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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Lawas

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling

Padangsidimpuan yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di

Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling, masing-

masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu :

1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan.

Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten

Demang, yaitu :

a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan

b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru

c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok

2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3

onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua

b. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan

c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot

3. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan.Onder ini dibagi

atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan

b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan

c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
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d. Distrik Natal berkedudukan di Natal

e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang

Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung yang

dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila

kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh

seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Daerah Padang Lawas dijadikan

suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati

pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung.

Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati

berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian

Fachruddin Nasution. Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan

Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya

kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh

Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah

Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950

terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati

Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor

Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.
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Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis,

terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan

kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan

dengan ibu negerinya Pintu Padang.

2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu

negerinya Siabu.

3. Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya

Sipagimbar.

4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibu negerinya

Pasar Ujung Batu.

5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan

ibu negerinya Sosopan.

6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak

dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi

Kecamatan Psp Timur, Psp Barat, Psp Utara dan Psp.Selatan dimana Kecamatan

Psp.Utara dan Psp.Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP

Nomor 32 Tahun 1982). Pada Tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3

Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Natal dengan ibukotanya Natal.

2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang.

3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan.
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Pada Tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya

Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp.Barat. Kemudian pada Tahun

1996 sesuai dengan PP.RI No.1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan

Halongonan dengan ibukotanya Huta Imbaru, yang merupakan pemekaran dari

Kecamatan Padang Bolak.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998

dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten

Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten,

yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah

Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya

Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan.

Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No.43 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei

1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan

dengan ibukotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya

Pasar Matanggor.

2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang

Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan

ibukotanya Batu Gana.

3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok

dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.
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4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan

ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar

Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek

Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam,

Simangambat dan Kecamatan Huristak.

Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas berasal dari :

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur Matinggi berasal dari sebagian

Kecamatan Batang Angkola.

2. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan

Batang Toru.

3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan

Saipar Dolok Hole.

4. Kecamatan Ulu Barumun dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari

sebagian Kecamatan Barumun.

5. Kecamatan Lubuk Barumun dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian

Kecamatan Barumun.

6. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan

Padang Bolak.

7. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukotanya Huta Raja Tinggi berasal dari

sebagian Kecamatan Sosa.
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8. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebagian

Kecamatan Sosa.

9. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Langkimat berasal dari sebagian

Kecamatan Barumun Tengah.

10. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan

Barumun Tengah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007

dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten

Padanglawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan

disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas

maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten

Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8

Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan

Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9

Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah

daerah administrasi 11 Kecamatan.

Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode ke Periode

1. Ir. H. Soripada Harahap 2007 - 2009

2. Basyrah Lubis 2009 - 2012

3. H. Ali Sutan Harahap     2012 - sekarang1

1 Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas.
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas berjumlah sekitar 227.365 jiwa.
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B. Keadaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas

B.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk, dengan tingkat

pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas diharapkan kualitas kehidupan

masyarakat juga meningkat. Untuk itu sarana dan prasarana seperti pengadaan gedung

sekolah dan penambahan serta perbaikan mutu tenaga pengajar/guru yang semakin

bermutu dan menyebar hingga keseluruh kecamatan harus terus diupayakan realisasinya.

Pada tahun 2011, terdapat sejumlah 192 SD, 60 SMP, dan 39 SMU (termasuk

madrasah dan sekolah kejuruan) yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun

perbandingan antara guru dan siswa untuk SD adalah setiap guru mengajar sekitar 19

orang siswa, untuk SMP satu orang guru mengajar sekitar 13 orang siswa, dan satu guru

SMU mengajar sekitar 10 orang siswa.

B.2. Kesehatan

Sarana kesehatan di Padang Lawas hingga tahun 2011 masih tergolong minim.

Hanya terdapat satu buah rumah sakit yang tersedia di Padang Lawas. Jumlah puskesmas

untuk seluruh kecamatan ada 12 buah dengan 43 puskesmas pembantu (pustu).

B.3. Tanaman Bahan Makanan dan Hortikultura

Produksi tanaman bahan makanan (tabama) dan hortikultura kaupaten Padang

Lawas tersebar di seluruh kecamatan. Padi dan ubi kayu adalah komoditi terbesar

pertanian tabama di Padanglawas. Untuk tanaman padi, kecamatan penghasil terbesar
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adalah kecamatan Barumun dengan produksi pada tahun 2011 mencapai 26.859 ton, atau

29,89 persen dari total produksi kabupaten.

Kecamatan penghasil ubi kayu terbesar adalah Hutaraja Tinggi dengan produksi

mencapai 1.433 ton, atau 25,82 persen dari total produksi kabupaten. Buah‐buahan yang

dihasilkan oleh pertanian di Padang Lawas pada tahun 2011 diantaranya yang terbesar

adalah langsat dan durian. Penghasil langsat dan durian terbesar adalah Kecamatan

Batang Lubu Sutam.

B.4. Perkebunan

Hasil perkebunan rakyat di Padang Lawas yang paling menonjol adalah kelapa

sawit. Total luas perkebunan (rakyat) kelapa sawit di wilayah ini pada tahun 2011

mencapai 32.385,36 hektar. Adapun kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak adalah

kecamatan Hutaraja Tinggi dan Sosa. Lebih dari setengah produksi kelapa sawit Padang

Lawas berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain kelapa sawit, terdapat beberapa hasil

perkebunan rakyat lainnya yang cukup menunjang perekonomian di Padang Lawas. Karet,

kelapa, dan pinang merupakan tanaman yang sering ditemui hampir di seluruh kecamatan

di Padang Lawas.2

C. Gambaran Umum Perusahaan

C.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

Bank Syariah Mandiri atau BSM sejak tahun 1999, sesungguhya merupakan

hikmah dari krisis yang menerpa negara ini, sebagaimana kita ketahui krisis ekonomi dan

moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan

2 Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas.
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dampak negative bagi dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di

Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Dalam proses merger Bank Mandiri sambil melakukan konsilidasi juga membentuk

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS), yang bertujuan untuk mengembangkan

layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri. sebagai respon atas diberlakukannya

undang-undang no.10 th 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani

transaksi syariah.

Senin, tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank

Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha

dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Indonesia

Visi : Menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha.

Misi : 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;

2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM;

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan

kerja yang sehat;

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal;

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

sehat.

BSM berkepentingan untuk mengembangkan wilayah cakupan bisnis terutama

yang kaya akan SDA dengan membuka akses lebih kepada UKM. Dengan skim yang
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sangat atraktif bagi upaya penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat maka BSM

berharap menjadi lembaga intermediasi yang handal dan kuat dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

Tujuan utama BSM dalam membuka kantor baru adalah selain memperluas

jaringan pelayanan juga bertujuan untuk memobilisasi pendanaan dari golongan

masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala

menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah

yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi

bisnis serta sentra pertumbuhan usaha kecil bagi cabang syariah maka diadakan survey

lanjutan guna memperoleh gambaran lebih lengkap perihal potensi ekonomi Propinsi

Sumatera Utara khususnya kota Sibuhuan - Kabupaten Padang Lawas. Melalui

pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim survey Bank Syariah

Mandiri sampai pada kesimpulan bahwa Sibuhuan memiliki prospek bisnis di masa depan.

Berlokasi di daerah yang strategis, Sibuhuan merupakan jalur lalu lintas antar

propinsi yang dapat mengakses ke Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu,

juga provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Kantor baru yang akan dibuka merupakan daerah  yang menjadi pusat

pertumbuhan yang telah memiliki prasarana yang memadai, potensi ekonomi yang tinggi

dengan kondisi  masyarakatnya sudah bank minded .

Daerah yang menjadi sasaran pembukaan kantor baru di bawah BSM KC

Padangsidimpuan dengan orientasi development ditujukan ke daerah-daerah yang

memiliki potensi ekonomi yang cukup memadai daerah dengan tingkat pertumbuhan
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ekonomi yang tinggi namun memiliki infrastruktur perbankan yang belum optimal atau

daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki infrastruktur

perbankan yang cukup memadai. Orientasi development dalam pengembangan kantor

baru lebih ditujukan pada aspek pengembangan bisnis dimasa depan, dengan demikian

target bisnis kantor baru cenderung lebih moderat dibandingkan dengan pengembangan

kantor baru di daerah komersial.

Hasil dari data yang di dapatkan memperlihatkan bahwa Sibuhuan termasuk

daerah  yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan peluang bisnis luas.

Dengan berdasarkan konsep dasar penentuan daerah-daerah yang mempunyai

potensi pembukaan cabang pembantu syariah maka berusaha mendapatkan gambaran

lebih lengkap dan jelas tentang: potensi ekonomi Propinsi Sumatera Utara  khususnya

Sibuhuan, pada profil daerah/lokasi, potensi ekonomi Setempat, Perkembangan

Perbankan, Persepsi Masyarakat, Aspek Lokasi dan Simulasi Anggarannya.

Melalui pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim survey

BSM KC Padangsidimpuan pada kesimpulan bahwa Sibuhuan merupakan salah satu

alternatif pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang mempunyai prospek yang cukup

baik untuk dikembangkan di masa depan.

Maka pada bulan juli 2009 dibukalah cabang BSM di kota Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas.

PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI

I. Produk pendanaan

Adapun produk pendanaan pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
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1. Tabungan simpatik BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad wadiah.

- Setoran awal Rp.25.000 (tanpa ATM) & Rp.80.000 (dengan ATM).

- Saldo min Rp.20.000 (tanpa ATM) & Rp.50.000 (dengan ATM).

- Biaya administrasi Rp.2000 per rekening per bulan atau sebesar bonus

bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

2. Tabungan BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Minimum setoran awal Rp.80.000 langsung ATM.

- Minimum setoran berikutnya Rp.10.000.

- Saldo minimum Rp.50.000.

- Biaya administrasi Rp.6000.

3. Tabungan mabrur BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan

ibadah haji.

- Setoran awal Rp.500.000,setoran selanjutnya Rp.100.000.

- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.20.000.000

sesuai ketentuan departemen agama.

- Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000.



53

4. Tabungan investa cendekia

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah mudhorobah muthlaqah.

- Periode tabungan 1 s.d 20 tahun.

- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.

- Setoran bulanan minimal Rp.100.000 s.d Rp.4.000.000.

- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

- Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal

Rp.1.000.000

5. Tabungan berencana

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah mudharabah muthlaqah.

- Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.

- Usia nasabah minimal 18 tahun & maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.

- Target dana minimal Rp.1.200.000 dan maksimal Rp.200 juta

- Tidak manerima setoran di luar setoran bulanan.

- Jumlah setoran dan jumlah periode tidak dapat diubah.

- Saldo tabungan tidak dapat ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo

akan dikenakan biaya administrasi.

6. BSM Deposito

Karakteristik :

- Jangka waktu yang fleksibel : 1,3,6, dan 12 bulan.

- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
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- Setoran awal minimum Rp.2.000.000.

- Biaya meterai Rp.6000

7. BSM Giro

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad wadiah yad dhamanah

- Setoran awal minimum Rp.500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000

(perusahaan)

- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.15.000 (tanpa ATM) dan

Rp.20.000 (dengan ATM), sedangkan untuk perusahaan Rp.15.000

- Biaya tutup rekening Rp.20.000

- Biaya administrasi perbuku Rp.100.0003

C.2. Bank Muamalat Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani  1412 H atau 1

Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah

Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 24 awwal 1412 H atau 1 Mei 1992.

Dengan dukungan nyata dari eksponen ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada

saat penanda tanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturrahim

peringatan pendirian tersebut di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp.106 miliar.

3 Sumber:http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2239549-sejarah-bank-syariah-mandiri/
diunduh tanggal 14-11-2012
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Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, bank Muamalat

berhasil menyandang peredikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin

memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia

dengan beragam jasa maupun produk yang terus di kembangkan.

Pada ahir tahun 1990 an, Indonesia dilanda kerisis moneter yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan

nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas

dampak kerisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

Perseroan mencatat rugi sebesar RP.105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu

RP.39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal

yang potensial. Dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang

berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu

antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa masa yang penuh tantangan sekaligus

keberhasilan bagi Bank Muamalat. Di tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi

pengembangan usaha yang tepat, serta keta’atan terhadap pelaksanaan perbankkan

syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan.

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat

dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima

tahun dengan penekanan pada (i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para

pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang



56

ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii)

pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di

tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan

menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v)

pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang

usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya

membawa bank kita, dengan rahmat Rabbul izzati, karena pertumbuhan baru memasuki

tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan lebih dari 2,5 juta nasabah melalui

275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI di dukung pula oleh

aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online/SOOP di seluruh Indonesia , 32.000 ATM,

serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu satunya bank syari’ah

yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk

meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerja sama di jalankan dengan jaringan

Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat di akses di

lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai bank pertama murni syari’ah, Bank Muamalat

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankkan yang tidak hanya comply terhadap

syari’ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Komitmen tersebut di apresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan

internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang di terima

oleh BMI dalam lima tahun terakhir. Penghargaan yang di terima antara lain sebagai Best

Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best

Islamic Financial Institution 2009 oleh global Finance (New York) serta sebagai the best
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Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hongkong).

(sumber dokumen BMI kabupaten Padang Lawas di ambil pada 13-11-2012)

Jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat di Kabupaten Padang Lawas, Bank

Muamalat sendiri sebenarnya telah membuka cabangnya di kota Sidimpuan pada tahun

2003,4 pada saat itu juga telah banyak nasabah Bank Muamalat ini yang bersasal dari kota

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Melihat potensi ekonomi dan respon masyarakat

Padang Lawas terhadap Bank Muamalat kota Sidimpuan, para karyawan dan pimpinan

Bak Muamalat Sidimpuan pun sering melakukan kunjungan nasabah ke Kabupaten

Padang Lawas yang juga sekaligus melakukan pendekatan kepada para Ulama, tokoh

masyarakat, pondok pesantren dan para pengusaha di kota Sibuhuan. Hingga pada tahun

2008 beberapa tokoh Ulama, tokoh masyarakat dan para pengusaha kota Sibuhuan

mengusulkan  permohonan kepada cabang Bank Muamalat Sidimpuan untuk membuka

cabangnya di Kabupaten Padang Lawas seiring dengan telah di mekarkannya Kabupaten

Padang Lawas menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2007.5

Hanya beberapa bulan setelah pengajuan permohonan, Bank Muamalat cabang

Sidimpuan segera merespon dan mengadakan sosialisasi Bank Muamalat di kota

Sibuhuan tepatnya di Pondok Pesantren Aek Hayuara Sibuhuan yang menghadirkan para

Ulama, tokoh masyarakat dan para pengusaha yang penulis juga hadir dalam acara

tersebut. Pada tahun 2010 Bank Muamalat pun berdiri di kota Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas hingga saat ini.6

4 Jarak antara kota Sidimpuan dengan kota Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sekitar +120 KM.
5 Perlu di ketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan telah di mekarkan menjadi lima

Kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk, kota Sidimpuan,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

6 sumber: Wawancara langsung dengan pimpinan Bank Muamalat cabang sibuhuan 14-11-2012 di
Sibuhuan


