
























 



Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

 

1. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPR Syariah Artha 

Mas Abadi Pati? 

Jawaban: Produk pembiayaan ib murabahah, Poduk pembiayaan ib 

musyarakah, Produk pembiayaan ib multijasa 

2. Apa yang dimaksud Pembiayaan ib musyarakah di PT BPR Syariah Artha 

Mas Abadi Pati? 

Jawaban: pembiayaan musiman menggunakan prinsip bagi hasil. Jangka 

waktu antara 4, 5, 6 bulan dan menggunakan agunan 

3. Apa Akad yang di gunakan pada produk pembiayaan ib musyarakah? Ada 

berapa/ akad apa saja yang harus dipenuhi atas produk pembiayaan ib 

musyarakah di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: Ada 1 saja yaitu akad musyarakah 

4. Apa yang dimaksut Akad musyarakah pada pembiayaan ib musyaraha di PT 

BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing 

menyertakan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai 

kesepakatan. Akad kerja sama PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan 

nasabah, di mana modal disertakan dari masing-masing pihak, dengan porsi 

bagi hasil yang disepakati 

5. Berapa jumlah nasabah untuk pembiayaan ib musyarakah sendiri? 

Perkembangan per tahun? 

Jawaban: 422 pada bulan April 2017 

6. Sejak kapan pembiayaan ib musyarakah ini ada ? Apa latar belakang di buat 

pembiayaan ib musyarakah ini? 



Jawaban: Karena dari BI sendiri menilai tidak sesuai saat semua/macam-

macam pembiayaan menggunakan pembiayaan ib murabahah maka dibuatlah 

pembiayaan ib musyarakah yang mana modalnya dari mudharabah 

7. Apa saja syarat-syarat pengambilan/pengajuan pembiayaan ib musyarakah di 

PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: Ada usaha, ktp asli suami istri, ada agunan dan bersedia di suvey 

8. Apa saja pertimbanagan dari pt bprs kepada calon nasabah, sehingga dapat 

dilanjutkan ke tahap realisasi? 

Jawaban: Plafond jelas, diukur dengan taksasi agunan, ada jaminan, usaha 

jelas, tidak menyalahi aturan Islam, dan dari karakter calon nasabah itu 

sendiri. 

9. Apa peran/partisipasin pihak PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati atas 

pembiayaan ib musyarakah? 

Jawaban: Berperan sebagai mitra pasif, mengawasi, mensurvey, dll 

10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT BPR Syariah Artha Mas 

Abadi Pati terhadap transaksi pembiayaan ib musyarakah di pt bprs? Di amati 

setiap waktu? Apa Cuma di survei saat angsuran macet saja? 

Jawaban: Tetap disurvey selama usahanya berlangsung agar mengetahui 

perkembangannya 

11. Sistem bagi hasil apa yang digunakan untuk pembiayaan ib musyarakah pada 

PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? Tahun/bulan kemarin berapa? 

Jawaban: Profit and loss sharing 

12. Berapa proporsi nisbah yang di berikan pihak PT BPR Syariah Artha Mas 

Abadi Pati pada nasabah atas pembiayaan ib musyarakah? 

Jawaban: Beda-beda per nnasabah, tergantung penyertaan modal 

13. Bagaimana pelunasan pembiayaan ib musyarakah di PT BPR Syariah Artha 

Mas Abadi Pati? Saat jatuh tempo apa angsuran? 

Jawaban: Sebenarnya musiman, tapi untuk memperingan boleh bagi hasilnya 

dulu perbulan, boleh pokoknya dulu perbulan. 



14. Apa metode angsuran yang di gunakan pada pembiayaan ib musyarakah di PT 

BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: Angsuran flat 

15. Bagaimana jika nasabah melunasi pembiayaan saat sebelum jatuh tempo? 

apakah ada pinalty? 

Jawaban: Hanya meembayar bagi hasil sampai pelunasan saja, tidak untuk 

bulan selanjutnya sesudah ditutup pembiayaan 

16. Bagaimana ketika nasabah memutuskan sepihak untuk memberhentikan 

pembiayaan ib musyarakah? 

Jawaban: Kalau putusnya akad ya gak bisa sepihak, berakhirnya akad kalau 

nasabah sudah memenuhi semua dari pembiayaan yang dia ambil 

17. Bagaimana jika nasabah belum melunasi sampai melewati jatuh tempo? 

Apakah ada rentang waktu pengembalian modal pembiayaan ib musyarakah 

oleh nasabah kepada PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: rentang waktu pasti ada untuk kategori pembiayaan bermasalah 

yang level ringan. Kalau yang level macet nanti bisa dijadwalkan ulang atau 

pembaharuan akad. Nanti tergantung situasi dan kondisi 

18. Berapa banyak jumlah nominal pembiayaan ib musyarakah di PT BPR 

Syariah Artha Mas Abadi Pati? Apaka ada maksimal/minimalnya 

Jawaban: Kalo minimal tidak ada kalo maksimalnya Rp 100.000.000,- 

19. Apakah ada pembatasan/khusus usaha untuk pembiayaan ib musyarakah? 

Kawaban: Kalau pembatasan idak ada, asal sesuai syariah 

20. Bagaimana pembagian porsi modal dalam pembiayaan ib musyarakah di PT 

BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati? 

Jawaban: Nasabah punya modal berapa nanti kurangnya berapa itu dari pihak 

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati 

21. Apakah ada semacam reward untuk nasabah yang loyal kepada pt bprs? Pada 

produk pembiayaan ib musyarakah? 



Jawaban: Kalo reward sifatnya umum, gak cuma pada pembiayaan saja, untuk 

semua nasabah yang beruntung. Kadang dalam acara ulang tahun, hari raya 

dan yang lainnya, pihak PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Memberikan 

reward/hadiah. 
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