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DITULIS OLEH  

LANNASARI HASIBUAN JURUSAN HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (HES) IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 

“Problematika Debitur Terhadap Penyelesaian Utang Di 

Masa Pandemi Covid-19” 

Dampak dari pandemi covid-19 merembes ke 

berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, 

remaja, orang tua, para pedagang, karyawan, buruh, dan 

profesi serta pekerjaan lainnya. 

 Khususnya dalam kerjasama atau kontrak jual beli, 

utang piutang, sewa menyewa yang sudah terjadi sebelum 

pandemi sehingga kelancaran transaksi atau pemenuhan 

hak dan kewajiban kreditur dan debitur terkendala, 

pertama banyak nya kasus pemutusan hubungan kerja 

teradap karyawan atau buruh seingga menyebabkan 

ketidakstabilan ekonomi dan pemasukannya berkurang 

atau bahkan tidak ada sumber pemasukan lain hal ini 

menyebabkan seseorang yang lebih dulu memiliki 

kewajiban atas cicilan sesuatu menjadi tersendat begitu 

juga dengan para pedagang dan para penyewa rumah toko 

yang tidak efisien dalam mengasilkan pundi-pundi rupiah 

di masa pandhemi covid 19 karena adanya pembatasann 

sosial dari pemerintah demi mencegah merebaknya 

penularan dari virus corona tersebut.  

Nilai beli masyarakat dan konsumsi masyarakat 

juga otomatis menjadi berkurang sehingga yang terjadi 

pada seseorang yang telah  menyewa sebuah bangunan 

sebagai lahan usaha atau wadah mencari rezeki dengan 

harapan biaya sewa dari hasil penjualan menjadi rancu 
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sehingga terjadilah pailit pada seseorang. Nah yang 

penting untuk dipahami dhisaat dhalam keadhaan ini 

yaitu badhwa kita arus tetap berusaha dan ber i’tikadh 

baik teradap kewajiban kita, lantas apa yang perlu 

dilakukan oleh debitur? 

1. Debitur bisa mengajukan restrukturisasi kredit dengan 

tujuan untuk meringankan debitur dalam penyesuaian 

cicilan pokok, penurunan suku bunga dan atau 

perpanjangan waktu. 

2. Debitur arus tetap menjunjung asas dalam berkontrak 

dan tetap beri’tikad baik atas perikatannya. 

Sedangkan untuk kreditur juga tetap arus 

mempertimbangkan keadaan memaksa yang dialami oleh 

debitur (Overmacht) dan tidak berbuat serta merta terhadap 

debitur, kususnya bagi kreditur yang memakai jasa debt 

collector untuk menagih utang, seorang debt collector 

melaksanakan tugas nya berdasarkan kuasa yang diberikan 

oleh seseorang kepadanya yaitu menagih utang atau 

kewajiban debitur.  

Seorang debt collector harus tetap pada etika 

penagihan yang tercantum dalam SE BI 11/2009 dan 

perubahannya dhan PBI 11/2009 dan perubahannya, apabila 

debt collector melakukan penagihan dengan kekerasan dan 

atau ancaman kekerasan maka debitur dapat melaporkan 

tindakan tersebut sesuai dengan pasal 335 ayat 1 KUHP jo 

dan putusan MK I/PUU-X1/2013. 

Seorang debitur dikatakan wanprestasi ketika telah 

mendapatkan surat peringatan atau somasi dari kreditur 

baik dalam bentuk tertulis maupun maupun secara lisan 

untuk memenui kewajibannya, namun jika debitur tetap 
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melalaikannya maka ia dhinyatakan wanprestasi sehingga 

pihak kreditur berhak menuntut penggantian biaya, dan 

ganti rugi. Adapun tindakan lain bawa objek yang dijadikan 

sebagai jaminan  baik umum maupun khusus bisa 

dieksekusi oleh kreditur melalui pengadilan yang 

berwenang.  

Dalam hukum islam utang juga adala kewajiban yang 

dibayarkan ke setiap orang yang berutang bahkan dikatakan 

dalam sebuah riwayat arwah orang meninggal yang 

menyisakan utang di dunia akan tergantung antara langit 

dan bumi, dan pada riwayat lain dikatakan bahwa 

Rasulullah saw pernah diminta untuk mensholati jenazah 

lalu Rasul bertanya apakah si pulan memiliki utang?  

Lalu berkata aku tidak akan mensholatkan jenazah 

seorang hamba yang masih memiliki utang sampai ada yang 

menjaminkan atas utang nya tersebut. Dari riwayat ini 

betapa pentingnya untuk melunasi utang sesegera mungkin. 

Dan harus tetap dibayarkan betapa pun susahnya. 

 

 

 

 

 

Itulis ole Nur abni Ritonga 

 Jurusan ukum Ekonomi Syaria 

 

 

MANFAAT SEDEKAH 
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Di dalam sedekah mengandung banyak keutamaan 

bagi para pelakunya baik di dunia maupun diakhirat. Manfaat 

Sedekah dapat dirasakan bukan hanya oleh orang yang 

menerimanya, justru penerima manafaat terbesar dalam 

transaksi sedekah adalah sang pemberi sedekah itu sendiri. Jika 

Kita telah diberikan kekuatan harta dan mampu untuk 

bersedekah, maka ketahuilah bahwa kita telah mendapatkan 

karunia yang besar dikarenakan mungkin saja Allah 

Subhanahuwata’ala menghendaki kebaikan padanya.  

 

 

Syariat Sedekah Dalam Islam 

Dalam Al-Qur’an, perintah sedekah terdapat dalam 

beberapa ayat dan disebutkan berbagai manfaat berupa 

kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Rasulullah 

sholallahu’alaihi wa sallam sebagai suri tauladan bagi ummat 

nya merupakan seorang dermawan yang bersedekah tanpa takut 

fakir. Rasulullah Sholallohu’alaihi wa sallam pun banyak 

memotovasi para sahabat dan kaum muslimin secara umum 

untuk bersedekah di jalan Allah baik sedikit maupun banyak 

walaupun dengan sebiji kurma. Hal ini diarenakan Manfaat 

Sedekah akan di rasakan oleh pemberi sedekah dan 

penerimanya, ia juga bermanfaat di dunia dan di akhirat. 

Manfaat Sedekah Bagi Pemberi 

Berikut ini manfaat sedekah dalam Kehidupan bagi 

seorang muslim, Semoga dapat memotivasi kita semua untuk 

memberikan sedekah terbaik untuk bekal kita menghadap Allah 

Subhanahuwata’ala. 
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1. Menyembuhkan Penyakit 

Banyak sekali para ulama yang membuat buku 

bertemakan manfaat sedekah untuk menyembuhkan penyakit, 

entah berapa kisah telah dicantumkan dalam buku-buku, dan 

kembali diceritakan yang memperkuat khabar dari Rasululloh 

Sholallahu’alaihi wa sallam bahwa salah satu manfaat sedekah 

bagi sang pemberi adalah Menyembutkan penyakit yang ia 

diderita atau keluarganya. 

“Obatilah orang-orang sakit kalian dengan 

(mengelaurkan) sedekah, dan bentengilah harta-harta 

kalian dengan (mengeluarkan zakat, dan siapkan untuk 

(menangkal) bala’ dengan berdoa.” (HR. Baihaqi). 

2. Mensucikan dan Membersihkan Diri 

Semua anak adam pastinya pernah melakukan dosa 

baik kecil maupun besar, baik di sengaja ataupun tidak 

disengaja. Manusia sering kali lupa sehingga terkadang 

terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tidak terkecuali kita. Di 

Sisi lain, Allah subhanahuwata’ala membuka berbagai macam 

jalan untuk menghapuskan dosa yang kita lakukan salah 

satunya dengan cara bersedekah. Bersedekah bisa menjadi 

salah satu jalan untuk membersihkan dosa-dosa yang kita 

lakukan sebagaimana disampaikan dalam Sebuah hadits: 

Rasululloh SAW bersabda : “Sedekah dapat menghapus 

dosa sebagaimana air memadamkan api“. (H.R TIrmidzi 

di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi) 614). 

3. Sedekah Menaungi Pelakunya Dihari Kiamat 

Di antara keterangan Rasulullah ialah hadits yang 

menyatakan bahwa naungan orang beriman di hari Kiamat 
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sangat terkait dengan kebiasaannya mengeluarkan sedekah 

sewaktu hidupnya di dunia. Ketika di padang Mahsyar setiap 

orang menunggu giliran dirinya diadili serta timbangan 

kebaikan dan keburukannya diperhitungkan, maka semua orang 

bakal merasakan panasnya matahari di atas kepala masing-

masing. Namun orang-orang yang bersedekah bakal 

memperoleh naungan dari matahari karena sedekahnya itu 

hingga hukuman alias vonis ditetapkan di antara manusia. 

“Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya 

(pada hari Kiamat) hingga diputuskan di antara manusia 

atau ia berkata: “Ditetapkan hukuman di antara 

manusia.” Yazid berkata: ”Abul Khair tidak pernah 

melewati satu haripun melainkan ia bersedekah padanya 

dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kueh atau 

bawang merah atau seperti ini.” (HR Al-Baihaqi – Al-

Hakim – Ibnu Khuzaimah) 

4. Membuat Rizki semakin Bertambah 

Sedekah tidaklah mengurangi harta, akan tetapi 

sebaliknya sedekah yang dikelurkan oleh seorang muslim akan 

membuat hartanya semakin bertambah. Yang lebih penting 

lagi, sedekah akan menambah keberkahan pada harta seseorang 

Memperkuat Keimanan 

5. Terhindar dari Sifat Kikir 

Sifat Bakhil atau Kikir merupakan salah satu penyakit 

manusia yang berbahaya. Di haki kiamat kelak, harta yang 

dibakhilkan oleh seseorang untuk tidak di tunaikan hak nya 

maka ia akan dikalungkan di lehernya. 

6. Pahala yang besar dari Allah. 
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Allah Ta’ala berfirman: 

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-

laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan 

(ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala 

yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18) 

7. Terhindar dari Api Neraka. 

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa’id al-

Khudri Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam bersabda; 

“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan 

siksanya, ia memakai dua sandal dari neraka, seketika itu 

mendidih oraknya disebabkan panasnya dua sandalnya 

itu.” 

 

Manfaat Sedekah bagi Penerimanya : 

1. Membantu meringankan Biaya Hidup 

2. Mengurangi tindakan kejahan 

3. Menjaga Keimanan dan melunakan Hati 

 

Manfaat Sedekah di masyarkat : 

1. Menumbuhkan budaya Tolong-menolong 

2. Mengurangi tindakan kriminalitas 

3. Mengurangi Kesenjangan Sosial 
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Informasi akademik 

Kirimkan karya tulis baik itu bentuk artikel dan opini 

melalui alamat berikut: 

▪ Email  :hukumekonomisyariah@gmail.com 

▪ FB  : HES Iain Padangsidimpuan 

▪ Instagram : hmj_hukum_ekonomi_syariah 

▪ watsApp : 0823 8978 5089 

  

 

 

 

 

Information 

Kuliah  : 14 September 2020 

Masuk Asrama : 5, 6, an 7 September 

KRS  : 15 Juli – 11 September 

Pembayaran UKT: 1 Juli- 10 September 
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UM- MANDIRI 

Pendaftaran  : 1 Juli – 06 Agustus 

Ujian   : 28 -30 Agustus 

Pengumuman  : 31 Agustus 

Pembayaran SPP dan Daftar Ulang : 1-4 

September 2020 
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CIVITAS AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH  DAN ILMU HUKUM 

MENGUCAPKAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMJ HUKUM EKONOMI SYARIA H 



BULETIN HUKUM EKONOMI SYARIAH 

HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS  SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN 
 

  
 
 

 

 

 

 


