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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Dana Talangan Haji

1. Konsep Pembiyaaan Dana Talangan

Dana talangan merupakan istilah yang terkait dengan pembiayaan atau

financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga, atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan.1 Dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang dilakukan

secara syar’i sebagaimana di bank syariah mencakup dua aspek sebagai berikut :

(1) Aspek Syar’i, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada
para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam,
antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang
usahanya harus halal, dan (2) Aspek Ekonomi, berarti disamping
mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan
perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank
syariah.2

Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah dicakup bagian pemasaran,

yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam

menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan

pembiayaan. Beberapa tugas pokok bidang pemasaran adalah: (1) Melakukan

koordinasi setiap pelaksanaan tugas–tugas marketing dan pembiayaan,

1Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press,
2005), hlm. 16.

2Ibid., hlm. 16-17.
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(2)Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi, (3) Bertindak sebagai komite

pengambilan keputusan pembiayaan, (3) Melayani, menerima tamu secara aktif

(calon nasabah atau nasabah).3 Dalam konteks ini, ada empat kelompok petugas-

petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari

yang menawarkan produk bank syariah sampai pada petugas yang melakukan

penanganan pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah:

a. Account Officer (A/O) ; A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses

calon nasabah pembiayaan. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar

memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan

penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin

dihindari dengan cara preventif (penanggulangan).

b. Bagian support pembiayaan ; bersama dengan A/O mengadakan penilaian

pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O

dalam memproses calon nasabah dari segi keandalannya, sedangkan bagian

support dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun

penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan, dan lain-lain.

c. Bagian Administrasi ; dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang

ditangani oleh A/O atau pun bagian support pembiayaan. Di samping itu

setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai

3Ibid., hlm. 17.
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pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh

bagian administrasi pembiayaan.

d. Bagian Pengawasan Pembiayaan ; bagian pengawasan pembiayaan bertugas

untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan

kepada nasabah, penagihan-penagihan. Di samping itu juga menyusun

administrasi jaminan ataupun mengurusi file nasabah.4

Untuk memantapkan performance kerjanya, pejabat bank syariah sebagai suatu

profesi perlu menjunjung tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah,

yaitu: (1) Patuh pada perundang-undangan dan peraturan pembiayaan,

(2)Memperhitungkan dampak dari setiap kebijakan terhadap ekonomi, sosial, dan

lingkungan, dan (3) Menjaga kerahasian nasabah dan banknya.5

Terkait dengan tugas Account Officer atau Pembina Pembiayaan yang

bertugas memproses calon nasabah pembiayaan, menurut Rivai dan Vaithzal,

analisis pembiayaan atau penilain pembiayaan dilakukan oleh Account Officer

atau bahkan dapat pula berupa Committee (tim) yang ditugaskan untuk

menganalisis permohonan pembiayaan. Account officer dituntut memiliki

keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki

penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Account officer yang baik telah

terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis,

mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang

4Ibid., hlm. 33.
5Ibid., hlm. 34.
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aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki

wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.6 Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa’ ayat 135:

ِ َولَْو عَ  َّ ِ اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشھََداَء  لَى یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ
 ُ َّ أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْیِن َواْألَْقَربِیَن إِْن یَُكْن َغنِیًّا أَْو فَقِیًرا فَا
أَْولَى بِِھَما فََال تَتَّبُِعوا اْلھََوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو 

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan. (QS. al-Nisa’ : 135).

Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan adalah menilai

seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan

yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai

dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat

memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian,

pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan

ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.7 Dalam menganalisis pembiayaan,

pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer

6Rivai dan Vaithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Bandung : PT.
Remaja Rosdakraya, 2008), hlm. 183.

7Muhammad, op. cit., hlm. 59.
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untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan

perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makronya dan

AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka

setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.8

Dalam memberikan pembiayaan kepada seorang Customer agar dapat

dipertimbangkan, menurut Rivai dan Veithzal, terlebih dahulu harus terpenuhi

persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C’S.9 Keenam prinsip klasik tersebut

adalah:

1) Character

Character adalah keadaan sifat/watak customer, baik dalam kehidupan

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap

karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan

customer untuk memenuhi kewajiban (willingness to pay) sesuai dengan

perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk

membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak

bank.10 Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat

atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat

pribadi seperti : cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga,

8Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 345.
9Ibid., hlm. 346.
10Ibid.
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hobi dan sosial standing-nya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran

untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.11

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer, dapat

ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: (1)Meneliti riwayat hidup calon customer,

(2) Meneliti reputasi calon customer tersebut di lingkungan usahanya,

(3)Meminta bank to bank information, (4)Mencari informasi kepada asosiasi-

asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, (5) Mencari informasi apakah calon

customer memiliki hobi berfoya-foya. Ketika melakukan wawancara dengan

calon customer, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai

yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (value) yang perlu diamati adalah:

(1)Sosial Value, (2) Theoritical Value, (3)Economical Value, (4) Religious Value,

(5) Political Value. Seorang calon customer yang mempunyai value yang sangat

dominan di bidang economical value dan political value akan ada kecendrungan

mempunya iktikad yang tidak baik.12 Idealnya, karakter calon customer

mempunyai nilai nilai-nilai (values) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal

ini pulalah yang ditekankan dalam QS. al-Anfal ayat 27:

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم  َ َوالرَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَُخونُوا هللاَّ
َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

11Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2002), hlm. 118.

12Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 348.
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amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-

Anfal : 27).

2) Capacity

Capacity adalah penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan

mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.13 Menurut Rivai

dan Veithzal, Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapakan. Kegunaan dari

penilaian ini adalah untuk mengetahui /mengukur laba sampai sejauh mana calon

nasabah mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu, dari segala

usaha yang diperoleh.14 Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai

pendekatan, yaitu :

(1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah
menunjukkan apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
(2) Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para
pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan perusahaan yang
mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan,
(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah
mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan
perjanjian pembiayaan pada bank, (4) Pendekatan manajerial, yaitu
menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen dalam memimpin perusahaan, (5) Pendekatan teknis, yaitu
untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-
faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan,
administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.15

13Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta : PT.
Indeks, 2006), hlm. 171.

14Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 351.
15Ibid., hlm. 351-352.
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Hal di atas sangat ditekankan dalam Islam sebagai bukti rasa syukur

manusia diwajibkan untuk memanfaatkan segala yang ada di bumi untuk hal-hal

yang produktif. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Jumu’ah ayat 10 :

َالةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل  فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ
 َ ِ َواْذُكُروا هللاَّ َكثِیًرا لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ هللاَّ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung. (QS. al-Jumu’ah:10).

3) Capital

Menurut Rivai dan Veithzal, Capital adalah jumlah dana sendiri yang

dimiliki oleh calon nasabah, makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu

semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan

merasa lebih memberikan pembiayaan.16 Dalam prakteknya, kemampuan capital

dimanefestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan seft financial,

yang sebaiknnya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank.

Bentuknya tidak harus selalu berupa uang tanah atau bisa dalam bentuk

bangunan. Besar kecilnya capital ini bisa dilihat dari neraca perusahaan dan untuk

perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah

dikurangi utang-utangnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7 :

16Ibid., hlm. 351.



23

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَّكُ  ْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي َوإِْذ تَأَذَّ
لََشِدیدٌ 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan"Sesungguhnya jika

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika

kamu mengingkari (nikmat-Ku), makaSesungguhnya azab-Ku sangat

pedih. (QS. Ibrahim ; 7).

4) Collateral

Menurut Rivai dan Veithzal, Collateral adalah barang yang diserahkan

nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.17 Collateral

harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial

nasabah kepada bank. Penilain terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti

kepemilikan, dan status hukumnya. Menurut Kasmir, Collateral merupakan

jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.18 Jaminan juga harus

diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah

sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Seperti yang dijelaskan dalam QS.

al-Baqarah ayat 283 :

َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرھَاٌن َمْقبُوَضةٌ فَإِْن 
َ َربَّھُ  أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْلیَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَھُ َوْلیَتَِّق هللاَّ

17Ibid., hlm. 352.
18Kasmir, op. cit., hlm. 119.
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ھَاَدةَ َوَمْن یَْكتُْمھَا فَإِنَّھُ آَثٌِم قَْلبُھُ وَ  ُ بَِما َوَال تَْكتُُموا الشَّ هللاَّ
تَْعَملُوَن َعلِیمٌ 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah : 283).

5) Condition of Economic

Menurut Muhammad, Condition artinya keadaan usaha atau nasabah

prospek atau tidak.19 Menurut Rivai dan Veithzal, Condision of Economic adalah

situasi dan kondisi politik, sosial, eckonomi, dan budaya yang memengaruhi

keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi

kelancaran perusahaan calon nasabah.20 Kondisi ekonomi yang perlu disoroti

mencakup hal-hal : (1) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarkat, luas pasar,

perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang subtitusi, dan lain-lain

(2)Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara

penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan, dan Peraturan pemerintah:

kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan

predaran jenis obat tertentu.

19Muhammad, op. cit., hlm. 60.
20Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 352.
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6) Contraints

Menurut Rivai dan Veithzal, Contraint adalah batasan dan hambatan yang

tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu,

misalnya pendirian usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-

bengkel las atau pembakaran batubara.21

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian

Account Officer adalah character, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka

prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus di tolak.

2. Macam-macam Pembiayaan Dana Talangan

Dalam penyaluran dana pembiayaan pada nasabah, secara garis besar

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Pembiayaan dengan prinsip jual

beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, (2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,

(4)Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.22 Ada tiga jenis jual beli yang

dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan

syariah, yaitu Bai’ al-Murabahah, Bai’ al-Salam, dan Bai’ al-Istishna.

1) Pembiayaan Ba’i al-Murabahah ; Menurut Sudarsono, dalam murabahah,

penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli, kemudian ia

mensyaratkan laba. Keuntungan dapat dinyatakan nominal atau persentase,

misalnya 10% atau 20 %. Bank membiayai pembelian barang yang

21Ibid., hlm. 353.
22A.Karim Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja

Grafindo. 2006), hlm. 97.
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dibutuhkan nasabahnya dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan

harga ditambah keuntungan.23

2) Pembiayaan Salam ; Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara

tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank sebagai pembeli,

nasabah sebagai penjual. dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan

waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.24

3) Pembiayaan Istishna’ ; Menurut Antonio, transaksi ini pembuat barang

menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.25

Adapun pembiayaan dengan prinsip Sewa (Ijarah), menurut Karim

(2006:101) transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah

barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Sementara pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil (Syirkah) sebagaimana pada produk pembiayaan bank syariah

yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari al-Musyarakah dan al-

Mudharabah, sebagai berikut :

23Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Ekonesia, 2007), hlm. 62.
24A.Karim Adiwarman, op. cit., hlm. 99.
25Mohammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani.

Press, 2001), hlm. 113.
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1) Pembiayaan Musyarakah ; menurut Sudarsono, Musyarakah adalah kerjasama

antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tetentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.26

2) Pembiayaan Mudharabah ; menurut Wijono, Mudharabah adalah akad

kerjasama usaha antara shohibul maal (pemilik dana) dan mudharib

(pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan, jika

mengalami kerugian ditanggun kedua pihak, kecuali jika ditemukan kesalahan

dari pengelola dana seperti kecurangan atau penyalagunaan dana.27

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga

akad pelengkap. Besarnya penganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang

benar-benar timbul. Uraian akad pelengkap di antaranya:

1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang) ; Hiwalah dalam praktek perbankan syariah

adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat

melanjutkan usahanya bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan

piutang.28

2) Rahn (Gadai) ; Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang

yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran,

26Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 67.
27Slamet Wijono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK

dan PAPSI, (Jakarta:  PT. Grasindo. 2005), hlm. 122.
28Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 72.
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sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai

namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.29

3) Qardh : menurut Antonio, al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

tanpa mengharapkan imbalan.30

4) Wakalah (Perwakilan) ; Wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian, atau

pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan

jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.31 Tugas,

wewenang dan tanggungjawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak

nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan

harus dilaksanakan oleh bank. Pemberian tugas berakhit setelah tugas

dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah denga bank.

5) Kafalah (Garansi Bank); Dalam praktek perbankan kafalah adalah factoring

atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak

ketiga memindahkan piutang tersebut ke bank, bank lalu membayar piutang

tersebut dan bank menagihnya dari pihak ke tiga itu.32

Terkait dengan al-Qardh, menurut bahasa al-Qardh berasal dari kata yang

berarti al-qit’u yaitu cabang atau potongan. Secara umum al-Qardh adalah

29Ibid., hlm. 73.
30Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 131.
31Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 77.
32Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 127.
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pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.33 Menurut istilah

Qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang (muqridh) kepada yang

membutuhkan (Muqtaridh), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya

setelah mampu. Sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat,

diperbolehkan melakukan Qardh atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek

salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari

harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.

Aplikasi Qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan

haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi

syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum

keberangkatannya ke haji.34

Perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian Qardh,

pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu

yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan

ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya

diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut

biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar

33Ibid., hlm. 132.
34Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 75.
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pokoknya saja.35 Adapun landasan syar’i, al-Qardh, antara lain QS. al-Hadiz ayat

11, sebagai berikut :

َ قَْرًضا َحَسنًا فَیَُضاِعفَھُ لَھُ َولَھُ أَْجٌر  َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض هللاَّ
َكِریمٌ 

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik;

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan

memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid (57): 11).

Ayat di atas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah.

Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan

berlipat ganda. Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran dan balasannya

dengan pelipat gandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih,

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, juga diseru untuk “meminjamkan

sesama kepada manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil

society).35 Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis

riwayat Ibnu Majah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT kepada

kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”, sebagaimana hadis :

َما ِمْن َعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِىَّ صلى هللا علیھ وسلم قَالَ 
ةً  تَْیِن إِالَّ َكاَن َكَصَدقَتِھَا َمرَّ ُمْسلٍِم یُْقِرُض ُمْسلًِما قَْرًضا َمرَّ

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa nabi SAW., Ia berkata, “Bukan

seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali

35Widyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2005),
hlm. 159.

35Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 131,
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kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR Ibnu Majah, Ibnu

Hibban dan Baihaqi).37

Adapun rukun al-Qardh; terdiri dari: (1) pihak yang meminjam

(muqtaridh), (2) Pihak yang memberikan pinjaman, (3) Dana (Qardh), dan (4)Ijab

qabul (Sighat). Sementara syarat al-Qardh, terdiri dari : (1) Qardh atau barang

yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, (2) Adanya ijab qabul,

seperti halnya dengan jual beli. Setiap akad dalam perpindahan hak guna

pakai/hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, harus ada ijab qabul

antara peminjam dengan yang meminjamkan.38 Menurut Sudarsono, bahwa al-

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi al-Qardh di perbankan, di antaranya:

(1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan
pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan
haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah,
(2) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit
syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai
milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu
yang ditentukan, (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau
membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu
produk khusus yaitu al-Qardh al-Hasan, (4) Sebagai pinjaman kepada
pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan
terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan
mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya, dan
(5)Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia
tidak bias menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk
deposito.39

37Muhammah bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, (Semarang :
Maktabah Toha Putra, 2003), Juz IV, hlm. 278.

38Slamet Wijono, op. cit., hlm. 29.
39Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 76.
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Menurut Antonio, manfaat dari Al-qardh, di antaranya: (1)Memungkinkan

nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan

jangka pendek, (2) al-Qardh al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda

antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi

sosial, di samping misi komersial, dan (3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini

meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank

syariah.40

Ketentuan pembiayaan al-Qardh al-Hasan telah diatur dalam Fatwa DSN

No. 19/DSNMUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum Qardh ádalah

sebagai berikut:

(1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh)
yang memerlukan, (2) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah
pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama, (3) Biaya
adminitrasi dibebankan pada nasabah, (4) Bank dapat meminta jaminan
kepada nasabah bila mana dipandang perlu, (5) Nasabah qardh dapat
memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak
diperjanjikan dalam akad, (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan
pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan
ketidakmampuannya, bank dapat Memperpanjang jangka waktu
pengembalian atau menghapus (write off) sebagai atau seluruh
kewajibannya. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat
menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada
nasabah sebagai mana dimaksud butir dapat berupa-dan tidak terbatas
pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi,
nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.41

Terkait dengan al-Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang

dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

40Ibid., hlm. 77. Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 134.
41Widyaningsih, op. cit., hlm. 159.
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kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Ijarah berarti lease

contract di mana Suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan

(equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang

sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge). Transaksi ijarah

dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan

kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip

jual beli. Perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek

transaksinya barang, sedangkan pada ijarah, objek transaksinya adalah manfaat

barang maupun jasa.42 Adapun landasan syar’i, al-Ijarah, di antaranya adalah QS.

al-Baqarah 233 :

فَإِْن أََراَدا فَِصاًال َعْن تََراٍض ِمْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح 
َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوَالَدُكْم فََال ُجنَاَح َعلَْیُكْم َعلَْیِھَما

َ بَِما إَِذا َسلَّْمتُْم َما آَتَْیتُْم بِاْلمَ  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ْعُروِف َواتَّقُوا هللاَّ
تَْعَملُوَن بَِصیرٌ 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan. (QS. al-Baqarah (2):233).

Demikian juga hadis Nabi sebagai berikut :

 ِ ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ صلى هللا علیھ َعْن َعْبِد هللاَّ
أَْعطُوا األَِجیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھُ وسلم

42A. Karim Adiwarman, op. cit., hlm. 137.
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Bersumber dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW., bersabda, Berikanlah

upah pekerja sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah).43

Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau

upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang

menyewakan. Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan

sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Rukun ijarah, mencakup: (1) Shighat Ijab

Qabul antara mu’jir dan musta’jir, (2) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya

oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah

mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah, (3) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah. Sementara syarat Ijarah : (1) Kesepakatan kedua pihak untuk

melakukan penyewaan, (2) Barang yang disewa tidak termasuk kategori haram,

(3)Harga sewa harus terukur, dan (5)Pada akhir penyewaan barang akan dibeli

oleh penyewa.44 Menurut Sudarsono, aplikasi ijarah dalam perbankan biasanya

dalam tiga hal :

(1) Teknik ijarah ditandai adanya perpindahan manfaat. Jadi dasarnya
prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak
pada objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek
transaksinya adalah jasa, (2) Pada akhir masa sewa, bank dapat saja
menjual barang yang disewa kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan
syariah dikenal al-ijarah al-mutahia bit-tamlik(sewa yang diikuti dengan
perpindahan kepemilikan), dan (3) Harga sewa dan harga jual disepakati
pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.45

43Ibnu Majah, op. cit., Juz IV, hlm. 399.
44Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 65.
45Ibid., hlm. 66.
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Menurut Antonio, Ijarah mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai

berikut:

(1) Bagi Bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau
diversifikasi portofolio asset bank serta sarana fee based income di mana
bank berpeluang untuk mendapatkan fee. Maksudnya adalah salah satu
pendapatan bank di luar operasional bank, (2) Bagi Nasabah: Sebagai
sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk
tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah,
kendaraan dan barang jasa lainnya. Maksudnya adalah merupakan
pembiayaan untuk barang-barang modal contohnya untuk mendirikan
sebuah pabrik memerlukan mesin, mesin inilah dalam pembeliannya
sesuai dengan akad ijarah, dan (3) Default; nasabah tidak membayar
cicilan dengan sengaja.46

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional menyampaikan akad ijarah

adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan

kepada penyewa.47 Menurut Widyaningsih, Ketentuan pembiayaan Ijarah telah

diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan

umum Ijarah adalah sebagai berikut:

(1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa,
(2)Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak, (3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan,
(4)Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah, (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa, (6) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat.

46Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 119.
47Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 352.
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Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan
sewa dalam ijarah, (7) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak, (8) (flexibility) dalam
menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan
jarak.48

Menurut Rivai dan Vaithzal, beberapa jenis barang/jasa yang dapat

disewakan, diantaranya : (1) Barang modal: aset tetap, seperti bangunan, gedung,

kantor, dan ruko, (2) Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain-lain,

(3)Barang kendaraan transportasi: darat, laut, dan lain-lain, (4) Jasa untuk

membayar ongkos: uang sekolah/ kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan/

transportasi, dan sebagainya.49

3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Pembiayaan Dana Talangan

Haji

Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Lembaga Keuangan Syariah, adalah sebagai berikut:

1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip al-

ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2) Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-

Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.

48Widyaningsih, op. cit., hlm.  144.
49Rivai dan Veithzal, op. cit., hlm. 183.
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3) Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu

menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.50

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1) Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan

masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan

Ibadah Haji (BPIH).

2) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat

tersebut dalam berbagai produknya.

3) Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, maka

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang

pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Dewan Syariah Nasional memberikan

ketetapan hukum boleh melakukan ibadah haji dengan bantuan talangan dari

pihak Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dengan syarat ia harus mampu

melunasinya dalam waktu yang telah disepakati. Bahkan pendapat yang paling

ketat mensyaratkan pihak peminjam harus melunasinya sebelum pemberangkatan

50Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Dewan Syari’ah Nasional, 2002).



38

haji, sebab kalau tidak demikian berarti ia termasuk orang yang tidak diwajibkan

menunaikannya karena belum cukup syarat (mampu).

B. Perbankan Syari’ah

1. Pengertian dan Sejarah Bank Syari’ah

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari

perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum)

Islam.51 Menurut Schaik, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern

yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama

Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan

meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan

sebelumnya.52 Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi Bank Syariah menurut Muhammad, adalah lembaga keuangan yang

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.53

Schaik, mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang

menjiwai bank syariah, yaitu :

51Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 10.
52Ibid., hlm. 11.
53Muhammad, op. cit., hlm. 8.
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(1) keadilan, kesamaan dan solidaritas; (2) larangan terhadap objek dan
makhluk; (3)pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta sebaiknya
digunakan dengan rasional dan baik (fair way); (5) tidak ada pendapatan
tanpa usaha dan kewajiban; (6) kondisi umum dari kredit (meliputi;
pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya
diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik
bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat
mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang
berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang
berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya
transaksi - bukan biaya dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiko, di satu sisi
sebagai bagian dari persetujuan kredit (liability) usaha produktif yang
merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil
secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.54

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga

fungsi, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa

pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang

dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat

Islam sejak zaman Rasulullah. Praktik-pratik seperti menitipkan harta,

meminjamkan harta untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta

melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan

dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh

masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir

54D.Schaik, Islamic Banking; The Arab Bank Review, dalam al-Mawardi, Volume 11, No. 1
Edisi Februari – Agutsus 2010.
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sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk

mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.55 Dalam konsep ini,

pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan. Seorang sahabat

Rasulullah saw, Zubair bin Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia

lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini

menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu

sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkan, kedua, karena

bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.

Dalam riwayat yang lain disebutkan, ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan

pengiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang

dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.56

Pengunaan cek juga di kenal luas sejalan dengan meningkatnya

perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung

dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin

al-Khatab r.a. menggunakan cek untuk membayar kepada mereka yang berhak.

Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di baitul mal yang

ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal

55Ahmmad Ifham Sholihin, “Sejarah Perbankan Syari’ah,”www.forummuslim.org/.../bank-
syariah-masa-rasulullah-saw-dan-sahabat-ra.html, diakses Tanggal 23 Maret 2012.

56Ibid.
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kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqoh, telah dikenal

sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum Anshor.57

Rasulullah SAW pun mejalankan praktisi itu sebelumnya, yaitu ketika ia

bertindak sebagai mudharib (pengelola investasi) untuk Khadijah. Khalifah Umar

bin Khatab menginvestasikan uang anak yatim kepada para saudagar yang

berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak.58 Kemitraan bisnis

berdasarkan system bagi hasil sederhana semacam ini terus dipraktekan selama

berabad-abad tanpa perlu perubahan bentuk sama sekali. Dengan demikian, jelas

bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksakan fungsi perbankan di

zaman Rasulullah saw, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh

fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta,

ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang

melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal

kerja.

Di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh

perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru

kemudian, di zaman Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu

individu. Fungi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam

sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiah. Perbankan mulai berkembang

pesat ketika beredar jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian

57Ibid.
58Ibid.
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khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal

itu diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam yang mulia

yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang

mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, saraf, dan jihbiz.57 Aktivitas

ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai

praktik penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz itu sendiri mulai

dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan (661-680 M) yang

sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad, dan kihbud.58 Pada masa

pemerintahan Sasanid, istilah ini digunakan untuk orang yang ditugaskan

mengumpulkan pajak tanah.

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan

Khalifah Muqtadir Billah (903-932M). pada saat itu, hampir setiap wazir

(menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu

Imron dan Yusuf ibnu Wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa, Hamid ibnu

Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai

tiga orang bankir sekaligus; dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktik

perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas

sebagai media pembayarannya.59 Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga

aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam

57Ibid.
58Ibid.
59Ibid.
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hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya

tanpa perlu memindahkan uang tersebut. Para money changer yang telah

mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah mulai menggunakan cek sebagai

media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan

islam, adalah Saf al-Hamdani yang tercatat sebagai orang yang pertama yang

menerbitkan cek untuk keperluan cliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo

(Syiria).60

Secara Ringkas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi

perbankan sebenarnya telah ada dan menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah

seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, dan bahkan

melaksanakan fungsi pengiriman uang. Pada saat itu tentu saja fungsi-fungsi

perbankan tersebut dilakukan masih secara sederhana dan perorangan sesuai

kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis.

Sebenarnya Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai

hukum-hukum dalam suatu perekonomian, hal itu bisa digali lebih lanjut dalam

al-Quran, Hadis, maupun buku-buku karya para ulama.

Sejarah perkembangan perbankan Syariah di Dunia Islam dapat dilihat

pada tabel 2.1 sebagai berikut :

60Ibid.
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TABEL 2.1
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

DI DUNIA, 1940-1980

TAHUN KETERANGAN

1940 Rintisan Bank Syariah di Malaysia, untuk mengelola dana
jamaah haji secara non- konvensional.

1963 Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank, di Mesir, oleh Dr.
Ahmad Najar

1967 Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih
oleh National Bank of Egypt

1969 Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syariah pada
Konferensi Negara-negara Islam se-dunia di Malaysia

1970 Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank
Syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara
OKI di Karachi.

1972 Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial
di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.

Maret 1972 Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan kembali dan
memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah
ekonomi dan keuangan.

Juli 1973 Para ahli yang mewakili Negara Islam penghasil minyak
membicarakan Pendirian Bank Syariah dan terumuskanlah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Mei 1974 Pembahasan AD/ ART yang telah dirumuskan.

Mei 1974 Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2
miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (Special
Drawing Rights) IMF

Awal 1980an Bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Mesir, Sudan,
negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris,
Denmark, Bahmas, Swiss dan Luxembourg.

Sumber Data : Diolah Dari Berbagai Sumber.
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2. Bank Syari’ah di Indonesia

Sejarah Munculnya Bank Syariah Sudah cukup lama dunia Islam,

khususnya masyarakat Islam Indonesia, menginginkan sistem perekonomian yang

berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic Economic System) dapat

diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.61 Hal ini

dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya:

a. Kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, sebagaimana

perintah Allah SWT dalam firman-Nya: ًْلِم َكافَّة یَاأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا اْدُخلُوا فِي السِّ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara

menyeluruh.” (QS. al-Baqarah: 208). Hal ini jelas bahwa keutuhan dan

totalitas aturan Islam mencakup segala aspek dan sendi kehidupan, termasuk

dalam penerapan system perekonomian.

b. Kesadaran bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir

Muhammad SAW adalah syariat yang komprehensif, menyeluruh dan

merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial

(muamalah). Bersamaan dengan itu, syariat Islam juga universal, dapat

diterapkan di setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.

c. Kenyataan bahwa selama ini yang mendominasi sistem perekonomian dunia

adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilai riba, ditukangi oleh tangan-tangan

zionis dengan menebarkan wadah dalam bentuk bank-bank konvensional yang

61Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 17.
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merupakan kepanjangan tangan dari riba jahiliah yang dulu dimusnahkan oleh

Rasulullah SAW. 62

Pada kenyataannya, keinginan tersebut tidak mudah diwujudkan di alam

nyata. Bahkan mengalami hambatan cukup besar di tubuh muslimin sendiri

apalagi dari pihak non-muslim. Masih banyak kalangan yang berpandangan

bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang. Islam hanya

menangani masalah-masalah ritual keagamaan, dengan anggapan, itu adalah

dunia putih. Sementara bank dan pasar uang adalah dunia hitam, penuh tipu daya

dan kelicikan. Tidaklah mengherankan bila ada sejumlah “cendekiawan” dan

“ekonom” melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai

faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth).63 Penganut

paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi

dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari

nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi.

Belum lagi ditambah dengan merambahnya “kemalasan intelektual” yang

cenderung pragmatis sehingga memunculkan anggapan bahwa praktik

pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan

konvensional sudah ‘sejalan’ dengan ruh dan semangat Islam. Para ‘alim ulama’

dan ‘kaum cendekia’ pun tinggal membubuhkan stempel saja. Dalam situasi dan

62Ibid., hlm. 18-19.
63Muhammad Najetullah, Bank Islam, Terj. Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Penerbit

Pustaka, 1984), hlm. 60.
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kondisi yang tidak menentu seperti gambaran di atas, lahirlah sistem perbankan

syariah.64 Para pendirinya adalah Prof. Dr. Ahmad Najjar, Isa Abduh, dan Gharib

Jamal. Uji coba ini ternyata membuahkan hasil yang cukup spektakuler. Dalam

kurun waktu empat tahun, Mit Ghamr Bank sudah memiliki tujuh cabang di

lokasi sekitarnya, melebarkan sayap di empat tempat, dan mendirikan Pusat

Litbang (Penelitian dan Pengembangan) untuk melayani permintaan di berbagai

tempat yang ingin membuka bank serupa. Setelah itu, mereka pun mengepakkan

sayap ke dunia internasional khususnya dunia Islam.65

Semenjak itu, kajian, diskusi, seminar, dan pertemuan-pertemuan untuk

mengembangkan bank syariah pun semakin marak sampai pada tingkat sidang

menteri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi

Islam (OKI). Akhirnya, lahirlah Bank Pembangunan Islam atau Islamic

Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah dengan semua negara

anggota OKI sebagai anggotanya.  Di tahun yang sama, muncul Bank Islam

Dubai (Dubai Islamic Bank). Pada akhir periode 1970-an serta awal 1980-an,

bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan,

Iran, Malaysia, Banglades, dan Turki.66

64Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing (untung dan rugi ditanggung bersama),
tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah
haji secara non-konvensional.Ibid., hlm. 61. Muhammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 18.

65Rintisan institusional lain yang cukup signifikan dalam upaya pengembangan bank syariah
adalah upaya percobaan yang dilakukan Bank IDDI Khor (Rural Social Bank) yang mendirikan
lembaga keuangan bernama Mit Ghamr Bank, didirikan di Mesir tahun 1963 M. Muhammad
Najetullah, ibid., hlm. 62.

66Muhammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 19.
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Sementara di tanah air, bank syariah baru muncul dengan

ditandatanganinya akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada

tanggal 1 Nopember 1991. BMI ini lahir berkat hasil kerja TPMUI (Tim

Perbankan Majelis Ulama Indonesia). Setelah itu bermunculan bank-bank syariah

lainnya. Ada yang secara khusus, ada pula bank-bank konvensional yang

membuka sub-syariah seperti BNI Syariah, Syariah Mandiri, Niaga Syariah,

Mega Syariah, dan sebagainya. Hasilnya, bank-bank syariah sekarang menjadi

ikon baru dalam dunia perbankan dan perekonomian dunia. Aset mereka

menggelembung secara siginifikan dari tahun ke tahun.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat nama besar dalam dunia

keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical

Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries (anak

perusahaan) yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic

Fund (Reksa Dana Syariah) kini ramai diperdagangkan. Suatu hal yang

mendorong singa pasar modal dunia, Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow

Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank

Islam Denmark yang beragama Kristen itu menyatakan bahwa bank Islam adalah

partner baru dalam pembangunan.67

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia

mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri

67Abdullah al-Sa’idi, al-Riba fil Mu’amalat al-Mashrafiyah al-Mu’ashirah, (Kairo :
Maktabah Dar al-Salam, 2006), Juz II, hlm. 117-120.
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untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil

yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah

dimulai pada awal tahun 1970-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem

perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan,

seimbang, dan beretika.

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia tetap

mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan

dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam

kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan

(lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya

manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan.68 Meskipun, telah

banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang

pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini mengingat bahwa di masing-

masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak

mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara

merata. Konskuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya

akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan

perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan

semakin cepat perkembangannya.

68Muhammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 21.
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Sejarah perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat pada

Tabel 1.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

DI INDONESIA, 1970 – 2003

TAHUN KETERANGAN

1970an Muncul gagasan pendirian Bank Syariah.

1988 Muncul lagi gagasan Bank Syariah karena pemerintah
mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang
berisi liberalisasi industri perbankan. Namun, gagasan
tersebut deadlock karena tidak ada perangkat hukum yang
dapat menjadi rujukan.

19-22 Agustus

1990

Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di
Cisarua Bogor.

22-25 Agustus 1990 Pembahasan hasil lokakarya pada Munas IV MUI di
Jakarta dan terbentuklah Kelompok Kerja Pembentukan
Bank Syariah.

1 November 1991 Penandatanganan Akte Pendirian Bank Muamalah
Indonesia dan terkumpulah komitmen pembelian saham
sebanyak 84 miliar.

3 November 1991 Silaturrahim dengan presiden di Istana Bogor dan
terpenuhilah komitmen modal disetor awal sebesar Rp
106.126.382.000.

1 Mei 1992 Operasional awal Bank Muamalat Indonesia (BMI).

1992 Pengakomodasian perbankan dengan prinsip bagi hasil
pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.

1992 Pengenalan dual banking system.

30 Oktober 1992 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang
bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

29 Februari 1993 PP tersebut dijabarkan secara terperinci dengan keluarnya
Surat Edaran BI No. 25/4/BPPP
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1994 BMI men-sponsori berdirinya Asuransi Syariah, Syarikat
Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang
sahamnya.

1997 BMI men-sponsori lokakarya Ulama tentang Reksadana
Syariah yang diikuti operasionalnya dengan dikelola oleh
PT. Danareksa Investment Management.

1998 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
merubah Undang-undang

No. 7 Tahun 1992 yang mengakomodasi perkembangan
perbankan secara lebih luas.

1999 Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

2000 Keluarnya regulasi operasional dan kelembagaan.

2001 Pendirian Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.

September

2003

Perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat
Perbankan Syariah BI.

Sumber Data : Diolah Dari Berbagai Sumber.

Berdasarkan uraian terdahulu dan tabel di atas pertumbuhan dan

perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia secara kelembagaan dan institusional

belum ada pada Masa Orde Lama, akan tetapi sebagai Negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam, sesungguhnya praktik-praktik Ekonomi Syari’ah

dan fungsi-fungsi perbankan sudah ada dalam kehidupan Umat Islam Indonesia

sejak lama, seperti menitipkan harta, meminjamkan harta untuk keperluan

konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang,

sebagaimana telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan dijelaskan

dalam Fiqh Islam seperti prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan
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modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah), dan prinsip sewa (ijarah),

dll.69

Pada Masa Orde Baru Perbankan Syari’ah telah tumbuh dan berkembang,

di mana pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya

Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya

tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat

MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia.

Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara

konkrit menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta

melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil

kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November

1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan

Syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan

BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang

diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).70

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah

ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung

69Muhammad Zuhri, Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Jakarta: Raja Gradindo
Persada, 1996), hlm. 117.

70Ibid., hlm. 118. Mohammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm. 28.
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sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Ketentuan

ini menandai dimulainya era Sistem Perbankan Ganda (Dual Banking System) di

Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem

perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua

sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan

masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi

sektor-sektor perekonomian nasional. Selanjutnya, melalui perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin

didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah).

Dalam Undang-undang ini pula untuk pertamakalinya nama “bank syariah”

secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak

tahun 1992.71

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem

perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong

perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem

perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan

71Mohammad Syafi’i Antonio, ibid., hlm. 29.
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nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas

posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang

perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh

Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal,

terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning

khas perbankan syariah sebagai ''lebih dari sekedar bank'' (Beyond Banking), yaitu

perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta

didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa-

masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk

menggunakan bank syariah. Pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan

signifikansi peran Bank Syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan

nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam

kerangka Dual Banking System (Sistem Perbankan Ganda) Arsitektur Perbankan

Indonesia (API).72

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang Muamalat khususnya perbankan

Syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum

berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan

hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui dalam tata

hukum nasional. Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang diikuti

72Ibid., hlm. 30.
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dengan PP Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil,

dan kemudian lahir Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan

amandemen atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan

diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan

penerapan hukum Islam di bidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal

telah diakui eksistensinya.73

3. Prospek Perbankan Syari’ah di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian Tim BEI NEWS menunjukkan bahwa ada lima

faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus

menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu:

(1) market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi,

bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah

bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti lebih

menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank

konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter), (3) return yang

diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga

deposito bank konvesional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank

juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang

tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil

73Mohammad Syafi’i Antonio, ibid., hlm. 30.
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(mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli

(murabahah), dan prinsip sewa (ijarah), dan (5) prinsip laba bagi bank syariah

bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana

memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan

masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan

Pengawas Syariah).74

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank

syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan

terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan,

yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas

kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni

nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban,

beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip

ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah

muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).75

Prospek perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan

industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan.

Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya

melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu

74Tim BEI NEW, “Apa Itu Bank Syari’ah ?” Jurnal, Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari,
2004.

75Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 31.
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penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Di sektor perbankan, hingga

saat ini sudah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit usaha syariah bank

konvensional, 528 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP),

Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK)), dan 105 Bank

Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per Maret 2007

lebih dari Rp. 28 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir

mencapai 22 Triliun. Meskipun asset perbankan syariah baru mencapai 1,63

persen dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru mencapai 1,64% dari total asset

perbankan nasional (per Februari 2007), namun pertumbuhannya cukup pesat dan

menjanjikan. Diproyeksikan, pada tahun 2008, share industri perbankan syariah

diharapkan mencapai 5 persen dari total industri perbankan nasional.

Di sektor pasar modal, produk keuangan syariah seperti reksa dana dan obligasi

syariah juga terus meningkat. Sekarang ini terdapat 20 reksa dana syariah dengan

jumlah dana kelola 638,8 miliar rupiah. Jumlah obligasi syariah sekarang ini

mencapai 17 buah dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah. 76

Di sektor saham, pada tanggal 3 Juli 2000 BEJ meluncurkan Jakarta

Islamic Index (JII). JII yang merupakan indeks harga saham yang berbasis syariah

terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip

syariah. Data pada akhir Juni 2005 tercatat nilai kapitalisasi pasar sebesar

Rp325,90 triliun atau 43% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu,

76Ibid., hlm. 31-32.
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volume perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham atau 39% dari

total volume perdagangan saham dan nilai perdagangan saham JII sebesar

Rp322,3 miliar atau 42% dari total nilai perdagangan saham. Peranan pemerintah

yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku keuangan syariah di Indonesia adalah

penerbitan Undang-undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat

Berharga Negara Syariah (SBSN).

Di sektor asuransi, hingga Agustus 2006 ini sudah lebih 30 perusahaan

yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, market share

asuransi syariah belum baru sekitar 1% dari pasar asuransi nasional. Di bidang

multifinance pun semakin berkembang dengan meningkatnya minat beberapa

perusahaan multifinance dengan pembiayaan secara syariah. Angka-angka ini

diharapkan semakin meningkat seiiring dengan meningkatnya permintaan dan

tingkat imbalan (rate of return) dari masing-masing produk keuangan syariah.

Di sektor mikro, perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan

mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus bertambah, demikian

juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang

dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal micro-insurance dan

mungkin micro-mutual-fund (reksa dana mikro). 77

Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi

syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah

77Ibid., hlm. 32.
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juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Yang lebih penting dari itu

adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti

dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan), dan sebagainya.

Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan

ekonomi syariah di Indonesia. Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-

keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang

Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh

meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh

badan dan lembaga pengelola dana-dana tersebut.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa

faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dkelompokkan menjadi

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari

luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik

yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun tidak. Negara-negara tersebut telah

mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya

identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini kemudian ’mewabah’

ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor

internal antara lain adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara

dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan

kesadaran di sebagian cendikiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu
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ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim

di Indonesia. 78

Di samping itu, faktor politis juga turut bermain. Membaiknya

”hubungan” Islam dan negara menjelang akhir milineum lalu membawa angin

segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah. Meningkatnya

keberagamaan masyarakat juga menjadi faktor pendorong berkembangan

ekonomi syariah di Indonesia. Munculnya kelas menengah Muslim perkotaan

yang terdidik dan relijius membawa semangat dan harapan baru bagi industri

keuangan syariah. Mereka mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar

shalat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdah lainnya saja. Tetapi, agama harus

diterapkan secara kafah (holistik) dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam

berekonomi. Faktor berikutnya adalah pengalaman bahwa sistem keuangan

syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Bank

syariah masih dapat berdiri kokoh ketika ”badai” itu menerpa dan merontokkan

industri keuangan di Indonesia. Di samping itu, faktor rasionalitas bisnis pun turut

membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok masyarakat yang tidak cukup

dapat menerima sistem keuangan syariah berdasarkan ikatan emosi (personal

attachment) terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk

terjun ke bisnis syariah. Implikasi Bagi Perkembagan Ekonomi Nasional,

78Ibid., hlm. 33.



61

setidaknya ada 3 hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi

nasional, yaitu :

a. Ekonomi Syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil.
Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana
yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke
sektor riil.

b. Ekonomi Syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam
menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-
negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di
Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-
dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka
terus berkembang dan justru negara kita yang terkesan tidak siap
menerima kehadiran mereka karena berbagai ’penyakit akut’ yang
tidak investor friendly, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan,
korupsi, dan sebagainya.

c. Gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi
yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi
yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala
bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi,
dan ketidakpastian (gharar). 79

C. Bank Mega Syari’ah

1. Sejarah, Latar Belakang Berdiri, Visi, Misi dan Nilai

Perjalanan PT. Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum

konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta.

Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora),

kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan

beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk

dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25

79Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah, (Yogayakarta: UII
Press, 2002), hlm. 19-20.
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Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan

nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September

2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank

Mega Syariah.80

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo)

sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai

bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui

pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan

ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham

merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang

semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega

Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan

terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh

berbagai penghargaan dan prestasi.81 Seiring dengan perkembangan PT Bank

Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat

khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka

tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank

80PT. Bank Mega Syari’ah, Annual Report 2010, (Jakarta : PT. Bank Mega Syari’ah, 2010),
hlm. 3.

81Ibid.



63

Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik

maupun internasional.82

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang

disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan

dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini,

PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki

394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang

pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S)

yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan

Sulawesi.83 Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang

melandasi kegiatan operasionalnya, PT. Bank Mega Syariah hadir untuk

mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa,” dengan misi :

“memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan melalui

kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi

stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Nilai yang dikembangkan :

Visioner, Amanah, Profesional, Konsisten, Intrepreneurship, Teamwork,

Berbagi.84

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan

Adapun struktur organisasi PT. Bank Mega Syari’ah, dapat dilihat pada

skema sebagai berikut :

82Ibid.
83Ibid.
84Ibid., hlm. 2.
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Tata kelola perusahaan pada PT. Bank Mega Syari’ah, adalah dengan

menerapkan prinsip akuntabilitas, yang dijabarkan dengan pembagian tugas dan

wewenang yang jelas pada setiap level organisasi yang besarannya tercermin pada

struktur organisasi perusahaan. Bank Mega Syariah selalu berpegang teguh pada

prudential banking principle dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

intermediary dengan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku

sebagai bentuk tanggung jawab (responsibility) terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan. Tanggung jawab tersebut diterjemahkan secara jelas dalam

bentuk visi, misi dan rencana bisnis bank, agar kinerja bank dapat terukur oleh

semua jajaran bank dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Nilai–nilai

perusahaan yang meliputi visioner, amanah, profesional, konsisten,

intrepreneurship, teamwork dan berbagi selalu menjadi pedoman Bank Mega

Syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Bank Mega Syariah selalu mendukung penerapan prinsip independensi

yang tergambarkan pada setiap pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi

dari pihak-pihak tertentu, dan juga selalu memastikan terlaksananya azas

kesetaraan dan kewajaran terhadap semua stakeholders guna terwujudnya

lingkungan usaha yang kondusif. Peran dan Kelengkapan Elemen Organisasi

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman Bank

Mega Syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam

organisasi. Peran setiap elemen dalam organisasi akan selalu dievaluasi untuk

disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan
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dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis Bank Mega Syariah. Sebagai

organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, Bank Mega

Syariah telah memiliki struktur organisasi lengkap dengan elemen-elemen yang

diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), Bank Mega Syariah telah menetapkan 3 (tiga) orang Komisaris, 5

(lima) orang Direksi dan 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah.85

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk

di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh Dewan Komisaris

merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau

hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

2) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu,

serta memberikan nasihat kepada Direksi.

85Ibid., hlm. 14.
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3) Dalam rangka tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait,

dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau

peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan.

5) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank,

auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya.

6) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan

di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara

independen.

8) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

9) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah

menjalankan tugasnya secara efektif.
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10) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk

pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

11) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.86

b. Direksi

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah,

secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi adalah melakukan pengelolaan

Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan

tujuannya. Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah di dalam dan luar

pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain, serta menjalankan

tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, direksi tidak

diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga

seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain. Terkait

dengan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Mega Syariah Direksi

sudah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Direksi sudah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

2) Direksi sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha

bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

86Ibid., hlm. 14-15.
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3) Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta

Satuan Kerja Kepatuhan.

4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI,

auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

5) Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui RUPS.

6) Direksi sudah mengungkapkan kebijakankebijakan Bank yang bersifat

strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah

diakses pegawai.

7) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan

tepat waktu kepada komisaris.

8) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah

mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.87

Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan

pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank. Dalam hal ini

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dewan Komisaris dan

Direksi Bank Mega Syariah juga tidak saling mempunyai hubungan keuangan dan

hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota

Komisaris lainnya dan atau anggota Direksi. Dengan demikian independensi

87Ibid., hlm. 15.
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pengambilan keputusan dapat senantiasa terjaga. Dewan Komisaris dan Direksi

sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib

kerja yang sudah ditetapkan, hal ini merupakan wujud dari penerapan sistem

pengendalian internal yang handal guna memastikan kualitas GCG tetap memiliki

peringkat “baik.”

Dalam menjalankan usaha seluruh organ tersebut akan selalu bekerjasama

sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing guna mewujudkan visi dan misi

perusahaan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan

pendapat dalam menindaklanjuti suatu kondisi atau situasi yang terkait secara

langsung maupun tidak langsung dengan usaha. Maka musyawarah selalu

menjadi jalan utama yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan pendapat

tersebut. Dengan demikian pola hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

merupakan hubungan partnertship dalam rangka mewujudkan visi dan misi

perusahaan.

Sistem dan Struktur Pengambilan Keputusan Sistem pengambilan

keputusan pada Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Semua keputusan yang telah

dihasilkan melalui berbagai upaya diatas bersifat mengikat bagi semua anggota

Dewan Komisaris dan Direksi.
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c. Kelengkapan dan Tugas Komite-Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris Bank Mega

Syariah telah membentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian

yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komite-komite tersebut

diangkat oleh Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

1) Komite Audit ; Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta

memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,

- Melakukan review terhadap : (a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit

Internal (SKAI), (b)Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. kesesuaian laporan

keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, (c) Pelaksanaan tindak

lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil

pengawasan Bank Indonesia.

- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS

melalui Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko; Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan

evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
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komite majemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau

Risiko memliki tugas : (1) Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko, dan (2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi ; Untuk memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris, Komite Remunerasi melakukan mengevaluasi kebijakan

remunerasi bagi:

- Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS.

- Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.

- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja

keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan

sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite akan menyusun sistem, serta

prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan

Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

- Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang

dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.88

88Ibid., hlm. 15-16.
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3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak bagi kemajuan

dan pertumbuhan bisnis Bank Mega Syariah. Menyadari bahwa posisi dan peran

SDM demikian strategis, peningkatan kualitas baik ketrampilan (skill ) maupun

pengetahuan SDM menjadi prioritas Bank Mega Syariah. Apalagi ekspektasi

nasabah terhadap produk dan layanan di perbankan syariah sangat tinggi sehingga

membutuhkan tingkat kompetensi SDM yang baik. Sejalan dengan perkembangan

bisnis bank, hingga akhir Desember 2010, jumlah SDM Bank Mega Syariah telah

mencapai 5.320 orang. Jumlah tersebut meningkat daripada tahun 2009 sebanyak

4.926 orang.89

Kualitas SDM Bank Mega Syariah terlihat dari tingkat pendidikan

mereka, dimana lebih dari 67% merupakan sarjana. Sejalan dengan ekspansi Bank

Mega Syariah, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM akan terus dilakukan

melalui berbagai program pendidikan. Misalnya, menjalin kerjasama dengan

beberapa lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan SDM handal di

perbankan syariah. Untuk meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan Visi dan

Misi Bank Mega Syariah, manajemen telah melakukan berbagai program

pelatihan SDM. Program pelatihan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut ini

dilakukan secara rutin. Pelatihan Dasar-dasar Perbankan Syariah, Dasar motivasi,

Training Product, Training Service Excellence, Training Operational, Diklat

89Ibid., hlm. 22.
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Karyawan Cabang Baru dan Team Building merupakan program dasar yang

diselenggarakan di internal perusahaan.

Selain itu, pengetahuan dan keterampilan SDM di Bank Mega Syariah

juga terus diasah melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang

diselenggarakan di eksternal perusahaan. Ada juga program refreshment untuk

karyawan lama untuk meningkatkan kembali product knowledge serta service

excellent dan motivasi. Bidang-bidang pelatihan yang menjadi fokus

pengembangan SDM diarahkan pada penguasaan Core Competency, Leadership

Competency, Technical Competency, Officer Development Program dan

sertifikasi manajemen risiko.90

Core Competency, merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki

oleh seluruh karyawan BMS. Yaitu, Pemahaman visi, misi dan nilai-nilai

perusahaan. Seperti service excellence, syariah banking operation dan sebagainya.

Leadership Competency, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang

pimpinan lini (supervisory) hingga eksekutif (division head) dalam bentuk

pengelolaan anak buah, perencanaan, manajemen, pengambil keputusan dan

sebagainya.

Technical Competency, merupakan kemampuan yang harus dimliki terkait

dengan spesialisasi bagian masing-masing. Yaitu, akuntansi, salesmanship,

rekrutmen, legal, audit dan sebagainya. Officer Development Program, yaitu

program rekrutmen dan tenaga pimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan

90Ibid., hlm. 23.
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bisnis dan supporting. Selain itu, BMS juga akan akan melakukan sertifikasi

manajemen risiko kepada SDM di level-level tertentu. Di tahun 2011, Bank Mega

Syariah akan menambah jumlah SDM hingga menjadi sekitar 5.882 orang.91

Penambahan ini untuk menopang rencana bisnis perusahaan di segmen mikro dan

gadai syariah.Sejalan dengan tingginya kebutuhan SDM tersebut, Bank Mega

Syariah akan lebih berorientasi pada tenaga-tenaga fresh graduate. Hal ini

dilakukan lantaran kebutuhan SDM di industri pembiayaan mikro sangat tinggi.

Sehingga seringkali terjadi perpindahan SDM dari satu bank ke bank lain yang

begitu cepat. Melalui pengembangan SDM dari fresh graduate diharapkan

karyawan akan lebih loyal dan masa pengabdian kepada perusahaan menjadi

semakin panjang.

4. Produk dan Layanan

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega

Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang

beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi

riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya

kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (rahmatan lil alamin). Produk dan

layanan Bank Mega Syari’ah, terdiri dari : Produk Simpanan, Produk Pembiyaan

dan Layanan.92

91Ibid., hlm. 24.
92Ibid., hlm. 35-36.



76

a. Produk Simpanan

Produk Simpanan yang ditawarkan dan dikelola oleh Bank Mega Syari’ah

terdiri dari :

1) Giro Utama iB ; Produk ini merupakan rekening koran wadiah yang

memungkinkan nasabah mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan.

2) Giro Utama iB Valas Mega Syariah; Merupakan rekening koran dalam mata

uang asing yang bisa memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan

transaksi internasional.

3) Tabungan Utama iB Mega Syariah ; Merupakan simpanan wadiah yang

memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan

mengelola dana selayaknya tabungan.

4) Tabungan Pendidikan Plus iB Mega Syariah ; Produk simpanan terencana ini

ditujukan untuk mempersiapkan masa depan dana pendidikan anak sesuai

prinsip syariah Mudharabah Muthlaqah. Produk ini dilengkapi dengan

perlindungan asuransi jiwa.

5) Tabungan Plus iB Mega Syariah ; Tabungan Plus iB adalah tabungan

investasi yang dapat digunakan untuk tabungan transaksional dengan prinsip

mudharabah.

6) Tabungan Fleksi iB Mega Syariah ; Merupakan simpanan jangka waktu

tertentu dengan akad wadiah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan

ini memberikan bagi hasil yang kompetitif untuk nasabah.
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7) Tabungan Haji iB Mega Syariah ; Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah

yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip

mudharabah muthlaqah, produk tabungan ini memberikan dana talangan

kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

8) Tabungan Investasya iB Mega Syariah ; Produk tabungan ini dikemas untuk

dapat memenuhi kebutuhan nasabah atas produk investasi dan memiliki

fleksibilitas transaksi yang tinggi. Tabungan Investasya menggunakan akad

mudharabah dengan tingkat bagi hasil setara deposito.

9) Tabungan Rencana iB Mega Syariah ; Produk tabungan yang didesain untuk

memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Melalui tabungan yang menggunakan

akad mudharabah ini, nasabah fleksibel dalam menentukan pilihan setoran.

10) Tabungan iB Dollar Mega Syariah ; Produk tabungan ini memberikan

kemudahan kepada nasabah untuk menyimpan dana dalam mata uang dollar

Amerika Serikat. Besarnya setoran sangat fleksibel dan imbal hasilnya sangat

menarik.

11) Deposito Plus iB Mega Syariah ; Simpanan berjangka mudharabah yang

memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat dijadikan fasilitas

jaminan untuk kebutuhan pembiayaan nasabah Deposito Plus iB Dollar Mega

Syariah.
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12) Simpanan berjangka mudharabah dalam valuta asing. Produk ini memberikan

nisbah bagi hasil yang menarik dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung

transaksi bisnis internasional nasabah.93

b. Produk Pembiayaan

Produk Pembiyaan yang ditawarkan dan dikelola oleh Bank Mega

Syari’ah terdiri dari :

1) KPR Utama iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah

murabahah ini memungkinkan nasabah melakukan angsuran sesuai

kemampuannya. Besarnya angsuran menyesuaikan kesepakatan sejak awal

sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan

kepastian bagi nasabah.

2) KPM Utama iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor

dengan konsep syariah murabahah. Besarnya angsuran menyesuaikan

kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa

pembiayaan.

3) Multi Guna iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah

murabahah. Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang

telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

4) Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan

menggunakan konsep syariah ijarah. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan

93Ibid., hlm. 36-37.
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kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa

pembiayaan.

5) Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan

konsep syariah murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang

telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

6) Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan

dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan

nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

7) Gadai Syariah iB Mega Syariah ; Fasilitas pinjaman dengan menggadaikan

barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan

pada saat pengembalian pinjaman. Produk ini menggunakan konsep syariah

qardh yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah Ijarah yaitu

perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.

8) Bank Garansi iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan menggunakan

konsep syariah kafalah yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh Bank

Mega Syariah kepada pihak penerima jaminan (nasabah) atas permintaan

pihak terjamin.

9) PRK Syariah iB Mega Syariah ; Fasilitas pembiayaan dengan line facility di

mana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan

rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah
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disepakati. Produk ini menggunakan konsep syariah musyarakah dengan

nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.94

c. Layanan

Layanan yang ditawarkan dan dikelola oleh Bank Mega Syari’ah terdiri

dari :

1) Mega Syariah Card ; merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah

rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan

tunai pada seluruh ATM berlogo ATM Bersama dan ATM Prima serta dapat

digunakan sebagai kartu debit di berbagai merchant.

2) Safe Deposit Box Mega Syariah Mega Syariah ; adalah fasilitas penyimpanan

barang berharga (safe deposit box) dengan berbagai ukuran dan harga hemat.95

D. Konsep Operasional

Berdasarkan tinjauan teori di atas, maka variabel yang ada pada judul

penelitian ”Penyaluran Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru dan Dampak Terhadap Ekonomi Nasabah dan Bank,” secara

operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru, dengan indikator :

a. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru,

94Ibid., hlm. 37.
95Ibid.
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b. Prosedur Permohonan dan Syarat-syarat Pembiyaan Dana Talangan Haji

PT. Bank Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru,

c. Akad Penyaluran Dana Talangan Haji PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru,

2. Dampak penyaluran dana talangan haji PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru terhadap ekonomi nasabah, dengan indikator :

d. Manfaat dana talangan haji PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru

bagi nasabah,

e.Dampak positif dan negatif penyaluran dana talangan haji PT. Bank Mega

Syariah Cabang Pekanbaru terhadap ekonomi nasabah:

- Kerelaan Nasabah Melakukan Aqad Pembiayaan Dana Talangan Haji,

- Kesan Nasabah Terhadap Produk Dana Talangan Haji,

- Kemampuan Nasabah Membayar Angsuran Dana Talangan Haji,

- Ketepatan Waktu Nasabah Membayar Angsuran Dana Talangan Haji,

- Perasaan Nasabah Ketika Membayar Angsuran/ Melunasi Dana

Talangan Haji.

3. Dampak penyaluran dana talangan haji PT. Bank Syariah Mega Cabang

Pekanbaru tersebut terhadap ekonomi bank.

a. Manfaat dana talangan haji PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru

bagi bank,

b. Dampak penyaluran dana talangan haji PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru terhadap ekonomi bank.


