; 35. 
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menggunakan penafsiran analogi (rasio pemikiran) atau 

qiyas.65 

Dalam urusan muamalah, tahkim bisa dilakukan 

antara para pihak yang bersengketa. Tahkim bisa 

dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui 

menyelesaikan sengketa dengan cara tahkim dan 

menunjuk seorang hakim atau arbiter atau bisa disebut 

pula wasit yang berkompeten dibidangnya.66 Namun 

kendala tahkim kurang diminati masyarakat dan sulit 

terjadi karena para pihak enggan memilih jalur tersebut 

dan enggan duduk berdamai serta memilih peradilan 

dalam menyelesaikan sengketanya yang terjadi. 

3. Metode Kekuasaan Kehakiman (Wilāyāt al-Qadhā’) 

Dalam sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah 

pemerintahan sepanjang dijumpai dalam sejarah Islam 

ditemukan empat model kekuasaan hukum (lembaga 

penegak hukum), yaitu kekuasaan al-qadlā’ (lembaga 

penegak hukum), kekuasaan al-hisbah, kekuasaan al-

mazālim, dan al-Mahkamah al-‘Asykariyyah. 

                                                             
65 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2000), 179. 
66 Soebekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Alumni, 1984), 181. 
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Pada masa Dinasti Umayah, negara memiliki 

kekuasaan kehakiman ni{zām al-qadāi sedangkan 

Dinasti Abbasiyah dengan al- ni{zām al-mazālim yakni 

lembaga yang bertugas memberi penerangan dan 

pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum, baik 

di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat, dan 

memutuskan dalam berbagai perkara. 

Baik dalam kedua era masing-masing dinasti 

tersebut sama-sama memiliki tiga badan peradilan 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, yakni 

qadhā’, hisbah, dan mazālim. Bahkan pada masa 

Dinasti Mamluk, terdapat suatu pelaksana kekuasaan 

kehakiman dalam bentuk lain, yang disebut al-

mahkamah al-‘asykariyyah (mahkamah militer).67 

Lembaga peradilan Islam yang disebutkan di atss, 

masing-masing lembaga peradilan memiliki kekuasaan 

tersendiri sebagai kekuatan dasar lembaga tersebut. 

Kekuasaan kehakiman dalam hukum Islam antara lain: 

a. Kekuasaan al-Qadhā’ 

Qadhā’ adalah lembaga yang bertugas 

memberi penerangan dan pembinaan hukum, 

                                                             
67 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 6. 
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menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan 

masalah wakaf. Secara spesifik, memiliki 

pengertian; lembaga yang bertugas memutuskan 

sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan 

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. 

dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah 

satunya, menempatkan mereka sama di hadapan 

Allah Swt.68 

Lembaga ini dirintis sudah sejak masa 

Rasulullah saw. dan disempurnakan pada masa-

masa sesudahnya, terutama Dinasti Umayyah dan 

Abbasiyah. Pada masa kedua Dinasti tersebut, 

setiap perkara diselesaikan menurut madzhab yang 

dianut oleh masyarakat. 

Pelaksana tertinggi kekuasaan qadhā’ disebut 

Qādi{ al-qu{dāh (Hakim Agung), bahkan ia orang 

pertama yang melantik sultan setelah terpilih, 

barulah kemudian diikuti oleh para amir dan 

selanjutnya oleh rakyat banyak. Meskipun secara 

politis diangkat dan kedudukannya berada di bawah 

sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah 

                                                             
68 Muhammad Salam Madzkur, Al-Qadhâ fi al-Islâm, terjemahan Imron 

AM, Peradilan dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 65. 
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penyeimbang kekuasaan eksekutif dan pelaksana 

kekuasaan yudikatif. 

Lembaga peradilan itu menyelesaikan 

masalah-masalah tertentu yang mencakup perkara-

perkara madaniyat dan al-ahwāl al-syakhșiyah 

(masalah keperdataan termasuk masalah hukum 

keluarga), masalah jināyāt (pidana), dan tugas 

tambahan lainnya.69 

b. Kekuasaan Al-Hisbah 

al-Hisbah adalah salah satu badan pelaksana 

kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas 

untuk menegakkan kebaikan dan mencegah 

kezaliman. Hisbah menegakkan kebajikan jika 

terlihat diabaikan, dan mencegah kebatilan yang 

terbukti dilakukan seperti pengadilan niaga atau 

perdagangan. 

Kewenangan lembaga al-hisbah ini tertuju 

kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang 

terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran 

atau timbangan, kedua: dakwaan yang terkait 

dengan penipuan komoditi dan harga seperti 

                                                             
69 Ibid., 67. 
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pengurangan takaran dan timbangan di pasar, 

menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan 

ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan 

pembayaran hutang padahal pihak-pihak yang 

berhutang mampu membayarnya. 

Pejabat badan hisbah disebut al-Muhtasib, 

pejabat badan hisbah memuliki tugas menangani 

kasus kriminal yang perlu segera diselesaikan, 

mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, 

menyelesaikan masalah kriminal, mencegah 

pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum 

orang yang mempermainkan hukum syariat.70 

Lembaga tersebut merupakan lembaga resmi 

milik negara yang diberi kewenangan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-

pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak 

memerlukan proses peradilan. Perkara yang dapat 

diselesaikan misalnya, mengenai pengurangan 

takaran atau timbangan di pasar, menjual makanan 

yang sudah kadaluwarsa, kenderaan yang melebihi 

kapasitas angkut. 

                                                             
70 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 7-8. 
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c. Kekuasaan al-Mazālim 

al-Mazālim adalah salah satu komponen 

peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan 

peradilan untuk mengurusi penyelesaian perkara 

yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu, 

juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang 

dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, 

atau kasus keluarga sultan terhadap rakyat biasa. 

Secara operasional, qādhi mazālim bertugas 

menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan 

oleh qadhā dan muhtasib, namun tugasnya 

meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua 

hakim tersebut, atau menyelesaian perkara banding 

setara dengan pengadilan tinggi yang kedudukannya 

lebih tinggi dari qadhā dan muhtasib.71 

d. al-Mahkamah al-‘Askariyyah 

Selain tiga bidang yaitu hisbah, al-qadhā dan 

al-mazālim pada pemerintahan Bani Abbasiyah 

juga dibentuk peradilan militer (al-Mahkamah al-

‘Askariyyah) dengan hakimnya adalah qâdhi al-

asykar atau qādhi al-jund. Posisi ini sudah ada sejak 

                                                             
71 Ibid., 9. 



51 

 

 
 

Sultan Salâhuddîn Yûsuf ibn Ayyûb. Tugasnya 

adalah menghadiri persidangan menyangkut tentang 

anggota militer atau tentara.72 

Penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam 

dan hukum formal digambar pada skema berikut:73 

Gambar 2.1 

Skema Penyelesaian Sengketa 

 

 

                                                             
72 Ibid., 10. 
73 Ibid., 4. 
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C. Modal Intelektual 

Dalam bisnis syariah maupun kegiatan perbankan 

syariah, modal sangat diperlukan untuk menjalankan usaha. 

Namun isilah modal intelektual masih asing terdengar 

dalam kegiatan ekonomi syariah. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, modal merupakan pengeluaran ysng 

dikeluarkan seseorang atau badan dalam melakukan 

sesuatu. Arti lain modal adalah suatu bentuk harta yang 

dipergunakan.74 Sementara intelektual merupakan hasil 

pemikiran manusia.75 Oleh karena itu, modal intelektual 

merupakan suatu harta atau aset yang keluar dari hasil 

pemikiran manusia. 

Modal intelektual merupakan jumlah dari segala 

sesuatu yang ada di perusahaan yang dapat membantu 

perusahaan dalam bersaing meliputi pengetahuan, 

informasi, pengalaman, serta kemampuan manajemen 

menghasilkan peraturan.76 Modal intelektual adalah bagian 

dari akuntansi karena masuk kategori itangible asset77. 

Modal intelektual merupakan perbedaan nilai perusahaan 

                                                             
74 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indoneisa, 963. 
75 Ibid., 560. 
76 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital Model Pengukuran, Framework 

Pengukuran, dan Kinerja Organisasi (Malang: UMM Press, 2017), 79. 
77 itangible asset merupakan aset perusahaan yang tidak tercatat dalam 

laporan keuangan. 
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dengan nilai buku perusahaan atau nilai yang tertulis pada 

laporan keuangan. Perbedaan terjadi karena apa yang 

tertulis pada laporan keuangan perusahaan tidak mewakili 

nilai perusahaan secara menyeluruh bahkan nilai 

perusahaan jauh lebih luas dari nilai yang tertulis pada 

laporan keuangan. Modal intelektual merupakan akuntansi 

dalam kategori bentuk lain yang masuk kategori kekayaan 

atau nilai perusahaan.78 

Pakar akuntansi menyebutkan bahwa, modal 

intelektual merupakan emas yang tersembunyi dalam 

perusahaan yang tidak dapat dihitung atau tidak ternilai 

harganya. Mengapa modal intelektual sangat berharga 

karena modal intelektual merupakan bagian dari aset yang 

tidak tertulis dalam laporan keuangan perusahaan. Modal 

intelektual merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai 

seperti modal manusia, modal struktural, modal pelanggan 

dan modal relasional.79 

Berbagai argumentasi mengenai modal intelektual di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya modal 

intelektual merupakan alat perusahaan untuk membantu 

                                                             
78 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital), 82. 
79 Thomas A. Stewart, Modal Intelektual, Kekayaan Baru Organisasi 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998), 55-60. 
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persaingan usaha sebagai bagian dari aset perusahaan yang 

masuk kategori aset tidak nampak (itangible assets) pada 

perusahaan dan tidak ternilai harganya serta tidak tercatat 

dalam laporan keuangan namun dapat menambah nilai 

perusahaan. 

 

D. Klasifikasi Modal Intelektual 

Penjelasan di atas sudah menyebutkan beberapa 

aspek modal intelektual antara lain modal material seperti 

informasi, pengetahuan dan pengalaman serta modal 

properti seperti upaya dalam memperoleh kesejahteraan.80 

Namun berbagai argumentasi menyebutkan klasifikasi 

modal intelektual yang dijelaskan di bawah ini: 

1. Modal Manusia 

Merupakan bagian dari seluruh manusia atau 

sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. 

Sumber daya manusia perusahaan bukan hanya diambil 

tenaganya dalam bekerja, namun segala potensinya 

dapat dimaksimalkan. Potensi modal manusia antara 

lain keahlian, kemampuan pendidikannya, kemampuan 

                                                             
80 Ibid., 59. 
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teknis, pengetahuan, kompetensi, semangat, inovasi, 

membawa perubahan, keaktifan, serta kejujurannya. 

2. Modal Struktural (Organisasi) 

Modal struktural atau organisasi merupakan 

seluruh aspek yang dimiliki organisasi. Aset organisasi 

terdiri dari intellectual property atau kekayaan 

intelektual seperti hak paten, hak cipta, desain 

perusahaan, rahasia perusahaan, hak merek, dan 

pelayanan prima. Aset lain dalam bentuk infrastructure 

assets atau aset organisasi seperti filosofi manajemen, 

budaya organisasi, proses manajemen, informasi dan 

sistem informasi, sistem jaringan, dan keuangan. 

3. Modal Relasional 

Modal relasional berhubungan dengan pihak 

eksternal perusahaan seperti pelanggan, suplier, atau 

relasi lain perusahaan. Modal relasional terdiri dari 

merek, pelanggan, loyalitas pelanggan, jaminan 

penyelesaian pekerjaan, nama perusahaan, hubungan 

distribusi, kerjasama bisnis, lisensi perusahaan, 

waralaba, dan kontrak yang menguntungkan yang 

dimiliki oleh perusahaan.81 

                                                             
81 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital, 86. 
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Terdapat klasifikasi lain mengenai modal intelektual, 

di mana modal intelektual memiliki klasifikasi seperti 

modal manusia, modal organisasi serta modal pelanggan. 

Klasifikasi modal intelektal dapat dijelaskan antara lain 

sebagai berikut:82 

1. Modal Manusia 

Modal manusia atau human capital merupakan 

aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam 

bentuk kemanpuan intelektual manusia di dalamnya. 

Hal tersebut mencakup inovasi kreatifitas serta daya 

cipta yang dimiliki manusia. Modal manusia inilah 

yang menjadi cikal bakal terbentuknya modal 

intelektual yanglain seperti modal organisasi maupun 

modal pelanggan. 

2. Modal Organisasi 

Modal organisasi merupakan sarana dalam 

mencurahkan intelektual karyawan untuk menjangkau 

pasar. Modal organisasi berisi kumpulan manusia yang 

memiliki intelektual masing-masing yang dapat 

disatukan sehhingga dapat memperoleh tujuan bersama 

maupun menciptakan hal baru dari kumpulan pemikiran 

                                                             
82 Ambar Widiyaningrum, “Modal Intelektual”, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, Vol. 1, 2004, (16-25). 
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manusia yang terlibat di dalamnya. Modal organisasi 

biasabya mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan, 

tatanan, maupun langkah tepat dalam organisasi 

maupun tujuan mencari keuntungan yang jauh lebih 

besar. 

3. Modal Pelanggan 

Modal pelanggan merupakan faktor eksternal 

organisasi yang meliputi informasi pelanggan maupun 

pasar, klasifikasi pasar maupun orang yang terlibat 

dengan organisasi sebagai pelanggan atau rekanan 

organisasi. Modal pelanggan dapat muncul dari 

kemampuan serta pengetahuan modal manusia maupun 

organisasi sehingga menimbulkan hubungan baik 

dengan pihak luar organisasi.83 

Beberapa klasifikasi modal intelektual di atas 

memiliki kesamaan konsep yang mendasar. Meskipun 

terdapat perbedaan istilah antara modal struktural maupun 

organisasi, namun kedua aspek tersebut memiliki maksud 

yang sama yakni kesamaan konsep organisasi maupun 

manajemen yang dimaksud. Perbedaan antara modal 

relasional maupun modal pelanggan juga hanya pada istilah 

saja karena keduanya relasi sama dengan pelanggan. 
                                                             
83 Ibid., (16-25). 
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Kesimpulan dari klasifikasi modal intelektual terdiri dari 

modal manusia, modal struktural atau organisasi serta 

modal relasional atau pelanggan. 

 

E. Fungsi Modal Intelektual 

Modal intelektual merupakan bagian dari aset 

perusahaan yang tidak nampak atau itangible assets yang 

dapat menjadi alat untuk mempermudah persaingan usaha 

perusahaan. Modal intelektual memiliki fungsi sebagai aset 

atau kekayaan perusahaan yang membantu persaingan 

usaha. Sesuai dengan aspek yang dimiliki modal intelektual 

tentu memiliku fungsi aset masing-masing dengan cara 

kerja modal intelektual antara lain. 

1. Fungsi Modal Manusia 

Modal manusia merupakan seluruh bagian sumber daya 

manusia atau semua orang yang terlibat dalam 

perusahaan. Modal manusia memiliki fungsi sebagai 

penggerak organisasi serta penyumbang pemikiran serta 

memberikan segala macam upaya dalam menjalankan 

perusahaan.84 

2. Fungsi Modal Struktural 

                                                             
84 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital, 84. 
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Modal struktural merupakan bagian dari organanisasi 

dan manajemen yang dimilki perusahaan. Modal 

manusia memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan 

serta pembuatan peraturan serta kebijakan strategis 

pada setiap kondisi perusahaan dalam bentuk konsep 

yang tidak diatur secara terperinci pada standart 

operasional perusahaan. Modal struktural membantu 

perusahaan dalam memberikan uoaya lain selain apa 

yang telah ada dalam standart operasional perusahaan. 

3. Fungsi Modal Relasional 

Modal relasional merupakan seluruh pelanggan serta 

relasi yang dimiliki perusahaan. Modal relasional 

memiliki fungsi sebagai pendukung dan konsumen setia 

perusahaan dari sisi eksternal dengan adanya relasi 

yang cenderung akan memberikan testimoni yang baik 

pada orang lain mengenai perusahaan. Kepuasan yang 

ditunjukkan relasi perusahaan akan menarik minat 

orang lain untuk menjadi relasi perusahaan.85 

 

                                                             
85 Ibid., 84-85. 
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F. Pengukuran Modal Intelektual 

Pengukuran modal intelektual dilakukan dengan mengukur 

jumlah atau keberadaan masing-masing aspek modal 

intelektual dari modal manusia, modal struktural, serta 

modal relasional. Pengukuran modal intelektual dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Pengukuran Modal Manusia 

Modal manusia tidak lepas dari siapa saja SDM 

yang terlibat dalam suatu perusahaan. Sementara modal 

manusia itu sendiri terdiri dari keahlian, kemampuan 

pendidikannya, kemampuan teknis, pengetahuan, 

kompetensi, semangat, inovasi, membawa perubahan, 

keaktifan, serta kejujurannya. 

Klasifikasi modal manusia di atas dapat diukur 

dengan adanya inovasi yang timbul dari SDM di dalam 

organisasi. Dengan adanya inovasi membuat setiap 

SDM yang ada dalam perusahaan mengeluarkan 

kemampuan terbaiknya dan menandakan bahwa modal 

manusia yang dimiliki perusahaan (SDM) memiliki 

kualitas yang baik dan mumpuni untuk menjalankan 

operasional perusahaan.86 

2. Pengukuran Modal Struktural 
                                                             
86 Thomas A. Stewart, Modal Intelektual, 253-255. 
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Modal struktural atau modal organisasi tidak 

dapat dipisahkan dengan peran dan kinerja manajemen 

yang ada di dalam perusahaan. Modal struktural 

(organisasi) terdiri dari intellectual property atau 

kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, desain 

perusahaan, rahasia perusahaan, hak merek, dan 

pelayanan prima. Aset lain dalam bentuk infrastructure 

assets atau aset organisasi seperti filosofi manajemen, 

budaya organisasi, proses manajemen, informasi dan 

sistem informasi, sistem jaringan, dan keuangan. 

Klasifikasi modal struktural (organisasi) di atas 

dapat diukur dengan efisiensi organisasi.87 Efisiensi 

berkaitan erat dengan nilai efektifitas organisasi. Suatu 

organisasi dikatakan efektifserta efisien apabila telah 

melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan target 

yang dibuat sebelumnya. Pembuatan target merupakan 

tujuan memaksimalkan potensi perusahaan untuk 

menghasilkan nilai yang maksimal serta sesuai dengan 

yang direncanakan.88 

3. Pengukuran Modal Relasional 

                                                             
87 Ibid., 259. 
88 Ihyaul Ulum, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

186. 
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Modal relasional merupakan gambaran dari 

sejauh mana perusahaan memiliki rekanan atau 

sebanyak apa faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. 

Modal relasional terdiri dari merek, pelanggan, loyalitas 

pelanggan, jaminan penyelesaian pekerjaan, nama 

perusahaan, hubungan distribusi, kerjasama bisnis, 

lisensi perusahaan, waralaba, dan kontrak yang 

menguntungkan. 

Klasifikasi modal relasional di atas dapat diukur 

dengan efisiensi serta nilai tambah yang didapatkan dari 

relasi perusahaan. Modal relasional diukur dengan 

membandingkan jumlah relasi perusahaan dengan nilai 

tambah yang dihasilkan oleh relasi tersebut. Dengan 

mengetahui efisiensi serta efektifitas modal relasional 

maka perusahaan dapat mengukur sumbangsih setiap 

relasi perusahaan terhadap kekayaan perusahaan.89 

 

G. Peniliaian Modal Intelektual dalam Akuntansi  

Suatu perusahaan yang sangat memperhatikan laporan 

keuangannya khususnya aset yang miliki dalam bentuk 

apapun untuk keuntungan ekonomi du masa yang akan 

                                                             
89 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital, 124-126. 
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datang.90 Modal intelektual muncul dari perkembangan aset 

yang dimiliki perusahaan mulai dari manusia, organisasi 

maupun relasinya.  Modal intelektual merupakan aset tidak 

nampak (itangible asset) milik perusahaan.91 Apabila 

mengacu pernyataan di atas, maka modal intelektual 

memenuhi masuk dalam kondisi untuk dapat diakui sebagai 

aset yaitu memberikan manfaat di masa depan dan berasal 

dari transaksi masa lalu. Modal intelektual dapat diukur 

secara keberadaannya namun tidak dapat diukur 

nominalnya karena masuk modal sosial yang dimiliki 

perusahaan.92 

 Keberadaan modal intelektual itu sendiri tidak dapat 

dikontrol oleh perusahaan karena tidak memiliki bentuk 

fisik yang nyata. Modal intelektual dapat dikatakan sebagai 

nilai tambah yang dimiliki perusahaan dari kepemilikan 

aset yang telah jelas dicatat dalam laporan keuangan. 

Modal intelektual dengan kondisinya tersebut secara 

otomatis tidak dapat dicatat kondisinya maupun jumlahnya 

                                                             
90 Ambar Widiyaningrum, “Modal Intelektual”, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, Vol. 1, 2004, (16-25). 
91 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital, 82. 
92 Ambar Widiyaningrum, “Modal Intelektual”, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, Vol. 1, 2004, (16-25). 
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dalam laporan keuangan, namun dapat memberikan nilai 

tambah maupun keuntungan ekoomi di masa mendatang. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Konsep penyelesaian sengketa pada perbankan 

syariah lebih merugikan pembeli atau nasabah produk 

murābaḥah. Peneliti memiliki gambaran aset internal 

perbankan syariah yang dapat menyelesaikan sengketa 

produk murābaḥah yaitu konsep modal intelektual. Sebagai 

bagian itangible aset pada laporan keuangan dan bagian 

dari kekayaan perusahaan yang bisa jadi alternatif lain 

penyelesaian sengketa. Dari berbagai aset modal intelektual 

perbankan syariah dapat dijadikan alternatif penyelesaian 

pembiayaan yang macet karena modal-modal tersebut dapat 

mempermudah penyelesaian pembiayaan semisal dalam 

mempermudah menjual agunan pembiayaan. 

Dari argumentasi di atas peneliti ingin mengkaji 

lebih dalam mengenai konsep peneyelesaian sengketa 

terutama alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

pada sengketa produk murābaḥah. Peneliti coba mengkaji 

aspek modal intelektual yang terdapat pada perbankan 

syariah agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa 

produk murābaḥah. Dari penelitian ini diharapkan konsep 
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modal intelektual dapat menjadi sarana baru dalam 

menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah dan 

memberikan penyelesaian yang lebih luwes dan lebih adil 

serta diterima oleh para pihak khususnya pihak bank dan 

nasabah perbankan syariah. 

Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 
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BAB III 

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 

DAN MODAL INTELEKTUAL PADA BANK SYARIAH 

MANDIRI KCP PONOROGO 

A. Deskripsi Objek Penelitian Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri atau memiliki nama badan 

hukum PT. Bank Syariah Mandiri berdiri sejak hari 

Sebib tanggal 1 Rajab 1420 Hijriyah atau pada tanggal 

1 November 1999. Bank Syariah Mandiri 

mengedepankan harmonisasi idealisme usaha dengan 

nilai-nilai spiritual. Harmonisasi idealism usaha dengan 

nilai-nilai spiritual merupakan salah satu keunggulan 

Bank Syariah Mandiri dalam dunia perbankan di 

Indonesia. Sejak berdiri dari tahun 1999 hingga per 

Desember 2017 atau dalam kurun waktu 18 tahun Bank 

Syariah Mandiri memiliki 737 Kantor Layanan, dengan 

196.000 lebih jariangan ATM di seluruh Indonesia.93 

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri tidak 

lepas dari berdirinya Bank Mandiri sendiri. Pada saat 

                                                             
93 Https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan di 

akses pada Tanggal 3 April 2019 Pukul 14.30 WIB. 

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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terjadi krisis ekonomi di akhir masa orde baru atau 

tahun 1997-1998 Bank Indonesia mengambil langkah 

untuk melakukan merger atas 4 (empat) bank yaitu 

Bank Dagang Negara; Bank Bumi Daya; Bank Exim; 

dan Bapindo menjadi Bank Mandiri pada tanggal 31 

Juli 1999. Dengan mergernya 4 (empat) bank tersebut, 

Bank Mandiri berdiri lebih kuat sekaligus memiliki aset 

yang besar termasuk dengan kepemilikan Bank Susila 

Bakti (anak perusahaan Bank Dagang) yang dirubah 

menjadi Bank Syariah Sakinah. Keberadaan Bank 

Syariah Sakinah membuat Bank Mandiri ingin merubah 

nama bank tersebut sesuai nama bank mandiri. Hal 

tersebut dapat terealisasi pada tanggal 25 Oktober 1999 

sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

Keberadaan Bank Syariah Sakinah diubah menjadi 

Bank Syariah Mandiri dan beroperasi mulai tanggal 1 

November 1999.94 

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri memiliki Visi dan Misi 

perusahaan sebagai pedoman menjalankan perusahaan. 

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai 

                                                             
94 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 86. 
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berikut: Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi 

Bank Syariah Tedepan dan Modern”. Bank Syariah 

Mandiri merupakan bank pilihan untuk memberikan 

manfaat, memakmurkan dan menentramkan. Bank 

Syariah Mandiri merupakan sarana menyediakan sifat 

amanahsekaligus berkarir professional. Bank Syariah 

Mandiri merupakan institusi keuangan syariah yang 

terpercaya yang memberikan nilai berkesinambungan. 

Misi Bank Syariah Mandiri antara lain: 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas 

rata-ratasecara berkesinambungan; 

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis 

teknologi melampaui harapan nasabah; 

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan 

penyaluran pembiayaan pada segmen ritel; 

d. Mengembangkan bisnis atas dasar prinsip syariah; 

e. Mengembangkan manajemen talenta dan 

lingkungan kerja yang sehat; serta 

f. Meningkatkan kepedulianterhadap masyarakat dan 

lingkungan.95 

                                                             
95 Https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi di akses pada 

Tanggal 3 April 2019 Pukul 15.00 WIB. 

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi
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3. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo berdiri sejak tanggal 

21 Desember 2010. Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo berlokasi di Jalan Soekarni-Hatta Nomor 126 

Ponorogo. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

melayani seluruh kegiatan serta produk Bank Syariah 

Mandiri di kawasan Kabupaten Ponorogo tanpa 

terkecuali. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memberikan layanan yang sesuai nilai spiritual yang 

mendalam sesuai dengan tujuan, serta visi dan misi 

perusahaan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan 

menganalisis aspek modal intelektual pada perbankan 

tersebut sebagai alternatif penyelesaiang sengketa 

ekonomu di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo selalu berpegang teguh pada prinsip 

manajemen organisasi. Kegiatan operasional dijalankan 

oleh manajemen yang digambarkan pada struktur 
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Muh. Ghani Wicaksono 

Sub Branch Manager 

Oprational Officer Marketing 

organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

sebagai berikut:96 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

4. Produk Pembiayaan Bank Mandiri Syariah KCP 

Ponorogo 

a. BSM Oto 

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

(PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian 

kendaraan bermotor dengan sistem mura>bah{ah. 

Pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai 

                                                             
96 Hasil Dokumentasi Peneliti Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Back Office Customer Service Teller 

Share Funding 

Eksekutif 
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pembiayaan pembelian kendaraan bermotor baru 

maupun bekas. Jangka Waktu pembiayaan dapat 

ditempuh hingga 5 tahun untuk kendaraan baru 

sedangkan hingga 10 tahun untuk kendaraan bekas 

(dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka 

waktu pembiayaan). 

Syarat pembiayaan BSM Oto antara lain 

pemohon harus mempunyai pekerjaan dan pendapat 

yang tetap. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 

55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB. 

Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri atau 

dikoordinir secara kolektif oleh instansi di mana 

pemohon bekerja. Persyaratan dokumen antara lain 

fotocopy identitas diri, fotocopy KK, serta surat 

keterangan bekerja dari perusahaan tempat 

pemohon bekerja. Slip gaji yang disahkan oleh 

instans atau perusahaan tempat pemohon kerja. 

Data keterangan kendaraan bermotor yang akan 

dibeli dalam pembiayaan (fotocopy BPKB dan 

STNK). Fotocopy surat nikah (bagi pemohon yang 

sudah menikah) serta surat persetujuan dari 
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pasangan hidup (bagi pemohon yang sudah 

menikah).97 

b. BSM Griya 

Pembiayaan Griya BSM merupakan 

pembiyaan jangka pendek, menengah atau panjang 

untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik 

baru maupun bekas di lingkungan developer dengan 

sistem mura>bah{ah. Pembiayaan BSM Griya 

memiliki proses cepat dan mudah, angsuran tetap 

sampai akhir pembiayaan, serta dapat membeli 

rumah dengan nominal harga hingga 5 Miliyar 

Rupiah. 

Pembiayaan BSM Griya memiliki 

persyaratan pengajuan antara lain WNI berusia 

minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun serta 

cakap hukum. Besar angsuran tidak lebih dari 40% 

dari penghasilan bulanan bersih nasabah. Fasilitas 

pembiayaan unit yang belum selesai dibangun atau 

inden dapat diberikan untuk fasilitas pembiayaan 

yang pertama. Pencairan pembiayaan dapat 

diberikan apabila progress pembangunan telah 

                                                             
97 Brosur Produk Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 
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mencapai 50% dengan total pencairan maksimal 

sebesar 50%. Pencairan unit yang belum sesesai 

dibangun atu inden, harus melalui perjanjian 

kerjasama antara developer dan BSM Kantor Pusat. 

c. BSM Gadai Emas 

Gadai Emas BSM merupakan produk 

pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai 

salah satu alternative memperoleh uang tunai 

dengan cepat. BSM Gadai Emas menggunakan akad 

Qardh dalam ragka Rahn yang merupakan akad 

perjanjian pinjaman dari bank untuk nasabah yang 

disertai dengan penyerahan agunan berupa emas 

yang wajib dijaga oleh bank setelah diserahkan. 

Biaya pemeliharaan agunan menggunakan akad 

ija>rah. 

BSM Gadai Emas memiliki syarat 

pembiayaan berupa fotocopy kartu identitas 

nasabah, mengisi formulir permohonan 

pembiayaan, serta tanda bukti kepemilikan emas 

yang akan di gadaikan pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. Pembiayaan dapat dilakukan mulai 

dari nominal Rp, 500.000,00 hingga nominal 

maksimal pembiayaan sesuai dengan harga 
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perolehan emas dengan jangka waktu minimal 1 

(satu) bulan dan maksimal 4 (empat) bulan serta 

dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah 

dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). 

Jaminanan agunan gadai dapat berupa emas 

perhiasan atau emas lantakan (batangan).98 

d. BSM Cicil Emas 

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang 

disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah 

dalam membiayai pembelian atau kepemilikan emas 

berupa batangan dengan cara mudah. BSM Cicil 

Emas sangat menguntungkan karena mengggunakan 

akad mura>bah{ah (di bawah tangan). Pengikatan 

agunan dengan akad rahn (gadai). 

Syarat pengajuan pembiayaan BSM Cicil 

Emas antara lain uang muka minimal 20% dari 

harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara 

tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. 

Sumber dana uang muka harus berasal dari dana 

nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal 

dari pembiayaan yang dierikan oleh Bank. 

                                                             
98 Ibid. 
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Persyaratan dokumen yang dibutuhkan sama 

dengan persyaratan produk pembiayaan lain sesuai 

dengan status perkawinan nasabah.99 

e. BSM Warung Mikro 

Pembiayaan Warung Mikro limit pembiyaan 

Rp2 juta-Rp200 juta. Perorangan: Golongan 

berpenghasilan tetap (Golbertap) seperti PNS, 

Pegawai, Swasta, dsb, serta Badan Usaha. BSM 

Warung MIkro memiliki beberapa produk 

pembiayaan antara lain: 

1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas merupakan 

pembiayaan usaha mikro dari bank kepada 

perorangan atau badan usaha dengan plafon 

pembiayaan antara 2 juta hingga 10 juta Rupiah 

dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 

bulan, 

2) Pembiayaan Usaha Mikro Madya merupakan 

pembiayaan usaha mikro dari bank kepada 

perorangan atau badan usaha dengan plafon 

antara 10 juta hingga 50 juta Rupiah dengan 

jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan. 

                                                             
99 Ibid. 
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3) Pembiayaan Mikro Utama merupakan 

pembiayaan usaha mikro dari bank kepada 

perorangan atau badan usaha dengan plafon 

antara 50 juta hingga 100 juta Rupiah dengan 

jangka waktu pembiayaan maksimal 48 bulan. 

4) Pembiayaan Mikro Top Up merupakan 

pembiayaan yang diberikan bank kepada 

nasabah yang pembiayaannya masih berstatus 

aktif untuk menambah nominal pembiayaan. 

Top Up memiliki syarat pengajuan pembiayaan 

sudah berjalan minimal 6 bulan setelah 

pencairan. Plafon awal pembiayaan maksimal 

200 juta dan maksimal mendapatkan dua 

fasilitas Top Up. 

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk BSM 

Mikro memiliki kesamaan dari masing-masing 

produk. Namun persyaratan dapat mengalami 

perbedaan sesuai dengan produk apa yang dipilih 

oleh nasabah dan status perkawinan serta pekerjaan 

yang dimiliki nasabah.100 

 

                                                             
100 Ibid. 
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B. Pelaksanaan Modal Intelektual Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo 

Dalam suatu penelitian kualitatif pasti terdapat 

informan atau informan. Informan ini merupakan pihak 

yang akan dimintai keterangan atau pendapat dalam proses 

wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo ini, perlu digali tentang 

bagaimana modal intelektual dapat menjadi alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini 

antara lain Bapak Angga Tomy101, Bapak Ginanjar102, Ibu 

Rohminda Dwi103, serta Bapak Hanggara Hendra104. 

Informan diberikan pertanyaan secara tidak 

terstruktur oleh peneliti mengenai penyelesaian sengketa 

                                                             
101 Bapak Angga Tomy merupakan salah seorang Account Officer 

(marketing) Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang sering mengatasi 

permasalahan sengketa. 
102 Bapak Ginanjar merupakan salah seorang Account Officer (marketing) 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang sering mengatasi permasalahan 

sengketa. 
103 Ibu Rohminda Dwi merupakan salah seorang FInance Analyze (analis 

pembiayaan) Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang sering mengatasi 

permasalahan sengketa. 
104 Bapak Hanggara Hendra merupakan salah seorang Account Officer 

(marketing) Bank Syariah lain di Ponorogo yang juga sering mengatasi 

permasalahan sengketa. 
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ekonomi serta potensi modal intelektual di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Adapun aspek modal intelektual 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi antara 

lain. 

1. Modal Manusia Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan 

berbasis syariah yang dapat menjadi pilihan investasi. 

Salah satu contoh perbankan syariah terdapat di 

Kabupeten Ponorogo yakni Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. Merujuk pada aspek penelitian yakni modal 

intelektual dengan klasifikasinya berupa modal manusia 

atau seluruh karyawan yang ada di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo, maka terdapat kesan dari 

beberapa karyawan antara lain dari Bapak Angga Tomy 

yang mengatakan: 

“Bank syarah membawa kebaikan buat saya, 

meskipun secara praktis seruoa dengan bank 

konvensional namun saya merasa lebih baik 

karena kami sekalian diajari bagaimana menjadi 

muslim yang baik serta tidak lupa akan komitmen 

untuk menjaga syariat Islam”.105 

 
                                                             
105 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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Terdapat jawaban lain dari Bapak Ginanjar yang 

merupakan salah seorang marketing di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo yang mengatakan: 

“Perbankan syariah mengajarkan kami untuk taat 

pada syariat agama Islam. Namun masih banyak 

aspek yang tidak bisa lepas dari praktik yang 

serupa dengan bank konvensional, intinya 

serupa”.106 

 

Ibu Rohminda Dwi mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Bank syariah mrmiliki prinsip yang wajib ditaati 

oleh para pihak yang terlibat mulai dari bank 

sendiri, pegawai, serta nasabah sehingga 

membuat saya tertantang karena ini hal baru 

dihidup saya. Bank syariah merupakan sarana 

memperbaiki kehidupan serta kegiatan ekonomi 

orang yang terlibat di dalamnya”.107 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dijelaskan 

bahwa karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

merasa perbankan syariah memberikan dampak baik 

pada kehidupan mereka. Para karyawan yang bekerja di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dapat belajar 

bagaimana kegiatan keuangan yang baik sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. Selain itu perbankan syariah 

                                                             
106 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
107 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
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yang merupakan suatu bentuk lembaga keuangan baru 

di Indonesia menjadi suatu tantangan baru bagi insan 

perbankan sendiri dalam bersaing serta memperbaiki 

kondisi ekonomi semua orang yang terlibat di dalamnya 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Karyawan merasa jauh lebih baik setelah bekerja 

di perbankan syariah. Hal tersebut menjadi suatu 

perbandingan kinerja operasional perusahaan antara 

bank syariah dan bank konvensional sebagai pesaing 

berat bank syariah. Perbankan syariah tetap memiliki 

nilai lebih serta perbedaan yang mendasar dari bank 

konvensional seperti yang diutarakan oleh Bapak 

Angga Tomy yang menyatakan bahwa: 

“Pelayanan yang diberikan berbeda dengan bank 

konvensional, karena perbankan syariah 

memberikan pelayanan yang ramah serta Islami 

yang tentu menjadi nilai lebih bagi perbankan 

syariah”.108 

 

Dari pertanyaan tersebut terdapat juga jawaban lain 

dari Ibu Rohminda Dwi yang mengatakan: 

“Perbankan syariah memberikan kepastian 

yang tidak diberikan bank konvensional. Bank 

syariah memberikan kepastian pada setiap akad 

                                                             
108 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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dan pelayanan yang Islami hingga dalam 

penyelesaian sengketanya”.109 

 

Bapak Ginanjar mempunyai pendapat sebagai berikut: 

“Perbankan syariah memberikan pelayanan yang 

baik serta Islami. Nasabah disuguhi pelayanan 

dengan prima serta Islami karena untuk 

meningkatkan citra perbankan syariah serta 

pandangan masyarakat mengenai perbankan 

syariah”.110 

 

Jawaban di atas menunjukkan bahwa Perbankan 

Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo memberikan pelayanan yang baik dan prima, 

serta Islami yang menjadi daya tarik Perbankan Syariah 

kepada masyarakat. Selain itu Perbankan Syariah juga 

memberi kepastian mulai dari kepastian akad, kepastian 

pelayanan, sampai kepastian pemberian bonus atau 

sampai penyelesaian sengketanya. Sehingga nasabah 

akan memiliki rasa aman dan nyaman apabila 

melakukan investasi pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. 

Nilai lebih dari perbankan syariah khususnya 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dengan 

                                                             
109 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
110 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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kepastian yang dimiliki serta pelayanan yang Islami 

menjadi keuanggulan yang dimiliki. Namun perbankan 

syariah secara umum memiliki kendala yang cukup 

rumit yang disampaikan oleh Bapak Ginanjar yang 

mengatakan bahwa: 

“Masalah utama bank syariah adalah 

masyarakat belum kenal dengan perbankan 

syariah. Kurang ada sosialisasi apalagi 

masyarakat cenderung terbiasa dengan bank 

konvensional. Kendala juga muncul dari bank 

sendiri karena karyawan yang mayoritas belajar 

hal baru maupun dari masyarakat yang terbiasa 

dengan konvensional dan sulit menerima konsep 

syariah”.111 

 

Terdapat argumentasi lain dari Bapak Angga Tomy 

yang menyatakan: 

“Bank syariah memiliki akad yang 

membingungkan bagi masyarakat karena 

muncul istilah berbahasa arab serta tidak 

dipahami masyarakat. Selain itu masyarakat 

belum memahami konsep syariah serta dengan 

cara kerjanya. Kendala utama adalah kita 

merasa kesulitan mempelajari produk yang 

berbahasa arab selain itu mayarakat yang perlu 

edukasi lebih mengenai perbankan syariah 

terutama produk yang hal baru bagi mereka”.112 

 

                                                             
111 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
112 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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Ibu Rohminda Dwi mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Kendala utama Perbankan Syariah adalah 

belum jadi pilihan utama bagi masyarakat. 

Masyarakat cenderung terbiasa dengan bank 

konvensional dan kendala bagi pegawai harus 

belajar lebih banyak mengenai syariah yang 

tentu berbeda dengan konvensional. Kendala 

lain muncul dari bank sendiri dan dari 

masyarakat serta regulasi. Produk yang 

berbahasa arab sulit dipelajari serta regulasi 

perundang-undangan yang baru terbentuk belum 

lama untuk operasional perbankan syariah”.113 

 

Sesuai dengan jawaban di atas menunjukkan 

bahwa kendala yang dimiliki perbankan syariah cukup 

beragam. Mulai dari kendala produk yang berbahasa 

arab yang sulit dikenali oleh masyarakat bahkan 

karyawan Perbankan Syariah yang harus belajar lebih 

untuk memahami produk secara baik. Kendala 

selanjutnya minat masyarakat yang lebih terbiasa 

dengan Perbankan Konvensional serta ditambah 

kendala regulasi yang belum diatur dengan baik. 

Perbankan Syariah kurang dikenal masyarakat karena 

terhitung sebagai bank baru yang diketahui 

keberadaannya serta konsep baru yang ditawarkan. 
                                                             
113 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
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Kendala terakhir dalam perbankan syariah adalah upaya 

sosialosai yang masih kurang. 

Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

sebagai modal manusia yang dimiliki selalu belajar 

memperbaiki kinerjanya untuk kepuasan nasabah. 

Kendala yang muncul pasti akan diatasi oleh pihak 

bank dengan menjalankan operasional sesuai dengan 

mengikuti prosedur yang dibuat oleh bank dan 

karyawan tidak bisa berbuat diluar prosedur operasional 

bank. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan IBu 

Rohminda Dwi yang menyatakan bahwa: 

“Kami bekerja sesuai dengan standart 

operasional bank syariah mandiri. Kami tidak 

bisa seenaknya membuat kebijakan dalam hal 

apapun mulai dari kegiatan menjalankan produk 

pembiayaan hingga operasional tanpa 

persetujuan atasan atau kita dianggap melanggar 

prosedur”.114 

 

Terdapat jawaban serupa dari Bapak Ginanjar yang 

menyatakan bahwa: 

“Karyawan harus harus menjalankan prosedur 

dan tidak boleh nyeleweng dari prosedur tersebut. 

Kebijakan sepenuhnya di tangan atasan atau 

persetujuan bersama sesuai prosedur yang ada 

dalam segala kegiatan operasional hingga 
                                                             
114 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
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kegiatan ke lapangan. Prosedur wajib dijalankan 

karena pihak bank takut kalau ada pegawai yang 

justru menjalankan kegiatannya tidak sesuai 

prinsip syariah”.115 

 

Bapak Angga Tomy juga memberikan jawaban serupa 

dengan mengatakan bahwa: 

“Kami menjalankan tugas sesuai dengan 

koordinasi serta perintah atasan. Itu semua sudah 

sesuai prosedur operasional dalam kegiatan 

sehari-hari sampai ke lapangan.”.116 

 

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa 

karyawan menjalankan prosedur yang dimiliki bank 

maupun sesuai dengan perintah atasan. Menjalankan 

prosedur mencakup seluruh kegiatan operasional 

maupun kegiatan lapangan. Namun karyawan dapat 

memberikan pemikiran atau solusi dalam mengatasi 

masalah pembaiyaan yang terjadi. Hal tersebut 

menunjukkan modal manusia atau karyawan Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo menjalankan kegiatan 

sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk dalam 

kegiatan penyelesaian sengketa yang dapat dibantu dari 

sumbangan solusi dari karyawan Bank Syariah Mandiri 

                                                             
115 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
116 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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KCP Ponorogo yang mengedukasi serta memunculkan 

iktikad baik nasabah. 

2. Modal Struktural (Organisasi) Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki 

prosedur dalam mengatasi berbagai kendala yang 

terjadi. Kendala yang muncul dan menjadi sengketa 

ekonomi berasal dari akad yang bermasalah. Berbagai 

kendala yang terdapat pada akad dijelaskan oleh Bapak 

Ginanjar yang menyatakan bahwa: 

“Akad dilaksanakan oleh para pihak (Bank dan 

Nasabah) sesuai dengan yang diakadkan mulai 

dari apa yang diakadkan, siapa yang menjadi 

para pihak, ijab qobulnya, serta tujuan. Namun 

tujuan akad sering tidak ditepati oleh 

nasabah”.117 

 

Ibu Rohminda Dwi menberikan jawaban serupa yang 

mengatakan: 

“Banyak masyarakat menganggap setelah mereka 

mengetahui konsep akad perbankan syariah 

adalah menganggap sama dengan akad 

konvensional. Sehingga nasabah menganggap 

                                                             
117 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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pelanggaran akad terutama tujuan akad yang 

sering dilakukan”.118 

 

Bapak Angga Tomy memberikan jawaban dengan 

mengatakan: 

“Kendala muncul pada nasabah yang justru tidak 

menepati apa yang diperjanjikan dalam akad. 

Nasabah sering melupakan tujuan awal akad 

dibuat misalkan untuk investasi suatu hal namun 

dilakukan unt6uk hal lain yang diluar aspek 

investasi”.119 

 

Sesuai pernyataan dari karyawan Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo di atas menunjukkan bahwa, 

terdapat nasabah yang tidak menepati akad yang 

diperjanjikan terutama dalam tujuan akad. Nasabah 

menggunakan produk akad tidak sesuai dengan tujuan 

akad dibuat sehingga sangat memunginkan terjadinya 

masalah setelah pelanggaran akad yang dilakukan oleh 

nasabah perbankan syariah. 

Masalah yang timbul pada akad wajib 

diselesaiakan segera oleh para pihak. Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorgo memiliki langkah penyelesaian 

                                                             
118 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
119 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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masalah yang diutarakan oleh Ibu Rohminda Dwi yang 

mengatakan bahwa: 

“Bank syariah melakukan upaya mendalami 

setiap akad dengan nasabah dengan penekanan 

di setiap poin yang diakadkan. Selain itu nasabah 

tidak dilepas begitu saja setelah terjadi 

pembiayaan dengan sering datang untuk 

mengecek keberlangsungan usaha maupun 

investasi nasabah”.120 

 

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikemukakan 

oleh Bapak Ginanjar yang menyatakan: 

“Kami melakukan upaya terutama dalam 

menanamkan kepercayaan yang mendalam 

antara nasabah dengan bank. Para pihak harus 

proaktif dalam melaporkan serta mengecek 

pembiayaan yang dilakukan terutama bank yang 

datang ke tempat nasabah”.121 

 

Bapak Angga Tomy mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Kami datang ke tempat nasabah dengan tujuan 

menjaga silaturahmi sekaligus untuk menjaga 

kepercayaan yang didimiliki agar terhindar dari 

sengketa yang mungkin terjadi pada sebuah 

pembiayaan agar terhindar dari masalah”.122 

 

                                                             
120 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
121 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
122 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
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Penyataan di atas menunjukkan bahwa, Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo melakukan upaya 

untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pihak 

bank datang terutama marketing untuk melaksanakan 

silaturahmi sekaligus mengecek kondisi usaha maupun 

investasi dari nasabah setelah terjadinya akad 

pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga 

pembiayaan agar tidak terjadi sengketa di kemudian 

yang mungkin terjadi dalam pembiayaan. 

Masalah yang muncul pada akad pembiayaan juga 

dipengaruhi oleh tidak adanya iktikad baik nasabah 

dalam menjaga pembiayaannya. Upaya silaturahmi dan 

mengecek keberlangsungan pembiayaan sudah 

dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dalam 

menjaga iktikad baik nasabah. Apabila tidak ada iktikad 

baik, maka bank akan melakukan lelang agunan apabila 

nasabah tidak menyelesaikan pembiayaannya sesuai 

yang diutarakan oleh Bapak Angga Tomy yang 

menyatakan: 

“Apabila tidak ada iktikad baik ya bank akan 

melakukan lelang pada agunan yang 

dijaminkan”.123 

 
                                                             
123 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
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Senada dengan jawaban di atas, Bapak Ginanjar juga 

menyatakan: 

“Peneyelesaian yang dilaukan bank 

menggunakan cara terakhir yaitu melelang 

agunan dengan mendaftarkan pada acara 

pelelangan agunan di pengadilan”.124 

 

Ibu Rohminda Dwi berpendapat sebagai berikut: 

“Lelang merupakan langkah penyelesaian 

terakhir atau dengan langkah hukum agar terjadi 

penyelesaian sengketa”.125 

 

Bapak Hanggara Hendra mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Penyelesaian sengketa yang paling umum 

adalah lelang karena tidak ada cara lain apalagi 

nasabah tidak punya iktikad baik”.126 

 

Dari jawaban di atas menunjukkan bahwa, lelang 

merupakan langkah terbaik yang ditempuh dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi di Perbankan Syariah. 

Lelang merupakan langkah hukum (litigasi) dan cara 

terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

                                                             
124 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
125 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
126 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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Lelang menjadi langkah terakhir dan tepat dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponrogo. Namun lelang menjadi momok 

bagi nasabah karena secara otomatis mereka kehilangan 

aset milik mereka serta nama yang menjadi buruk di 

bank. Langkah kooperatif dilakukan oleh bank untuk 

tetap menjaga iktikad baik nasabah serta menjaga 

pembiayaan agar terhindar dari lelang. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Ibu Rohminda Dwi yang 

menyatakan: 

“Kami datang kepada nasabah, bertanya dengan 

baik, coba menyelesaikan masalah bersama serta 

mencari langkah terbaik agar mudah dalam 

penyelesaian sengketa. Itu merupakan upaya 

yang dilakukan bank untuk menjaga pembiayaan 

agar bisa terselesaikan. Maintainance 

pembiayaan selalu dilakukan oleh bank”.127 

 

Bapak Angga Tomy memiliki pernyataan serupa yang 

menyatakan bahwa: 

“Kami melakukan maintainance kepada 

pembiayaan dengan nasabah. Hal tersebut 

dilakukan agar nasabah merasa diperdulikan dan 

diurus segala kendalanya”.128 

 

                                                             
127 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
128 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
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Bapak Ginanjar mempunyai pendapat sebagai berikut: 

“Bila ada yang bermasalah kami datang dengan 

baik tanpa menekan dengan tujuan agar nasabah 

bermasalah tidak lari dari tanggungjawab yang 

harus diselesaikan. Hal tersebut adalah kebijakan 

bank yang disebut maintainance pembiayaan”.129 

 

Bapak Hanggara Hendra mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Bila ada masalah pembiayaan, pihak bank akan 

datang untuk menyelesaikan perkara dengan 

tujuan memberi edukasi tanpa ada tekanan agar 

masalah terselesaikan”.130 

 

Terdapat jawaban yang serupa dari masing-

masing informan bahwasannya pihak bank akan datang 

kepada nasabah untuk melakukan maintainance 

terhadap pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut 

dilakukan untuk membuat nasabah merasa tidak 

terbebani sekaligus diberikan edukasi tentang 

penyelesaian sengketa yang terjadi agar menemukan 

jalan keluar penyelesaian sengketa ekonomi di 

Perbankan Syariah. 

Maintainance pembiayaan yang dilakukan Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memberikan dampak 

                                                             
129 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
130 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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positif bagi kelancaran pembiayaan nasabah. Nasabah 

juga menyambut baik upaya tersebut sesuai yang 

diutarakan oleh Bapak Ginanjar yang mengatakan: 

“Nasabah memiliki beragam tanggapan mulai 

dari takut bila ditagih terus, sengaja menghindar, 

pasrah dan juga menerima dengan baik. Namun 

dengan adanya pengertian yang baik serta 

memberi edukasi membuat nasabah mau diajak 

bicara menyelesaikan masalahnya”.131 

 

Bapak Angga Tomy mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Nasabah itu beragam sifat dan karakternya 

seperti yang disampaikan mas Ginanjar, tapi 

langkah melakukan edukasi membuat sengketa 

bisa perlahan terselesaikan”.132 

 

Ibu Rohminda Dwi mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Nasabah yang saya tangani selama ini 

menyambut baik, yang jelas mereka mau ada 

upaya untuk mau menyelesaikan sengketa 

pembiayaannya mengingat resiko yang akan 

diterima akan lebih merugikan jika sampai terjadi 

lelang”.133 

 

                                                             
131 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
132 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
133 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 26 Maret 2019. 
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Bapak Hanggara Hendra mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Nasabah itu macam-macam type nya, ada yang 

pasrah, ada yang minta waktu, ada yang lari dan 

macam-macam. Yang jelas jika kami datang 

dengan niat baik mereka akan merasa dibantu 

dan bersedia menyelesaikan masalah pembiayaan 

yang mereka hadapi”.134 

 

Jawaban dari informan di atas menunjukkan 

nasabah memberi tanggapan yang beragam dengan 

upaya maintainance pembiayaan. Namun dengan 

edukasi dan penjelasan yang dilakukan dengan baik 

membuat nasabah merasa diperhatikan dan mereka 

merasa dibantu dalam menyelesaikan masalah 

pembiayaan serta sengketa ekonominya. Nasabah juga 

akan merasa tidak enak apabila pihak bank telah 

beriktikad baik sehingga dapat mengupayakan lebih 

dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah 

tersebut. Kegiatan maintainance pembiayaan yang 

dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

tersebut merupakan salah satu bagian kebijakan internal 

bank yang masuk dalam kategori modal struktural. 

Maintainance pembiayaan tersebut dianggap mampu 

                                                             
134 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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mengatasi sengketa ekonomi yang terjadi di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

3. Modal Relasional Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Iktikad baik merupakan kunci utama untuk 

menjaga kepercayaan antara bank dengan nasabah. 

Hubungan yang timbul dari iktikad baik antara bank 

dan nasabah dapat dimenjadikan nasabah menjadi mitra 

bank ataupun sebaliknya. Hubungan baik tersebut 

membuat suatu hubungan relasi yang baik serta masuk 

kategori modal relasional yang dimiliki oleh bank. 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo selalu menjaga 

hubungan baik dengan nasabah relasinya. Tanpa iktikad 

baik bank tidak segan melakukan lelang agunan 

pembiayaan bermasalah sesuai yang diutarakan oleh 

Bapak Angga Tomy yang menyatakan bahwa: 

“Apabila tidak ada iktikad baik bank akan 

melakukan lelang pada agunan yang dijaminkan. 

Bank tidak mau ambil resiko apabila nasabah 

sudah tidak ada rasa peduli dengan kami”.135 

 

                                                             
135 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
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Senada dengan jawaban di atas, Bapak Ginanjar juga 

menyatakan: 

“Peneyelesaian yang dilaukan bank 

menggunakan cara terakhir yaitu melelang 

agunan dengan mendaftarkan pada acara 

pelelangan agunan di pengadilan. Itu adalah 

langkah yang tepat apabila nasabah tidak mau 

diajak bicara menyelesaikan pembiayaan”.136 

 

Ibu Rohminda Dwi berpendapat sebagai berikut: 

“Lelang merupakan langkah penyelesaian 

terakhir dengan langkah hukum. Nasabah dengan 

iktikad tidak baik akan memberikan beban pada 

bank sehhingga penyelesaian wajib segera 

dilakukan lelang”.137 

 

Bapak Hanggara Hendra mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Penyelesaian sengketa yang paling umum 

adalah lelang karena tidak ada cara lain apalagi 

nasabah tidak punya iktikad baik”.138 

 

Dari jawaban di atas menunjukkan bahwa, lelang 

merupakan langkah terbaik yang ditempuh dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi di Perbankan Syariah. 

Nasabah yang tidak memiliki iktikad baik mau tidak 

                                                             
136 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
137 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
138 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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mau harus merelakan agunannya untuk dilelang apabila 

pembiayaan mereka tidak dapat terselesaikan. Lelang 

merupakan langkah hukum (litigasi) dan cara terakhir 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Nasabah yang masih memiliki iktikad baik tentu 

tidak ingin hubungan baiknya dengan bank terganggu. 

Nasabah yang sudah tidak mampu membayar pasti 

memohon pada bank agar tidak melakukan lelang 

sehingga memohon melakukan cara penjualan agunan 

yang lain agar tidak mengalami kerugian besar. Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki langkah 

tersendiri dalam penyelematan agunan tanpa lelang 

sesuai yang diutarakan oleh Bapak Angga Tomy yang 

mengatakan: 

“Jika sudah terjadi sengketa kami melihat sejauh 

apa upaya nasabah dalam penyelesaiannya. Bila 

masih masuk kategori telat bayar saja terutama 

satu dua bulan kami akan datang dengan baik 

tanpa ada tekanan untuk memunculkan iktikad 

baik nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. 

Apabila sudah lebih dan tidak ada iktikad baik 

maka dilakukan permohonan lelang. Meskipun 

terdapat nasabah yang memiliki iktikad baik 

namun tidak dapat menyelesaikan pembiayaan 

maka bank akan menawarkan penjualan agunan 
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di bawah tangan tanpa lelang agar harga jual 

agunan tidak jatuh dan murah serta dapat 

menyelesaikan sengketa tanpa merugikan 

nasabah”.139 

 

Pernyataan yang serupa juga diutarakan Bapak Ginanjar 

yaitu: 

“Bank melakukan berbagai upaya untuk membuat 

nasabah memiliki iktikad baik dalam 

penyelesaian sengketa. Apabila tidak maka kami 

melakukan penjualan agunan apabila sudah 

masuk dalam kolektibilitas yang tinggi. Namun 

nasabah yang mau menyelesaikan masalah 

biasanya enggan melelang agunan mereka karena 

rugi dengan hasil lelang yang murah sehingga 

melakukan penjualan agunan di bawah tangan 

tanpa lelang”.140 

 

Ibu Rohminda Dwi mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Pada dasarnya pembiayaan bisa bermasalah 

apabila nasabah tidak memalukukan pembayaran 

pada pembiayaan yang dilakukan. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut maka kami 

datang untuk memberi edukasi pada nasabah 

agar mau menyelesaikan permasalahan dengan 

niat baik. Penyelesaian sengketa pembiayaan 

dapat diselesaikan dengan penjualan agunan 

dengan lelang namun apabila ada iktikad baik 

                                                             
139 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
140 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
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biasanya nasabah masih mengupayakan 

menyelesaikan tanpa penjualan agunan. Ada juga 

cara dengan menjual agunan tanpa lelang atau 

bawah tangan dengan asumsi harga jual yang 

masih bagus untuk menyelesaikan masalah 

pembiayaan dan tidak merugikan nasabah”.141 

 

Bapak Hanggara Hendra marketing bank syariah lain 

berpendapat: 

“Bank syariah menenkankan adanya iktikad baik 

dari para pihak sesuai dengan ketentuan 

penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa 

perbankan syariah dilakukan dengan penjualan 

agunan dengan lelang. Tapi nasabah biasanya 

enggan melakukan itu dan memilih menjual 

dahulu sebelum di lelang karena harga jual 

agunan akan lebih tinggi daripada dilelang.”.142 

 

Jawaban informan di atas menunjukkan bahwa, 

penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan dengan 

penjualan agunan dengan lelang. Namun menyadari 

kerugian akan lelang agunan, maka bank menawarkan 

penjualan agunan di bawah tangan tanpa melalui proses 

lelang agar harga jual agunan tetap tinggi. Hal tersebut 

dapat dilakukan atas persetujuan nasabah atau atas 

dasar permintaan nasabah sendiri. Hal tersebut 

                                                             
141 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
142 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 



100 

 

 
 

dilakukan agar nasabah tidak rugi atas penjualan 

agunan yang dilakukan.  

Praktik penjualan agunan di bawah tangan oleh 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dilakukan atas 

persetujuan pemilik agunan. Penjualan tersebut dapat 

dilakukan kepada siapapun yang bersedia membeli 

sesuai harga pasaran. Penjualan agunan seringkali 

dilakukan kepada nasabah lain bank atau kepada relasi 

bank. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu 

Rohminda Dwi yang menyatakan: 

“Penjualan agunan dilakukan atas persetujuan 

pemilik agunan. Penjualan dilakukan dengan 

menawarkan kepada nasabah yang lain atau 

kepada rekan kami yang lain”.143 

 

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Bapak Ginanjar 

yang menyatakan: 

“Agunan dijual oleh bank kepada nasabah yang 

lain dengan cara ditawarkan atau kepada orang 

lain yang masih memiliki hubungan baik dengan 

bank. Hal tersebut dilakukan agar harga jual 

agunan lebih tinggi dan sesuai harga pasar serta 

tidak terlalu murah apabila dijual dengan proses 

penjuzlan lewat lelang”.144 

 

                                                             
143 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 26 Maret 2019. 
144 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
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Bapak Angga Tomy juga memberikan jawaban yaitu: 

“Agunan pembiayaan biasa kami tawarkan 

kepada nasabah lain yang sekiranya 

membutuhakn tambahan aset. Selain itu 

ditawarkan kepada rekanan bank yang lain agar 

harga jual tetap tinggi. Pada intinya penjualan 

dilakukan kepada orang terdekat bank”.145 

 

Bapak Hanggara Hendra juga memberikan jawaban 

serupa yaitu: 

“Bank menawarkan penjualan agunan di bawah 

tangan kepada nasabah lain atau kepada siapa 

saja yang bersedia membeli agunan tersebut. 

Yang jadi pertimbangan adalah agar harga jual 

agunan akan tetap bagus”.146 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, 

penjualan agunan di bawah tangan tersebut dilakukan 

atas persetujuan nasabah pemilik agunan. Penjualan 

dilakukan agar harga jual agunan masih bagus. 

Penjualan aguban dilakukan dengan menawarkan 

kepada nasabah lain bank atau kepada orang lain mulai 

dari pegawai sendiri atau relasi bank yang lainnya, 

meskipun hal tersebut tidak di atur oleh perundang-

undangan. 

                                                             
145 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
146 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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Penjualan agunan di bawah tangan yang 

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memiliki harga jual yang lebih bagus dibandingkan 

dengan penjualan dengan lelang. Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo menentukan harga sesuai dengan harga 

pasar agunan tersebut. Harga agunan tidak disesuaikan 

dengan kebutuhan penyelesaian pembiayaan yang 

dibutuhkan bank. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari Ibu Rohminda Dwi yang menyatakan: 

“Harga jual agunan masih tetap tinggi, karena 

kami menawarkan sesuai harga pasaran agunan 

tersebut. Harga agunan yang dijual tidak 

disesuaikan dengan kebutuhan kekurangan 

pelunasan pembiayaan namun mengacu harga 

pasar agunan tersebut dan dapat memberikan 

pengembalian sisa penjualan untuk pelunasan 

pembiayaan”.147 

 

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Bapak Ginanjar 

yang menyatakan: 

“Agunan dijual dengan harga yang pamtas sesuai 

harga pasaran. Hal tersebut dilakukan agar 

masih ada sisa uang hasil penjualan agunan yang 

bisa diterima nasabah yang telah dipergunakan 

untuk penyelesaian pembiayaan”.148 

 

                                                             
147 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 26 Maret 2019. 
148 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
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Bapak Angga Tomy juga memberikan jawaban yaitu: 

“Agunan pembiayaan dijual dengan harga yang 

lebih masuk akal sesuai harga yang sepantasnya. 

Kami menjual tidak sesuai dengan kebuutuhan 

pelunasan pembiayaan, agar masih ada sisa hasil 

penjualan yang bisa diterima nasabah”.149 

 

Bapak Hanggara Hendra juga memberikan jawaban 

serupa yaitu: 

“Penjualan agunan ini memiliki harga jual yang 

lebih baik dan tidak sesuai kebutuhan pelunasan 

pembiayaan. Harga jual disesuaikan harga 

pasaran agar masih ada sisa penjualan yang 

masih bisa diterima oleh nasabah”.150 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, harga 

jual agunan di bawah tangan tersebut tidak disesuaikan 

dengan kebutuhan penyelesaian pembiayaan, namun 

disesuaikan dengan harga pasar perolehan agunan. Hal 

tersebut dilakukan agar nasabah masih memiliki sisa 

hasil penjualan agunan yang telah dijual. Setelah 

agunan tersebut terjual maka nasabah masih dapat 

menggunakan sisa dana yang bisa digunakan untuk 

hallain atau untuk keberlangsungan usaha yang dimiliki 

nasabah. 

                                                             
149 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
150 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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Pasca penjualan agunan yang dilakukan, maka 

hasil penjualan akan dipergunakan untuk 

menyelesaikan tunggakan pembiayaan nasabah yang 

bersengketa. Nasabah akan merasa tenang apabila 

pembiayaan mereka telah terselesaikan bahkan masih 

menerima sisa penjualan agunan. Sikap nasabah 

diutarakan oleh Ibu Rohminda Dwi yang mengatakan: 

“Apabila masalah sengketa pembiayaan 

terselesaikan yang untung adalah semua pihak 

karena bank tidak dirugikan karena bisa 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dan 

nasabah untung karena mereka tidak kehilangan 

agunan yang mereka miliki”.151 

 

Bapak Ginanjar juga memberikan jawaban yang 

menyatakan: 

“Saat pembiayaan yang bersengketa selesai maka 

nasabah akan bebas dari beban pembiayaan. 

Bank juga tidak akan dibebani oleh tuntutan NPF 

yang tinggi. Win win solution bisa didapat asal 

para pihak mau saling bicara”.152 

 

Bapak Angga Tomy mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Apabila sengketa beres ya semua enak. Tidak 

akan ada yang perlu dikejar-kejar dan mereka 

                                                             
151 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 26 Maret 2019. 
152 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
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sebenarnya rugi karena catatatan BI-Checking 

mereka yang jadi jelek ”.153 

 

Bapak Hanggara Hendra mempunyai pendapat sebagai 

berikut: 

“Sengketa selesai masalah berakhir. Dengan cara 

bagaimanapun suatu pembiayaan bermasalah 

akan selesai jika para pihak menyadari hak dan 

kewajibannya masing-masing dalam 

pembiayaan”.154 

 

Jawaban di atas menyatakan bahwa pembiayaan 

bermasalah akan terselesaikan apabila para pihak yang 

bersengketa (bank dan nasabah) menyadari hak dan 

kewajiban masing-masing. Dengan adanya 

penyelesaian sengketa maka masalah nasabah degan 

bank akan selesai. Apalagi pihak bank akan 

memberikan edukasi serta pengertian yang memberikan 

solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa ekonomi di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

 

                                                             
153 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
154 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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C. Fakta Temuan Modal Intelektual Sebagai Alternatif 

penyelesaian Sengketa Ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo 

Hasil wawancara yang dilakukan memberikan 

gambaran mengenai penyelesaian sengketa ekonomi di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Hasil wawancara 

memberikan beberapa fakta penelitian yang dapat menjadi 

bahan analisis data untuk menjawab permasalahan 

penelitian, temuan penelitian ada dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut. 

1. Kasus Sengketa Pembiayaan yang Terjadi di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Hasil wawancara di atas sudah menunjukkan 

terdapat aspek modal intelektual mulai dari modal 

manusia, modal struktural dan modal relasional dapat 

menjadi alternative penyelesaian sengketa ekonomi 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Terdapat 

satu kasus sengketa pembiayaan yang terjadi antara 

nasabah dengan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

yakni kasus pembiayaan BSM warung mikro antara 
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Bapak Sunarto155 dengan Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. 

Bapak Sunarto mengaku mengajukan pembiayaan 

dengan nominal Rp. 30 juta rupiah dengan jangka 

waktu 3 tahun (36 bulan) dan agunan sebidang tanah 

sawah miliknya seharga Rp. 160 juta. Pembiayaan 

tersebut mulai bermasalah pada saat masuk tahun kedua 

pembiayaan karena usaha warung yang dimiliki bapak 

Sunarto mengalami kebangkrutan. Saat itu Bapak 

Sunarto kesulitas membanyar angsuran pembiayaan 

sudah masuk bulan ke 8 sehingga pihak bank datang 

untuk mengecek keadaan usaha Bapak Sunarto. 

Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

datang kepada Bapak Sunarto untuk mengatasi masalah 

dengan mencoba memberikan solusi serta membahas 

keberlangsungan pembiayaan. Hal tersebut merupakan 

praktik maintainance pembiayaan Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo yang dilakukan. Setelah 

beberapa kali pihak Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo datang ternyata Bapak Sunarto sudah tidak 

mampu membayar angsuran pembiayaannya sehingga 

                                                             
155 Nasabah BSM Ponoeoro yang memiliki pembiayaan bersengketa (alamat 

dirahasiakan). 
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bank meminta untuk melelang agunan saja. Hal tersebut 

ditolak oleh Bapak Sunarto dan meminta penjualan 

agunan tanpa lelang karena beliau menyadari lelang 

akan membuat agunan miliknya dijual dengan murah. 

Akhirnya pihak bank bersedia menjualkan agunan 

tersebut dengan ditawarkan pada nasabah bank 

miliknya serta akhirnya laku dengan harga Rp. 120 juta. 

Hal tersebut masuk dalam modal relasional yang 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

untuk membantu menyelesaikan sengketa pembiayaan. 

Dengan penjualan tersebut Bapak Sunarto tidak 

memiliki kerugia dengan kehilangan tanah miliknya 

karena dengan penjualan tersebut beliau masih bisa 

membeli sawah kembali.156 

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi dengan 

Modal Manusia Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Perbankan syariah memberikan pelayanan prima 

serta Islami yang dapat menjadi daya tarik bagi nasabah 

untuk melakukan investasi diperbankan syariah. 

Pelayanan Islami juga diberikan oleh Bank Syariah 

                                                             
156 Sunarto, wawancara, Ponorogo, tanggal 8 Agustus 2019. 
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Mandiri KCP Ponorogo. Pelayanan tersebut diberikan 

oleh para karyawan bank yang termasuk dalam modal 

manusia milik Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

sesuai dengan operasional yang berlaku. Karyawan 

memberikan pelayanan prima dalam seluruh kegiatan 

operasional bank baik di dalam maupun di lapangan. 

Modal manusia atau karyawan bank memberikan 

pelayanan prima sebagai bentuk peran modal manusia 

untuk memberikan nilai lebih pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Peran modal manusia dalam 

aspek penyelesaian sengketa ekonomi, karyawan 

bertugas sebagai sarana penghubung serta 

memunculkan iktikad baik nasabah dan memberikan 

pemikiran-pemikiran dalam upaya penyelesaian 

sengketa sehingga mampu sebagai alternatif dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi dengan 

Modal Struktural Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

mengupayakan hal terbaik dalam segala macam 

penyelesaian masalah yang muncul. Bank Syariah 
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Mandiri KCP Ponorogo meyakini dengan adanya 

iktikad baik dari nasabah maka segalam macam 

sengketa ekonomu yang terjadi dapat terselesaikan 

dengan baik. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

melakukan kegiatan maintainance pembiayaan dengan 

datang serta memberikan suntikan moril serta dukungan 

usaha setelah pembiayaan dicairkan. Hal tersebut dapat 

menjaga hubungan baik antara nasabah dengan bank. 

Hubungan baik tersebut dapat dipergunakan untuk 

menjalin komunikasi menemukan cara terbaik dalam 

penyelesaian pembiayaan bersengketa antara bank 

dengan nasabah yang telah terjadi. 

Aspek modal intelektual khususnya modal 

struktural merupakan bagian dari manajeman serta 

organisasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. Kegiatan maintainance pembiayaan 

merupakan kebijakan yang dibuat sendiri oleh Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo untuk memperbaiki 

hubungan dengan nasabah. Kegiatan tersebut 

merupakan kebijakan manajemen shingga masuk 

kategori modal struktural serta dapat sebagai sarana 

penyelesaian sengketa ekonomi. Kegiatan maintainance 

pembiayaan dapat menjadi sarana antara bank dengan 
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nasabah untuk memperbaiki pembiayaan agar tidak 

memberatkan para pihak yang bersengketa tersebut. 

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi dengan 

Modal Relasional Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Penyelesaian sengketa ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo menggunakan penyelesaian 

secara litigasi atau lelang sebagai cara terakhir. Belum 

ada penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan 

arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. 

Dalam aspek modal intelektual khususnya modal 

relasional Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memiliki relasi yang sangat banyak sehingga potensi 

relasi sangat besar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. 

Modal relasional milik Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo memiliki peran dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memiliki langkah penyelesaian sengketa dengan 

penjualan agunan di bawah tangan tanpa lelang yang 

dijual kepada relasi bank (modal relasional). Penjulan 

tersebut dilakukan kepada siapa saja yang bersedia 
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membeli agunan taerutama kepada meraka orang 

terdekat atau relasi bank seperti pegawai sendiri, 

nasabah lain bank, atau relasi bank yang lain milik 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 
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BAB IV 

MODAL INTELEKTUAL SEBAGAI ALTERNATIF 

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI BANK 

SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO 

A. Modal Manusia Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Penyelesaian sengketa merupakan upaya para pihak 

untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah diperjanjikan 

dalam sebuah akad. Penyelesaian sengketa harus segera 

dilakukan dalam suatu perkara. Hal tersebut terjadi karena 

konflik yang berkepanjangan akan memunculkan suatu 

hambatan terhadap kemajuan suatu lembaga khususnya 

lembaga keuangan syariah.157 Dalam konsep penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah sudah disebutkan dalam kajian 

teori mempunyai 3 (tiga) prosedur penyelesaian sengketa 

yaitu s{ulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilāyāt al-

qad{ā’ (kekuasaan kehakiman).158 Ketiga cara penyelesaian 

                                                             
157 Niken Dyah Triana, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dihubungkan dengan 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 3. 
158 Nilam Sari, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga 

Arbitrase (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 34. 
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sengketa tersebut tentunya sudah sesuai dengan kaidah 

hukum. 

Sesuai dengan ketntuan Bab IX Pasal 55 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

menyebutkan bahwasannya, penyelesaian sengketa 

khususnya sengketa ekonomi yang terjadi pada perbankan 

syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup 

pengadilan agama. Secara otomatis penyelesaian sengketa 

yang terjadi pada perbankan syariah menggunakan langkah 

litigasi. Namun perbankan syariah juga dapat 

melaksanakan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan 

yang tertulis pada akad.159 Dari pernyataan tersebut yang 

menjadi poin utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah atau sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam. 

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah 

khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menggunakan penyelesaian secara litigasi atau lelang 

sebagai cara terakhir.160 Belum ada penyelesaian sengketa 

yang diselesaikan dengan arbitrase maupun alternatif 

                                                             
159 Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. 
160 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
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penyelesaian sengketa di mana pernyataan tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peneliti 

menemukan beberapa temuan mengenai alternative 

penyelesaian sengketa ekonomi di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo sesuai dengan konsep modal intelektual 

khususnya modal manusia. 

Modal manusia tidak lepas dari siapa SDM yang 

terlibat dalam suatu perusahaan. Sementara modal manusia 

itu sendiri terdiri dari keahlian, kemampuan pendidikannya, 

kemampuan teknis, pengetahuan, kompetensi, semangat, 

inovasi, membawa perubahan, keaktifan, serta 

kejujurannya. Modal manusia yang dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo antara lain seluruh 

karyawan, pegawai, atau semua orang dari sisi internal 

yang terlibat dalam operasional Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo yang terdiri dari keahlian, kemampuan 

pendidikannya, kemampuan teknis, pengetahuan, 

kompetensi, semangat, inovasi, membawa perubahan, 

keaktifan, serta kejujuran yang dimilikisetiap SDM di 

dalamnya. 

Modal manusia merupakan bagian seluruh sumber 

daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bank Syariah 
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Mandiri KCP Ponorogo. Modal manusia yang dimiliki 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo meliputi seluruh 

karyawan, pegawai, atau semua orang dari sisi internal 

yang terlibat dalam operasional Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo yang terdiri dari keahlian, kemampuan 

pendidikannya, kemampuan teknis, pengetahuan, 

kompetensi, semangat, inovasi, membawa perubahan, 

keaktifan, serta kejujuran yang dimilikisetiap SDM di 

dalamnya. 

Dari klasifikasi modal manusia tersebut, Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki modal manusia 

dengan keahlian yang beragam sesuai jenis pekerjaan yang 

dilakukan serta kualitas karyawan yang baik serta Islami. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa 

karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menunjukkan bahwasannya, bank syariah merupakan 

sarana belajar beragama yang baik serta belajar taat kepada 

tuntunan agama Islam.161 Hasil lain menunjukkan bahwa, 

bank syariah merupakan hal baru dalam dunia perbankan 

serta memberi pengalaman hidup yang jauh lebih baik 

kepada setiap karyawan karena harus taat pada syariat 

                                                             
161 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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Islam tanpa terkecuali.162 Hal tersebut menunjukkan modal 

manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo berkualitas baik serta taat pada tuntunan agama 

Islam sesuai prinsip perbankan syariah. 

Hasil wawancara di atas telah menjelaskan setiap 

karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo bekerja 

dengan baik serta sesuai denga syariat Islam. Temuan 

penelitian juga menunjukkan bahwa karyawan Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo menjalankan setiap 

pekerjaan serta prosedur-prosedur standar pekerjaan dari 

manajemen dengan baik. Setiap karyawan khususnya yang 

diwawancarai memberikan gambaran bahwa karyawan 

menjalankan opersasional bank sesuai ketentuan standar 

operasional perbankan syariah dan ketentuan akad syariah 

yang bagaimana seharusnya dijalankan serta sesuai dengan 

kaidah hukum Islam yang seharusnya ditegakkan dalam 

operasional perbankan syariah.163 Karyawan juga 

menyebutkan bahwa mereka menjalankan operasional tidak 

lepas dari syariat Islam tanpa menekan nasabah.164 

                                                             
162 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
163 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
164 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
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Pernyataan di atas menunjukkan modal manusia yang 

dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang 

berkualitas. Modal manusia yang dimiliki tersebut mampu 

menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada 

perbakan syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. Modal manusia atau seluruh potensi karyawan 

yang dimiliki memang bertugas menjalankan segala 

prosedur pekerjaan, namun mereka juga membantu 

memberikan saran dan masukan kepada nasabah sebagai 

solusi dan sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah. Modal manusia membantu setiap 

nasabah yang kesulitan dalam penyelesaian sengketanya 

dengan perbankan syariah. 

Hal tersebut diperkuat dengan mempunya modal 

manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo memenuhi setiap syarat-syarat sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah 

antara lain:165 

1. Faktor Ekonomi 

Meskipun tidak ada biaya yang dikeluarkan nasabah 

untuk meminta bantuan pada karyawan Bank Syariah 

                                                             
165 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 
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Mandiri KCP Ponorogo, namun modal manusia 

tersebut mampu menjadi sarana penggerak operasional. 

Karyawan menjalankan prosedur operasional 

penyelesaian sengketa serta pemberi solusi serta 

menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi di 

perbankan syariah. 

2. Faktor luasnya permasalahan yang timbul 

Alternatif penyelesaian sengketa memberi kebebasan 

para pihak yang bersengketa ekonomi dalam membuat 

peraturan dalam menyelesaikan sengketa ekonominya. 

Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo bertugas memberikan pelayanan serta 

memberi penawaran penyelesaian terbaik dan 

pemberian solusi penyelesaian terbaik serta mampu 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. 

3. Faktor memunculkan iktikad baik 

Alternatif penyelesaian sengketa memberikan cara yang 

lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

yang bertujuan memunculkan iktikad baik pada para 

pihak yang bersengketa secara ekonomi. Modal 

manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo dapat menjadi sarana memunculkan iktikad 

baik karena dengan komunikasi antara nasabah dengan 
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karyawan bank yang baik akan dapat memunculkan 

hubungan bauk antara para pihak atau bank dan 

nasabah yang bersengketa secara ekonomi. 

4. Faktor Proses 

Alternatif penyelesaian sengketa jauh lebih fleksibel 

dibandingkan melalui jalur peradilan yang tegas. 

Alternatif penyelesaian sengketa memberikan 

kesepakatan antara para pihak yang bersengketa 

ekonomi tanpa memberatkan para pihak (win-win 

solution). Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo memiliki sifat kooperatif 

dengan tujuan memperbaiki hubungan serta 

memberikan cara terbaik dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi yang terjadi antara Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo dengan nasabah.166 

Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri 

mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbakan syariah. Modal manusia atau seluruh 

potensi karyawan yang dimiliki bertugas menjalankan 

segala prosedur pekerjaan dan dapat sebagai sarana 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

                                                             
166 Ibid., 98. 
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Modal manusia atau karyawan Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo sangat membantu setiap nasabah yang kesulitan 

dalam penyelesaian sengketanya dengan perbankan 

syariah dengan mengarahkan nasabah dalam penyelesaian 

terbaik. 

Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo mampu memenuhi setiap syarat-syarat 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Antara lain faktor 

ekonomi di mana meskipun tidak ada biaya yang 

dikeluarkan nasabah untuk meminta bantuan karyawan, 

karyawan menjalankan prosedur operasional penyelesaian 

sengketa serta menjadi alternatif penyelesaian sengketa. 

Kedua adalah faktor luasnya permasalahan yang timbul. 

Karyawan memberikan pelayanan saja serta memberi opsi 

penyelesaian terbaik serta sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi. 

Selanjutnya faktor iktikad baik di mana karyawan 

dapat menjadi sarana memunculkan iktikad baik karena 

iktikad baik akan dapat memudahkan penyelesaian 

sengketa. Terakhir dari faktor proses, karyawan memiliki 

sifat kooperatif dengan tujuan memperbaiki hubungan 

serta memberikan cara terbaik dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi yang terjadi antara bank syariah dengan 
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nasabah (win-win solution).167 Langkah tersebut akan 

memunculkan iktikad baik nasabah untuk mau 

menyelesaikan sengketanya dengan berdiskusi serta 

sekaligus menjadi suatu proses s}ulh yang merupakan 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

 

B. Modal Struktural (Organisasi) Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo 

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah tidak 

bisa lepas dari konsep penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah. Upaya penyelesaian sengketa merupakan cara 

untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah diperjanjikan 

dalam sebuah akad. Penyelesaian sengketa menjadi wajib 

hukumnya dilakukan dalam suatu perkara. Hal tersebut 

terjadi karena sengketa yang berkepanjangan akan 

memunculkan suatu kendala terhadap kemajuan suatu 

lembaga khususnya lembaga keuangan syariah. 

Penyelesaian sengketa yang tepat merupakan upaya suatu 

                                                             
167 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 
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lembaga untuk menata perkembangannya untuk ke arah 

yang jauh lebih baik.168 

Sengketa pada perbankan syariah berawal dari 

pembiayaan nasabah yang bermasalah. Pembiayaan 

nasabah yang bermasalah tersebut menyebabkan terjadinya 

pembiayaan yang tidak lancar (non performing finance). 

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor 

dari segi internal maupun eksternal bank serta nasabah. 

Permasalahan faktor internal bank terjadi karena kurang 

profesionalnya pelaku perbankan. Faktor dari sisi internal 

nasabah seperti keadaan keuangan nasabah yang 

memburuk. Serta dari sisi eksternal seperti kondisi ekonomi 

serta perbankan syariah yang belum punya nama dan belum 

diminati oleh masyarakat Indonesia.169 

Pada saat terjadi sengketa ekonomi, bank syariah 

melakukan tindakan kooperatif yang dilakukan dalam 

penyelesaian sengketa penyitaan agunan. Hal tersebut 

dilakukan bank syariah tidak lepas dari tidak adanya iktikad 

baik dari nasabah dalam penyelesaian sengketa yang 

                                                             
168 Niken Dyah Triana, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dihubungkan dengan 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 3. 
169 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: 

UII Press, 2015), 13. 
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terjadi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Bapak Angga Tomy menemukan suatu fakta bahwasannya, 

sengketa ekonomi dalam perbankan syariah sering muncul 

karena nasabah sendiri tidak menepati akad yang sudah 

diperjanjikan. Cidera janji yang terjadi muncul karena 

nasabah tidak menepati tujuan akad yang telah dibuat. 

Selain itu setelah muncul sengketa dari pembiayaan 

tersebut, sebagian besar nasabah tidak memberikan iktikad 

baik dan justru lari dari masalah. Sehingga tindakan 

kooperatif yang justru merugikan nasabah yang terpaksa 

diambil bank syariah dalam menyelesaikan sengketa yang 

terjadi.170 

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah 

khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menggunakan penyelesaian secara litigasi atau lelang 

sebagai cara terakhir.171 Belum ada penyelesaian sengketa 

yang diselesaikan dengan arbitrase maupun alternatif 

penyelesaian sengketa di mana pernyataan tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peneliti 

menemukan beberapa temuan mengenai alternative 

                                                             
170 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
171 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 



125 

 

 
 

penyelesaian sengketa ekonomi di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo sesuai dengan konsep modal intelektual 

khususnya modal struktural. 

Modal struktural atau modal organisasi tidak dapat 

dipisahkan dengan peran dan kinerja manajemen yang ada 

di dalam perusahaan. Modal struktural (organisasi) terdiri 

dari intellectual property atau kekayaan intelektual seperti 

hak paten, hak cipta, desain perusahaan, rahasia 

perusahaan, hak merek, dan pelayanan prima. Aset lain 

dalam bentuk infrastructure assets atau aset organisasi 

seperti filosofi manajemen, budaya organisasi, proses 

manajemen, informasi dan sistem informasi, sistem 

jaringan, dan keuangan. 

Modal struktural yang dimiliki oleh Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo antara lain intellectual property 

atau kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, 

desain perusahaan, rahasia perusahaan, hak merek, dan 

pelayanan prima meliputi produk, sistem operasional 

hingga standar pelayanan yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Aset lain dalam bentuk 

infrastructure assets atau aset organisasi seperti filosofi 

manajemen, budaya organisasi, proses manajemen, 

informasi dan sistem informasi, sistem jaringan, dan 
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keuangan meliputi standar operasional perusahaan, visi dan 

misi perusahaaan, nilai perusahaan, hingga kinerja 

manajemen yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. 

Modal struktural (organisasi) merupakan aspek 

manajemen serta organisasi yang dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Modal struktural yang 

dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo meliputi 

intellectual property atau kekayaan intelektual seperti hak 

paten, hak cipta, desain perusahaan, rahasia perusahaan, 

hak merek, dan pelayanan prima meliputi produk, sistem 

operasional hingga standar pelayanan yang dimiliki Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Aset lain dalam bentuk 

infrastructure assets atau aset organisasi seperti filosofi 

manajemen, budaya organisasi, proses manajemen, 

informasi dan sistem informasi, sistem jaringan, dan 

keuangan meliputi standar operasional perusahaan, visi dan 

misi perusahaaan, nilai perusahaan, hingga kinerja 

manajemen yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. 

Dari klasifikasi modal struktural tersebut, Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki modal struktural 

yang sesuai dengan standar operasional perbankan syariah 
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serta meliputi segala macam informasi perusahaa, 

kepemilikan yang dimiliki bank syariah dan produk yang 

ditawarkan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada 

beberapa karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menunjukkan bahwasannya, bank syariah memiliki 

pelayanan yang Islami dan prima serta produk dengan akad 

Islam yang sesuai dengan kaidah hukum Islam.172 Hasil 

lain menunjukkan bahwa, bank syariah memiliki kepastian 

yang wajib dipenuhi akad syariah serta memberi 

kenyamanan dengan pelayanan yang prima serta Islami.173 

Hal tersebut menunjukkan modal struktural yang dimiliki 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo berkualitas baik serta 

mengedepankan kepuasan nasabah yang datang. 

Hasil wawancara di atas telah menjelaskan 

operasional Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menjalankan prinsip yang Islami. Temuan penelitian juga 

menunjukkan bahwa modal struktural yang dimiliki Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo khususnya dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi. Karyawan 

yang diwawancarai maupun yang memberikan gambaran 

bahwa terdapat kegiatan maintainance pembiayaan yang 

                                                             
172 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 16 Februari 2019. 
173 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 21 Februari 2019. 
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dilakukan bank kepada setiap pembiayaan yang terjadi 

entah yang bersengketa maupun tidak sebagai upaya 

mendekatkan diri dengan nasabah serta menjaga kelancaran 

pembiayaan yang terjadi.174 Karyawan lain juga 

menyebutkan bahwa terdapat kegiatan maintainance 

pembiayaan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah 

apalagi kepada mereka yang bermasalah dan bersengketa 

dengan bank.175 

Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

yang lain juga menyebutkan bahwasannya, apabila terdapat 

pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan datang 

tanpa menekan dengan tujuan agar nasabah yang 

bersengketa tidak lari dari tanggungjawab yang harus 

diselesaikan. Hal tersebut merupakan kebijakan bank yang 

disebut maintainance pembiayaan.176 Terdapat pula 

tanggapan dari karyawan bank syariah yang lain yang 

menyebutkan adanya edukasi yang dilakukan bank kepada 

nasabah yang pembiayaannya bermasalah dengan tujuan 

menyelesaikan duduk permasalahan pada sengketa 

                                                             
174 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
175 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
176 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
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ekonomi yang terjadi.177 Hal tersebut merupakan hal yang 

sama dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

untuk memperbaiki sengketa ekonomi yang terjadi untuk 

upaya penyelesaian sengketa yang lebih mudah. 

Pernyataan di atas menunjukkan modal struktural 

yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

tersebut mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa 

ekonomi pada perbakan syariah khususnya di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Modal struktural yang berbentuk 

maintainance pembiayaan tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki pembiayaan yang bersengketa dengan 

mempermudah upaya penyelesaian sengketa ekonomi yang 

terjadi. Modal struktural dengan maintainance pembiayaan 

tersebut dapat membantu setiap kesulitan nasabah dalam 

penyelesaian sengketanya dengan perbankan syariah. 

Modal struktural dengan langkah maintainance 

pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo memenuhi setiap syarat-syarat sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan syariah. 

Modsl struktural tersebut memenuhi berbagai syarat antara 

lain sebagai berikut:178 

                                                             
177 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
178 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 



130 

 

 
 

1. Faktor Ekonomi 

Melaksanakan kegiatan maintainance pembiayaan 

sebagai kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo, baik pihak bank maupun nasabah tidak perlu 

mengeluarkan biaya sepeserpun. Maintainance 

pembiayaan sebagai kebijakan yang dibuat bank 

termasuk modal struktural dapat menjadi sarana 

penyelesaian sengketa ekonoi pada perbankan syariah. 

Upaya perbaikan pembiayaan dilakukan agar sengketa 

ekonomi yang terjadi tidak berlarut-larut dan 

mengakibatkan terjadinya penyelesaian sengketa yang 

merugikan nasabah terutama dengan cara pelelangan 

agunan pembiayaan maupun dengan cara lain. 

2. Faktor luasnya permasalahan yang timbul 

Alternatif penyelesaian sengketa memberi kebebasan 

para pihak yang bersengketa ekonomi dalam membuat 

peraturan dalam menyelesaikan sengketa ekonominya. 

Modal struktural dalam bentuk maintainance 

pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo memberikan kelonggaran kepada nasabah 

dalam menyelesaikan sengketanya dengan komunikasi 

agar muncul cara terbaik dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi pada perbankan syariah. 
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3. Faktor memunculkan iktikad baik 

Alternatif penyelesaian sengketa memberikan cara yang 

lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

yang bertujuan memunculkan iktikad baik pada para 

pihak yang bersengketa secara ekonomi. Maintainance 

pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo dapat menjadi sarana 

memunculkan iktikad baik karena dengan komunikasi 

anntara nasabah dengan pihak bank yang baik akan 

dapat memunculkan hubungan bauk antara para pihak 

yang bersengketa secara ekonomi serta mencari solusi 

terbaik dalam nmenyelesaikan sengketa ekonomi yang 

terjadi. 

4. Faktor Proses 

Alternatif penyelesaian sengketa jauh lebih fleksibel 

dibandingkan lewat jalur peradilan yang tegas. 

Alternatif penyelesaian sengketa memberikan 

kesepakatan antara para pihak yang bersengketa 

ekonomi tanpa memberatkan para pihak (win-win 

solution). Maintainance pembiayaan yang dilakukan 

karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memiliki tujuan kooperatif dengan memperbaiki 

hubungan serta memberikan cara terbaik dalam 
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menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi antara 

bank syariah dengan nasabah.179 

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 36 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

di mana dalam segala macam kegiatan perbankan syariah 

wajib menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank 

maupun nasabah demi terciptanya kepercayaan diantara 

para pihak.180 Meskipun tidak diatur dalam ketentuan 

undang-undang perbankan syariah maupun peraturan Bank 

Indonesia, kegiatan maintainance pembiayaan yang 

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo boleh 

dilakukan karena tidak merugikan siapapun serta sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Modal struktural yang dimiliki Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo mampu menjadi alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi pada perbakan syariah khususnya di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Modal struktural 

yang berbentuk maintainance pembiayaan tersebut 

bertujuan untuk memperbaiki pembiayaan nasabah yang 

bermasalah dengan mempermudah upaya penyelesaian 

sengketa ekonomi yang terjadi. Modal struktural dengan 

                                                             
179 Ibid. 
180 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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maintainance pembiayaan tersebut dapat membantu setiap 

kesulitan nasabah dalam penyelesaian sengketanya dengan 

perbankan syariah. 

Maintainance pembiayaan yang dimiliki Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memenuhi setiap syarat-

syarat sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah antara lain; Faktor Ekonomi karena 

maintainance pembiayaan dilakukan tanpa mengeluarkan 

biaya sepeserpun. Maintainance pembiayaan sebagai 

kebijakan yang dibuat bank termasuk modal struktural 

dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa ekonoi pada 

perbankan syariah. Selanjutnya Faktor luasnya 

permasalahan yang timbul, maintainance pembiayaan 

memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam 

menyelesaikan sengketanya dengan komunikasi agar 

muncul cara terbaik dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah. 

Selanjutnya Faktor memunculkan iktikad baik. 

Maintainance pembiayaan dapat menjadi sarana 

memunculkan iktikad baik karena dengan komunikasi 

anntara nasabah dengan pihak bank yang baik akan dapat 

memunculkan hubungan bauk antara para pihak yang 

bersengketa secara ekonomi serta mencari solusi terbaik 
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dalam nmenyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi. 

Terakhir Faktor Proses yaitu, maintainance pembiayaan 

memiliki tujuan kooperatif dengan memperbaiki hubungan 

serta memberikan cara terbaik dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi yang terjadi antara bank syariah dengan 

nasabah untuk keuntungan bersama (win-win solution).181 

Kegiatan maintainance pembiayaan akan memunculkan 

iktikad baik nasabah serta mencari solusi terbaik dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi. Proses tersebut membuat 

nasabah bersedia menyelesaikan sengketanya dengan 

berdiskusi serta sekaligus menjadi suatu proses s}ulh yang 

merupakan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

  

C. Modal Relasional Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Penyelesaian sengketa khususnya sengketa ekonomi 

yang terjadi pada perbankan syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkup pengadilan agama. Secara 

otomatis penyelesaian sengketa yang terjadi pada 

perbankan syariah menggunakan langkah litigasi. Hal 

                                                             
181 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 
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tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Bab IX Pasal 

55 perihal penyelesaian sengketa perbankan syariah 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. Namun perbankan syariah juga dapat 

melaksanakan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan 

yang tertulis pada akad.182 Dari pernyataan tersebut yang 

menjadi poin utama dalam penyelesaian sengketa adalah 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. 

Dari prosedur penyelesaian sengketa tersebut terasa 

akan lebih merugikan nasabah pada perbankan syariah. 

Peneliti memiliki gambaran modal intelektual sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada perbankan 

syariah. Modal intelektual merupakan suatu itangible asset 

atau aset tidak nampak dari suatu perusahaan yang tidak 

tertulis pada laporan keuangan.183 Modal intelektual 

merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai serta dapat 

dimanfaatkan menjadi salah satu alternatif baru 

penyelesaian sengketa. Modal intelektual dapat 

                                                             
182 Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. 
183 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital, 85-87. 
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mempermudah dalam menjual agunan dibawah tangan 

sebelum diputuskan untuk dilelang. 

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah 

khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

menggunakan penyelesaian secara litigasi atau lelang 

sebagai cara terakhir.184 Belum ada penyelesaian sengketa 

yang diselesaikan dengan arbitrase maupun alternatif 

penyelesaian sengketa di mana pernyataan tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peneliti 

menemukan beberapa temuan mengenai alternative 

penyelesaian sengketa ekonomi di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo sesuai dengan konsep modal intelektual 

khususnya modal relasional. 

Modal relasional merupakan gambaran dari sejauh 

mana perusahaan memiliki rekanan atau sebanyak apa 

faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. Modal relasional 

terdiri dari merek, pelanggan, loyalitas pelanggan, jaminan 

penyelesaian pekerjaan, nama perusahaan, hubungan 

distribusi, kerjasama bisnis, lisensi perusahaan, waralaba, 

dan kontrak yang menguntungkan. 

                                                             
184 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
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Modal relasional yang dimiliki oleh Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo antara lain seluruh relasi maupun 

faktor eksternal meliputi citra bank, nasabah, loyalitas 

nasabah, jaminan penyelesaian sengketa, nama perusahaan, 

hubungan distribusi, kerjasama bisnis dengan pihak atau 

bank lain, lisensi bank, waralaba, dan kontrak yang 

menguntungkan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo. 

Modal relasional merupakan seluruh aspek pelanggan 

atau nasabah serta faktor eksternal yang dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Modal relasional yang 

dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo meliputi 

seluruh relasi maupun faktor eksternal meliputi citra bank, 

nasabah, loyalitas nasabah, jaminan penyelesaian sengketa, 

nama perusahaan, hubungan distribusi, kerjasama bisnis 

dengan pihak atau bank lain, lisensi bank, waralaba, dan 

kontrak yang menguntungkan yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

Dari klasifikasi modal relasional tersebut, Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki relasi serta 

nasabah yang cukup banyak. Wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa karyawan Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo menunjukkan bahwasannya, nasabah jumlahnya  
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banyak dan memiliki karakter yang beragam.185 Hasil lain 

menunjukkan bahwa, nasabah Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo tidak sedikit dan antusias dengan produk yang 

ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dari 

mulai produk titipan maupun pembiayaan.186 Hal tersebut 

menunjukkan modal struktural yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo jumlahnya banyak serta beragam 

pula karakter maupun sumbangsihnya kepada bank. 

Temuan yang terdapat dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya menikmati 

fasilitas maupun produk yang ditawarkan, namun juga 

sering ditawari untuk membeli agunan nasabah yang lain 

yang bersengketa dalam pembiayaannya di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Pembelian agunan tersebut 

dilakukan tanpa melalui lelang di pengadilan agama 

sehingga terdapat kemudahan proses serta dapat langsung 

bertemu dengan pemilik agunan atau nasabah pembiayaan 

itusendiri tentunya dengan harga yang bisa dikondisikan 

sesuai kebutuhan pelunasan pembiayaan. 

Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa 

nasabah yang bersengketa pembiayaannya rata-rata enggan 

                                                             
185 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
186 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 22 Maret 2019. 
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jika agunan mereka dilelang, namun jika mereka memiliki 

iktikad baik dalam penyelesaian sengketa maka bank 

memberik opsi untuk menjual agunan kepada bank maupun 

nasabah lain bank tanpa lelang.187 Hasil lain menunjukkan 

bagi nasabah yang memiliki iktikad maka akan ditawari 

dengan penjualan agunan dibawah tangan.188 Penjualan 

agunan dibawah tangan dilakukan dengan asumsi harga 

jual agunan akan lebih tinggi daripada dijual dengan 

lelang.189 Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan 

pernyataan dari salah seorang karyawan bank syariah lain 

bahwa beliau membenarkan ada praktik penjualan agunan 

sebelum dilelang dan hal tersebut lumrah dilakukan agar 

harha jual agunan ;ebih tinggi.190  

Pernyataan di atas menunjukkan modal relasional 

yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

memiliki peran dalam membantu menyelesaikan sengketa 

ekonomi. Dengan adanya praktik penjualan agunan 

dibawah tangan atau tanpa lelang tersebut, nasabah maupun 

bank diuntungkan dengan selesainya sengketa. Nasabah 

selaku relasi bank pun juga untung meskipun membeli 

                                                             
187 Ginanjar, wawancara, Ponorogo, tanggal 01 Maret 2019. 
188 Angga Tomy, wawancara, Ponorogo, tanggal 04 Maret 2019. 
189 Rohminda Dwi, wawancara, Ponorogo, tanggal 03 Maret 2019. 
190 Hanggara Hendra, wawancara, Ponorogo, tanggal 29 Maret 2019. 
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agunan dengan harga lebih tinggi dari harga saat lelang 

namun masih lebih murah dari harga pasar. Modal relasi 

atau nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dapat 

menjadi penyelesai sengketa antara nasabah bermasalah 

dengan perbankan syariah. 

Modal relasional atau nasabah yang dimiliki Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo memenuhi setiap syarat-

syarat sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

pada perbankan syariah antara lain:191 

1. Faktor Ekonomi 

Dalam pembelian agunan yang dijual oleh bank kepada 

relasi atau nasabah lain bank tidak perlu adanya uang 

perantara maupun biaya jasa yang dibebankan kepada 

siapapun. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo cukup 

menghubungi nasabah yang dimaksud serta yang 

bersangkutan bersedia membeli agunan tersebut tanpa 

ada perantara lain sehingga lebih efisien dari segi biaya. 

Meskipun relasi bank tersebut tetap mengeluarkan uang 

untuk membeli agunan, namun harga agunan masih 

dibawah harga pasar meskipun lebih tinggi dari harga 

saat lelang dilakukan. 

                                                             
191 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 
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2. Faktor luasnya permasalahan yang timbul 

Alternatif penyelesaian sengketa memberi kebebasan 

para pihak yang bersengketa ekonomi dalam membuat 

peraturan dalam menyelesaikan sengketa ekonominya. 

Penjualan agunan pada relasi bank atau nasabah lain 

bank lebih mudah dilakukan daripada harus 

mendaftarkan agunan pada kegiatan pelelangan. Hal 

tersebut merupakan kesepakatan dari pemilik agunan 

sendiri dengan pihak bank maupun dengan relasi atau 

nasabah bank yang akn membeli agunan tersebut. 

Kesepakatan yang terjadi boleh dilakukan dan tidak 

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan serta 

menyimpang dari prinsip syariah.192 

3. Faktor memunculkan iktikad baik 

Alternatif penyelesaian sengketa memberikan cara yang 

lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

yang bertujuan memunculkan iktikad baik pada para 

pihak yang bersengketa secara ekonomi. Praktik 

penjualan agunan dibawah tangan merupakan hasil dari 

pendekatan dari bank kepada nasabah yang bermasalah 

pembiayaannya. Hal tersebut memunculkan iktikad 
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baik nasabah dalam menyelesaikan sengketa dengan 

penjualan agunan tanpa lelang dengan asumsi harga 

jual agunan yang lebih tinggi dari lelang. 

4. Faktor Proses 

Alternatif penyelesaian sengketa jauh lebih fleksibel 

dibandingkan lewat jalur peradilan yang tegas. Proses 

penjualan agunan dibawah tangan kepada relasi bank 

dilakukan lebih mudah tanpa repot seperti saat 

didaftarkan pada proses lelang di pengadilan agama. 

Dengan komunikasi dan kesepakatan yang dibuat, 

kegiatan penjualan tersebut dapat dilakukan dengan 

sama-sama memberikan keuntungan pada masing-

masing pihak dari nasabah yang bersengketa dengan 

bank maupun relasi atau nasabah yang membeli agunan 

dibawah harga pasar (win-win solution).193 

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 40 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

di mana apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan 

pembiayaannya maka bank boleh menjual sebagian atau 

seluruh agunan tanpa melalui proses lelang. Penjualan 

tersebut harus berdasarkan kesepakatan poara pihak 
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maupun dengan sikap sukarela dari nasabah pemilik 

agunan yang akan dijual agunannya.194 Penjualan agunan 

tanpa melalui lelang merupakan alternative penyelesaian 

sengketa ekonomi pada perbankan syariah. Penjualan 

dapat dilakukan kepada siapapun terutama pada relasi atau 

nasabah bank yang lain sehingga nasabah tersebut dapat 

membantu menyelesaikan sengketa ekonomi antara 

nasabah pembiayaan dengan bank yang bersangkutan. 

Modal relasional yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo memiliki peran dalam membantu 

menyelesaikan sengketa ekonomi. Adanya praktik 

penjualan agunan di bawah tangan atau tanpa lelang, 

nasabah maupun bank diuntungkan dengan selesainya 

sengketa. Penjualan agunan yang dilakukan kepada orang 

terdekat bank (nasabah lain, karyawan sendiri dan relasi 

lain bank) termasuk dalam modal relasional milik bank. 

Nasabah selaku relasi bank juga untung meskipun 

membeli agunan dengan harga lebih tinggi dari harga saat 

lelang namun masih lebih murah dari harga pasar. Modal 

relasi atau nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 
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dapat menjadi penyelesai sengketa antara nasabah 

bermasalah dengan perbankan syariah. 

Modal relasional atau nasabah yang dimiliki 

memenuhi setiap syarat-syarat sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa antara lain; Faktor Ekonomi, 

pembelian agunan oleh relasi atau nasabah lain bank tidak 

menggunakan uang perantara maupun biaya jasa yang 

dibebankan kepada siapapun. Kedua Faktor luasnya 

permasalahan yang timbul. Penjualan agunan pada relasi 

bank lebih mudah dilakukan daripada harus mendaftarkan 

agunan pada kegiatan pelelangan. Ketiga Faktor 

memunculkan iktikad baik. Praktik penjualan agunan 

dibawah tangan merupakan hasil dari pendekatan dari 

bank kepada nasabah yang bermasalah pembiayaannya 

yang menimbulkan iktikad baik nasabah dalam 

menyelesaikan sengketa. Terakhir Faktor Proses di mana 

proses penjualan agunan kepada relasi bank (nasabah lain, 

karyawan sendiri dan relasi lain bank) dilakukan lebih 

mudah tanpa repot seperti saat didaftarkan pada proses 

lelang di pengadilan agama.195 
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Proses penjualan akan memunculkan harga penjualan 

agunan yang lebih tinggi daripada harga jual agunan saat 

lelang. Penjualan kepada relasi bank akan memperoleh 

harga jual sesuai harga pasar dan tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan pelunasan penyelesaian pembiayaan. Sisa dari 

penjualan agunan tersebut masih dapat dipergunakan 

nasabah yang dijual agunannya untuk hal lain terutama 

untuk keberlangsungan usaha. Penjualan agunan di bawah 

tangan kepada relasi bank dapat dijadikan alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 



 

146 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Modal Manusia Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan 

standar operasional prosedur perbankan syariah. Hal 

tersebut bertujuan memunculkan kesan menarik kepada 

nasabah bank agar nyaman di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa setiap karyawan memberikan kinerja maksimal 

dalam kegiatan bank. Karyawan bertugas sesuai dengan 

perintah atasan atau sesuai prosedur pekerjaan dan 

apabila tidak sesuai justru akan menyalahi aturan 

perusahaan. 

Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri mampu menjadi alternatif penyelesaian 

sengketa ekonomi pada perbakan syariah. Modal 

manusia yang dimiliki bertugas menjalankan segala 

prosedur pekerjaan dan dapat memberi solusi terbaik 

serta sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi 



147 

 

 
 

pada perbankan syariah. Modal manusia atau karyawan 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo membantu setiap 

nasabah yang kesulitan dalam penyelesaian 

sengketanya dengan perbankan syariah sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo serta menjadi rekan terbaik nasabah 

dalam mengatasi masalah pembiayaan yang telah 

terjadi. 

Modal manusia yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo mampu memenuhi setiap 

syarat-syarat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 

Antara lain Faktor Ekonomi di mana meskipun tidak 

ada biaya yang dikeluarkan untuk meminta bantuan 

karyawan, karyawan mampu menjalankan prosedur 

operasional penyelesaian sengketa serta menjadi 

alternatif penyelesaian sengketa. Kedua Faktor luasnya 

permasalahan yang timbul. Karyawan bertugas 

memberikan pelayanan serta memberi opsi 

penyelesaian terbaik dab sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa. 

Selanjutnya Faktor iktikad baik di mana karyawan 

dapat menjadi sarana memunculkan iktikad baik karena 

iktikad baik akan dapat memudahkan penyelesaian 
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sengketa. Terakhir Faktor proses, karyawan memiliki 

sifat kooperatif dengan tujuan memperbaiki hubungan 

serta memberikan cara terbaik dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi yang terjadi antara para pihak (win-

win solution).196 Hal tersebut senada dengan proses s}ulh 

pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena 

nasabah diedukasi untuk bersedia menyelesaikan 

sengketanya dengan bank. 

2. Modal Struktural Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo melakukan 

beberapa langkah dalam menyelesaikan sengketa 

seperti maintainance pembiayaan dalam upaya 

memperbaiki pembiayaan yang telah bersengketa. 

Iktikad baik dari masing-masing pihak merupakan 

kunci utama agar sengketa ekonomi dalam pembiayaan 

dapat terselesaikan dengan baik. Temuan adanya 

maintainance pembiayaan tersebut termasuk aspek 

modal intelektual perusahaan. Maintainance 

pembiayaan masuk dalam kategori modal struktural 
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(organisasi) Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang 

merupakan kebijakan internal yang dibuat untuk 

memperbaiki pembiayaan bemasalah dari nasabah 

perbankan syariah. 

Modal struktural yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo mampu menjadi alternatif 

penyelesaian sengketa ekonomi pada perbakan syariah 

khususnya di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Modal struktural yang berbentuk maintainance 

pembiayaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki 

pembiayaan nasabah yang bermasalah dengan 

mempermudah upaya penyelesaian sengketa ekonomi 

yang terjadi. Modal struktural dengan maintainance 

pembiayaan tersebut dapat membantu setiap kesulitan 

nasabah dalam penyelesaian sengketanya dengan 

perbankan syariah. 

Maintainance pembiayaan memenuhi setiap 

syarat-syarat sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

pada perbankan syariah antara lain; Faktor Ekonomi 

karena maintainance pembiayaan dilakukan tanpa 

mengeluarkan biaya sepeserpun. Selanjutnya Faktor 

luasnya permasalahan yang timbul, maintainance 

pembiayaan memberikan kelonggaran kepada nasabah 
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dalam menyelesaikan sengketanya dengan komunikasi 

agar muncul cara terbaik dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi pada perbankan syariah. Selanjutnya Faktor 

memunculkan iktikad baik. Maintainance pembiayaan 

dapat menjadi sarana memunculkan iktikad baik karena 

dengan komunikasi antara para pihak akan dapat 

memunculkan hubungan baik serta mencari solusi 

terbaik dalam nmenyelesaikan sengketa ekonomi. 

Terakhir Faktor Proses yaitu, maintainance pembiayaan 

memiliki tujuan kooperatif serta mudah dilakukan 

dengan komunikasi serta mencari cara terbaik dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi demi 

kepentingan bersama (win-win solution).197 Proses 

maintainance pembiayaan akan memunculkan iktikad 

baik nasabah serta senada dengan konsep s}ulh pada 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah di mana dalam segala macam kegiatan 

perbankan syariah wajib menggunakan cara-cara yang 

tidak merugikan bank maupun nasabah demi 
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terciptanya kepercayaan diantara para pihak.198 

Kegiatan maintainance pembiayaan merupakan upaya 

bank dalam cara kooperatif dalam penyelesaian 

sengketa ekoni dalam perbankan syariah. Maintainance 

pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo boleh dilakukan karena tidak merugikan 

siapapun serta sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Modal Relasional Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo melakukan 

langkah strategis dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi dengan penjualan agunan tanpa lelang (tanpa 

proses litigasi) dalam upaya memperbaiki pembiayaan 

yang telah bersengketa. Hal tersebut bertujuan untuk 

mempertahankan harga agunan tetap lebih tinggi dan 

menguntungkan nasabah daripada melewati proses 

lelang. Iktikad baik dari masing-masing pihak 

merupakan kunci utama agar sengketa ekonomi dalam 

pembiayaan dapat terselesaikan dengan baik. Temuan 

penelitian dengan penjualan agunan tanpa lelang 
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tersebut termasuk aspek modal intelektual perusahaan. 

Penjualan agunan yang dilakukan pada relasi bank 

termasuk modal relasional karena nasabah merupakan 

relasi bank. 

Modal relasional yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo memiliki peran dalam 

membantu menyelesaikan sengketa ekonomi. Adanya 

praktik penjualan agunan di bawah tangan atau tanpa 

lelang, nasabah maupun bank diuntungkan dengan 

selesainya sengketa. Nasabah selaku relasi bank juga 

untung meskipun membeli agunan dengan harga lebih 

tinggi dari harga saat lelang namun masih lebih murah 

dari harga pasar. Modal relasi atau nasabah Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo dapat menjadi 

penyelesai sengketa antara nasabah bermasalah dengan 

perbankan syariah. 

Modal relasional atau nasabah yang dimiliki 

memenuhi setiap syarat-syarat sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa antara lain; Faktor Ekonomi, 

pembelian agunan oleh relasi atau nasabah lain bank 

tidak menggunakan uang perantara maupun biaya jasa 

yang dibebankan kepada siapapun. Kedua Faktor 

luasnya permasalahan yang timbul. Penjualan agunan 
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pada relasi bank lebih mudah dilakukan daripada harus 

mendaftarkan agunan pada kegiatan pelelangan. Ketiga 

Faktor memunculkan iktikad baik. Praktik penjualan 

agunan dibawah tangan merupakan hasil dari 

pendekatan dari bank kepada nasabah yang bermasalah 

pembiayaannya yang menimbulkan iktikad baik 

nasabah dalam menyelesaikan sengketa. Terakhir 

Faktor Proses di mana proses penjualan agunan kepada 

relasi bank dilakukan lebih mudah tanpa repot seperti 

saat didaftarkan pada proses lelang di pengadilan 

agama.199 

Hal tersebut senada dengan Pasal 40 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah di mana apabila nasabah tidak mampu 

menyelesaikan pembiayaannya maka bank boleh 

menjual sebagian atau seluruh agunan tanpa melalui 

proses lelang. Penjualan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan para pihak maupun dari sikap sukarela 

nasabah pemilik agunan yang akan dijual agunannya.200 

Penjualan agunan kepada relasi bank tanpa melalui 

lelang merupakan alternatif penyelesaian sengketa 

                                                             
199 Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 97. 
200 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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ekonomi pada perbankan syariah tanpa merugikan 

pihak manapun yang bersengketa. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diketahui, penulis juga 

memberikan saran bagi semua pihak yang berhubungan 

denga tesis ini antara lain: 

1. Hendaknya nasabah memikirkan segala kemungkanan 

dari yang terbaik hingga yang terburuk dalam 

melakukan investasi sehingga keputusan untuk 

mengambil pembiayaan pada perbankan syariah 

berjalan baik tanpa muncul adanya sengketa ekonomi. 

2. Nasabah juga harus memikirkan untung dan rugi dalam 

memilih pembiayaan serta siap menghadapi segala 

macam resiko yang terjadi dalam suatu pembiayaan. 

3. Nasabah wajin proaktif serta beritikad baik dalam 

pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prinsip 

operasional perbankan syariah yang mengedepankan 

iktikad baik serta memegang teguh prinsip syariah yang 

dilaksanakan serta dijalani. 

4. Perbankan syariah wajib melakukan upaya lebih 

terutama dalam komunikasi serta memberikan 
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masukan-masukan mengenai bisnis yang baik kepada 

nasabah agar pembiayaan dapat berjalan dengan baik. 

5. Perbankan syariah harus mampu menjadi mitra terbaik 

setiap nasabah perbankan syariah agar tercipta iklim 

bisnis yang baik serta tetap menjalankan prinsip 

syariah. 

6. Perbankan syariah harus melakukan inovasi dalam 

menjalankan operasionalnya terutama dalam 

pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi yang 

terjadi sehingga nasabah yang mengalami sengketa 

tidak tertekan akan menghadapi lelang agunan yang 

bisa terjadi saat pembiayaan yang dijalani mulai 

bermasalah. 
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