PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI
(STUDI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)
TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh
IMAM ASROFI
NPM : 1423030026

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
KONSENTRASI PENGEMBENGAN LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG 1438 H / 2017 M

i

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI
(STUDI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)
TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Islam
Oleh
IMAM ASROFI
NPM : 1423030026
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
KONSENTRASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraini,M.E.Sy
Pembimbing II: Dr. Erina Pane, SH., M.Hum

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG 1438 H / 2017 M

ii

PERYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN
Yang betandatangan dibawah ini

Nama

: Imam Asrofi

NPM

: 1423030026

Program Studi : Ekonomi Syari’ah
Konsentrasi

: Pengembangan Lembaga Keungan Syariah

Menyatakan dengan Sebenarnya bahawa Tesis yang berjudul: “Peran
Pemerintah Dalam Pengembangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Tani (Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar
karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kekeliruan
dan kesalahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tulang Bawang, 27 Juni 2017
Penulis

IMAM ASROFI
NPM. 1423030026

iii

ABSTRAK
Perkembangan Ekonomi Islam (Islamic Economy) baik sebagai ilmu
pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak
sambutan positif di tingkat global. Berbagai pusat studi maupun program
pendidikan ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk
sumber daya insani di bidang ekonomi Islam. Demikian juga lembaga keuangan
yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang digali dari prinsip-prinsip ekonomi
Islam yang selaras dengan ajaran Islam, bermunculan sejak 1970-an yang terus
berkembang pesat sampai hari ini. Dari aspek perekonomian, masyarakat tersebut
membutuhkan dukungan lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif
pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka
munculnya PT. BPRS Tani di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data dan
pembuatan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini, diperoleh gambaran tiga indikator penting yaitu:
1) Legal Formal Bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Juga sudah memberikan Legal Formal kepada PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tani Tulang Bawang Barat
dan Pemeberian Modal Awal dan Pertahun, serta dari pihak Otorisasi Jasa
Keuangan juga memberikan izin Usaha Kepada PT. BPRS Tani Tulang Bawang
Barat Nomor : Kep-1/D.03/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemeberian Izin
Usaha PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah. 2.) Modal Pemerintah daerah telah mengucurkan Dana awal
untuk beroprasi sebesar 4 Milyar dan setiap tahunnya sebesar 1 Milyar Bahkan
Bisa Lebih dari Jumlah Tersebut, jika Pedapatan Asli Daerah Meningkat Modal
yang diberikan ke PT. BPRS Tani Juga akan meningkat juga.3.) Marketing
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ikut serta dalam
membantu memasarkan dengan memberikan himbauan kepada pegawai
pemerintah daerah dan kepada masyarakat sekitar bahwasanya untuk dapat
memanfaatkan PT. BPRS Tani yang ada di Tulang Bawang Barat guna untuk
mengajukan pembiayaan dari segi permodalan.
Kesimpuna yang dapat di tarik dalam penelitiana ini yaitu secara umum
pemerintah daerah telah membantu dalam pengembangan PT. BPRS Tani yang
ada di kabupaten tulang bawang barat dalam bidang legal formal, permodalan dan
marketing kepada pegawai pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat.
Saran yang dapat diambil yaitu Pemerintah Daerah secara umum
hendaknya lebih memaksimalkan tugas dan wewenangnya sebagai pembuat
kebijakan dan fasilitator bagi perkembangan ekonomi syariah, Penulis dalam
hal mewujudkan cita-cita untuk mengembangkan Kegiatan PT. BPRS Tani
Kabupaten Tulang Bawang Barat hendaknya terus mengawal dan melakukan
Penelitian Perkembangan PT. BPRS Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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MOTO

            
     
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

   
    
          
        
     
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
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II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:
 = وصﱠلnazzala
 = تههﱠbihinna
III.

Vokal Pendek
Fathah ( ︠_ ) ditulis dengan a, kasrah ( ) ̶؍ditulis i, dan dammah ( ̓
ditulis u.

IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis ā, bunnyi i panjang ditulisī, dan bunyi u panjang
ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung ( ̄
Contohnya:
1.Fathah + alif ditulis ā  فالditulis falā.
2.Kasrah + yā’ mati ditulis ī  تفصيلditulis tafṣ īl.
3.Ḍ ammah + wāwu mati ditulis ū  اصىلditulis uṣ ūl.
V.

Vokal Rangkap
1. Fathah + yā’ mati ditulis ai ً الصهيلditulis az-Zuhailī.
2. Fathah+ wāwuditulis au الدولحditulisad-Daulah.

VI. Tā’ marbuṭ ah di akhir kata

xiv

) di atsasnya.

)

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan
sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.
Contoh:  تدايح المجتهدditulis Bidāyah al-Mujtahid.
VII. Hamzah
1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringnya. Seperti :  إنditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrop (֢ )
seperti:  شيءditulis Sya֢iun.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai
dengan bunyi vokalnya. Seperti:  زتائةrab’ā֢ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang
apostrop ( ˬ ).Seperti:  تأخرونditulis ta֢khużūna.
VIII. Kata Sandang alif + lām
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.  الثقسجditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘1’ diganti dengan huruf syamsiyah
yang bersangkutan.  الىساءditulis an-Nisā’
IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut tulisannya.
 ذوي الفسوضditulis żawī al-furūd.
 أهل السىحditulis ahluas-Sunnah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan Ekonomi Islam (Islamic Economy) baik sebagai ilmu
pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak
sambutan positif di tingkat global. Berbagai pusat studi maupun program
pendidikan ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk
sumber daya insani di bidang ekonomi Islam. Demikian juga lembaga
keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang digali dari prinsipprinsip ekonomi Islam yang selaras dengan ajaran Islam, bermunculan sejak
1970-an yang terus berkembang pesat sampai hari ini.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,
juga tidak terlepas dari perkembangan ini. Perkembangan ekonomi Islam di
Indonesia antara lain ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia,
sebagai bank yang beroperasi dengan sistem syariah pertama di Indonesia
pada 1992. Munculnya perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu
perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem
perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang
sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemunculan bank syariah
kemudian diikuti dengan kemunculan lembaga keuangan syariah lainnya,
seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, saham syariah maupun berbagai
model keuangan lainnya.

1

Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai
sebelum

pemerintah

secara

formal

meletakkan

dasar-dasar

hukum

operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah
melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 serta UndangUndang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas
permintaan yang nyata dari masyarakat. Dalam periode 1992 sampai dengan
1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat
syariah (BPRS) yang telah beroperasi.
Perkembangan yang pesat ini masih terus berlangsung hingga saat ini.
Secara kelembagaan saat ini terdapat 3 bank umum syariah (BUS), 28 unit
usaha syariah (UUS), dan 117 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Total
kantor BUS dan UUS telah mencapai 609 kantor. Perkembangan ini tidak
terlepas dari kebijakan office chanelling dan splitover yang memang
digalakkan Bank Indonesia untuk mempercepat peningkatan peran perbankan
syariah di Indonesia
Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung
Utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa
daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil
produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata‐rata curah hujan yang
memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang
luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang
terdapat di Kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah
2

tegalan terdapat pada bagian utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang,
Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah
Kabupaten

Tulang

Bawang

Barat

didominasi

oleh

lahan

berupa

semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar
Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi
satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.100 ha.
Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya
meliputi daerah dataran hinggga bergelombang dan daerah rawa. Daerah
dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah
kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan pemukiman1.
Kondisi geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat, masyarakatnya
dominan beraktifitas di bidang agraris, peternakan dan perkebunan. Potensi
perekonomian tersebut terlihat di antaranya kabupaten tulang bawang barat
pada tahun 2012 sebagai sentra pengembangan kambing etawa di delapan
kecamatan yang ada di Tulang Bawang Barat, pada masa Kepemimpinan
Bapak Bupati Bactiar Basri, sebelum beliau menjadi Wakil Gubenur
Lampung pada waktu itu selanjutnya dilanjutkan oleh Wakil Bupati Bapak
Umar Ahmad yang menggantikan beliau sebagai Bupati Tulang Bawang
Barat, beliau memberikan terobosan guna

1

Sejarah singkat kabupaten tulang bawang barat

3

meningkatkan

perekonomian

masyarakat di antaranya memberikan bantuan kepada kelompok tani utuk
mengembangkan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging yang
dinamakan Koprasi Manok Q yang anggotanya semua Badan Usaha Milik
Tiyuh (BUMT) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat

yang

berjumlah 94 BUMT. Selain peternakan ayam ada juga peternakan
penggemukan sapi semuanya guna untuk menambah perekonomian
masyarakat Tulang Bawang Barat terobosan lain Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat juga akan membuat perkampungan inggris dan
perkampungan–kampungan di sana akan dibentuk beberapa peternakan,
perikanan dan pertanian.
Dari aspek perekonomian, masyarakat tersebut membutuhkan dukungan
lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif pengembangan usaha
masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka munculnya BPRS Tani
di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani milik pemerintah
daerah Tulangbawang Barat segera beroperasi. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Tani ini menjadi program Bupati untuk membantu
permodalan petani maka dari itu dinamakan BPRS Tani dan Pedagang di
kabupaten setempat. Kepala Bagian Perekonomian pemerintah daerah
setempat,

Miral

Hayadi,

mengatakan

untuk

mengoperasikan

Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani tersebut pemkab sedang berupaya
untuk mendapatkan izin usaha yang terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). "Untuk izin prinsipnya sudah terbit, tinggal menunggu penerbitan izin
4

usahanya,"kata Kepala Bagian Perekonomian kepada Lampost, Selasa
(25/8/2015). Miral menjelaskan bank tani tersebut akan didirikan di Pasar
Panaraganjaya. Modal pendirian bank ini telah disiapkan dana penyertaan
modal sebesar Rp 4 miliar dari pemkab dan Rp 40 juta dari pihak ketiga.
"Pendirian bank ini sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Direncanakan
bank ini beroperasi sekitar Nopember mendatang,".
Terkait dengan personil yang akan menjalankan bank tersebut, Kepala
Bagian Perekonomian, pihak OJK juga telah menetapkan hasil test calon
Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Syariah."Yang menetapkan
para calon dewan komisaris dan direksi adalah OJK sesuai dengan hasil test
yang dilakukan,". Sementara itu, Bupati Umar Ahmad mengatakan
pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tani tersebut merupakan
program pemkab untuk membantu petani dan pedagang di kabupaten
setempat. "Melalui bank ini pemkab akan menyiapkan modal usaha
masyarakat. Bank ini menjadi program untuk mempercepat pembangunan di
kabupaten ini,". Target dari program ini kata dia, selain membantu para petani
juga para pedagang di kabupaten setempat. "Bank ini disiapkan untuk
membantu masyarakat kecil melalui bantuan modal usaha,"2
Munculnya

perbankan

syariah

di

Indonesia

merupakan

suatu

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem
perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang
sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemunculan bank syariah

2

Merwan, Bank Syariah Tani Tubaba Segera Beroperasi, Lampost, 26 Agustus 2015, hlm 8.
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kemudian diikuti dengan kemunculan lembaga keuangan syariah lainnya,
seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, saham syariah maupun berbagai
model keuangan lainnya. namun dibalik kemunculan BPRS Tani , mengharap
dukungan dari pemerintah baik secara kebijakan, modal, sumber daya
Manusia maupun fasilitas yang diberikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat
Syari‟ah (BPRS) Tani itu sendiri ?
Berkaitan dengan hal tersebut , maka penulis melakukan penelitian pada
“Peran Pemerintah dalam Pengembangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah (BPRS) Tani (Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Sebelum dapat dirumuskan masalah penelitian perlu dibuat identifikasi
masalah. Berikut ini dikemukakan masalah – masalah yang ada pada
objek yang di teliti anatara lain:
a. Apa Peran pemerintah dalam perkembangan PT. Bank Pembiayaan
Rakyat

Syariah (BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang

Bawang Barat ?
b. Bagaimana bentuk peran pemerintah daearah dalam Pengembangan
PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani yang berada di
Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Batasan Masalah
Dalam Penelitian ini peneliti membatasi batasan masalah
perlu dibahas yaitu:
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yang

a.

Apa Peran pemerintah dalam perkembangan PT. Bank Pembiayaan
Rakyat

Syariah (BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang

Bawang Barat ?
b.

Bagaimana bentuk peran pemerintah daearah dalam Pengembangan
PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani yang berada di
Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

c. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok
permasalahan yang perlu dibahas yaitu:
a. Apa Peran pemerintah dalam perkembangan PT. Bank Pembiayaan
Rakyat

Syariah (BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang

Bawang Barat ?
b. Bagaimana bentuk peran pemerintah daearah dalam Pengembangan
PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani yang berada di
Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

C. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah diterangkan sebelumnya, maka ruang
lingkup penelitian ini dibatasi pada bagaimana peran pemerintah daerah dalam
pengembangan Bank Pembiayaan Syari‟ah (BPRS) Tani yang di Kabupaten
Tulang Bawang Barat .
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk

mengetahui

lebih

mendalam

tentang

permasalahan

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani yang
berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
b. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana peran
pemerintah daearah dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
c. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan atau digunakan untuk
mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani di
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Manfaat Hasil Penelitian
Kegunaan Hasil Penelitian ini adalah :
a. Bagi Pembaca
Untuk menanambah pengetahuan mengenai pemahaman proses
Pengembangan Bank Pembiayaan Syari‟ah (BPRS) Tani yang berada
di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b.

Bagi Pemerintah Daerah
Untuk memberikian informasi kepada pihak Pemerintah Daerah
dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS)
Tani khususnya di Kabupaten Tulang Bawang barat.
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c. Bagi Penulis
Memberikan gambaran kepada masyarakat luas khusunya yang
berada di kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Peran Pemerintah
Daerah dalam Pengembangan Bank Pembiayaan Syari‟ah (BPRS)
Tani Yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
E.

Penelitian Terdahulu
Dalam hal ini penelitian terdahulu tentang Peran Pemerintah dalam
Pengembangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS) Tani (Studi
di Kabupaten Tulang Bawang Barat) belum ada .

F.

Kerangka Pikir
Pengertian Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara terhadap
suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir iini
disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang
relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita
dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis,
argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode
kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis premis
dasarnya.
Kerangka berpikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari
buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam
merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus membangun kerangka
berpikir sering timbul kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang
disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan, hal ini disebabkan karena
9

sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka teoritis. Dalam hal
menyusun suatu kerangka berpikir, sangat diperlukan argumentasi ilmiah
yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar
argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, kerangka berpikir harus
disusun secara logis dan sistematis.
KERANGKA PIKIR
PEMERINTAH DAERAH
TULANG BAWANG BARAT

PT. BPRS TANI
TULANG BAWANG BARAT

DINAS PERTANIAN
TULANG BAWANG BARAT

MASYARAKAT
TULANG BAWANG BARAT

NASABAH
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. BANK SYARI’AH
1.

Pengartian BANK Syariah
Perbankan

syariah,

ialah

suatu

Lembaga

keuangan

yang

menggunakan sistem dan aturan-aturan islam. Alasan berdirinya Bank
syariah adalah banyaknya umat islam yang ingin menggunakan jasa
keuangan yang terbebas dari riba.
Berdirinya Bank Syariah sendiri, pertama kali diperkasai oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewakli suara umat Islam di
Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990.
Para ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian
bank syariah. Diantaranya adalah:
Sudarsono, menurut beliau yang dinamakan bank syriah adalah
lembaga keuangan yang memberikan segala macam kredit dan jasa
keuangan lainnya dalam lalu lintas peredaran dan pembayaran uang yang
menjalankan sistemnya dengan aturan dan prinsip islam.
Perwataatmadja, menurut beliau bank syariah ialah bank yang
menjalankan fungsi dan sistemnya dengan menggunakan prinsip dan
aturan-aturan islam yang berlandaskan alQuran dan sunnah.
Siamat Dahlan, mengemukakan bahwa yang dinamakan bank
syariah

adalah

lembaga

keuangan
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yang menjalankan

usahanya

berlandaskan dengan prinsip-prinsip ajaran islam yang berpedoman
kepada alquran dan hadits.
Schaik, menambahkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk
bank modern yang berlandaskan pada hukum ajaran Islam, yang
dikembangkan pada pertengahan abad islam, dengan menggunakan
konsep bagi hasil dan resiko sebagai sistem utama dan meniadakan
sistem keuangan yang berlandasan pada keuntungan dan keastian yang
telah ditentukan sebelumnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menerangkan tentang perbankan
syariah dan bank syariah dalam UU No. 21 Th. 2008. Disana telah
disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala ma‟am yang
berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang meliputi
kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam
menjalankan usaha keuangan tersebut.
Sedangkan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan/ bank
yang melaksanakan kegiatan usaha keuangannya dengan dilandasi dasardasar islam.
Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, bank syariah
menjalankan usahanya dengan berlandaskan islam dan dalam kegiatan
usahanya tidak membebankan maupun tidak memberikan bunga kepada
nasabah. Keuntungan dari usaha keuangan syariah sendiri berdasarkan
dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah diawal.
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Bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Bank umum syariah
(BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPR Syariah). Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam
aktivitasnya

tidak

menarik

bunga

dari

jasa

usahanya,

tetapi

diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Contoh : Bank
Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan
lain-lain. Usaha Unit Syariah adalah unit usaha yang segala aktivitasnya
masih berada di bawah pengelolaan bank konvensional sebagai kantor
pusatnya.

Sedangkan

UUS

sendiri

menjadi

bagian

dari

bank

konvensional yang berdiri di daerah-daerah sebagai cabang pembantu
kerja, maupun unit kerja di kantor cabang yang mejalankan kegiatan
usaha berdasarkan hukum islam. Contoh UUS diantaranya BNI Syariah,
BII syariah, dan lain-lain.3
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga
keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip
– prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank Syariah adalah bank
yang dalam pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip syariah.Sehingga
semua jenis produknya juga didasarkan pada prinsip syariah, diantaranya
adalah:

3

Ismil, Perbankan Syari’ah, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011
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a) Al – Wadi’ah (simpanan)
Prinsip Al – Wa‟diah adalah titipan murni dari satu pihak lain, bisa
perorangan, lembaga maupun badan hukum. Titipan ini harus dijaga
dan dapat dikembalikan kapan saja bila si penitip (nasabah)
menginginkannya.
b) Pembiayaan dengan bagi hasil
Pada bank konvensional untuk penyaluran dananya dikenaldengan
istilah kredit atau pinjaman, pada bank syariah dikenal dengan
pembiayaan.Bank mkonvensional keuntungan diperoleh dari bunga,
pada bank syariah didapat dari bagi hasil.
c) Ba’ial – Murabahah
Adalah harga jual beli pada harga pokok dengan tambahan
keuntungan yang disepakati.
d) Ba’ias – Salam
Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari,
sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
e) Bai’ Al – Istishna
Adalah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dengan
produsen sebagai pembuat barang.4
2.

Macam –Macam Aturan Bank Syari’ah
Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah yang
didirikan di berbagai negara, seperti di Sudan, Pakistan, dan Malaysia

4

Op.cit
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pada era tahun 1970-80 an, semakin meningkatkan kesadaran dan
motivasi umat Islam di Indonesia, sebagai umat mayoritas, untuk
melakukan hal yang serupa. Sebenarnya, keinginan untuk mendirikan
bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 70an, namun karenakebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak
mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terealisasikan.
Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank
Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang diprakasai oleh
Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Bank ini mulai efektif
beroperasi pada tahun 1992.
Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan. UU ini lalu diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998.
Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur
perbankan Syariah. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat
periodisasi perkembangan UU yang mengatur perbankan syariah di
Indonesia berdasarkan kepada UU yang telah disebutkan di atas.
a.

Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa BMI adalah
bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan pada prinsip
syariah. Dasar hukum berdirinya BMI adalah UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Secara substansi, UU ini merupakan peraturan
perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank
15

konvesional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang
mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. Kata „bank syariah‟
juga tidak disebutkan secara eksplisit. UU ini hanya menyatakan
bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil
keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat Pasal 1 butir
12 & Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata „syariah‟ atau
„Islam‟ secara eksplisit dalam UU ini disebabkan, menurut Sutan
Remy Sjahdeini, masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat
itu. Pemerintah masih „alergi‟ dengan penggunaan kata „syariah‟
atau „Islam‟.
Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi
berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut
bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk
memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir
1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi
hasil adalah Bank Umum atau Bank Prekreditan Rakyat yang
melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi
hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana
yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang
berdasarkan Syari‟at.
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Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa ungkapan
bank bagi hasil secara prinsip merupakan terminologi yang
digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang
dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang
berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada
hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan
aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.
Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara
jelas bahwa bank umum dan bank prekreditan rakyat (BPR) yang
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara
bersamaan

melakukan

aktivitas

bisnis

berdasarkan

prinsip

konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR
konvensional

juga

tidak

boleh

melakukan

aktivitas

bisnis

berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6). Kemudian, untuk
memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan
prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi
hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi
utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa
produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai
dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di
dalam bank bersifat independen, terpisah dari menajemen bank dan
tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam
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menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama
Indonesia.
Dari

penjelasan

di

atas,

dapat

dicatat

bahwa

sejak

diberlakukanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Peraturan Pemerintahnya, maka bank syariah di Indonesia telah
menjadi kenyataan. Hal ini dianggap sebagai front gateberoperasinya
bank syariah di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut
masih dianggap belum memadai untuk mendorong perkembangan
bank syariah, karena sekedar mengatur bank yang beroperasi
berdasarkan prinsip bagi hasil, namun tidak secara definitif dan
komprehensif mengatur akitifitas bank berdasarkan prinsip syariah.
b. UU No. 10 Tahun 1998
Pada tahun 1998, UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)
diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU
No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan
syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU
No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (exhaustive) dan sangat membantu
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun
1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur
secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat
beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip
syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2),
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Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37
ayat (1) huruf c).
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut
Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi

hasil

(mudharabah),

pembiayaan

berdasarkan

prinsip

pernyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa
dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Ketentuan di atas
menunjukkan

perluasanan

eksistensi

bank

syariah

dalam

melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal
tersebut tidak diatur secara jelas.
Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan
bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia.(Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang
hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor
cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak
dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan
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syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya
wewenang

kepada

Bank

Indonesia

untuk

mengawasi

dan

mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya
kewenangan tersebut diberikan kepada kementrian keuangan.
Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam
mengembangan

perbankan

syariah.

Banyak

Peraturan

Bank

Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran
operasional bank syariah.
c.

UU N. 21 Tahun 2008
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan
syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin
meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan
pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada
masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah
di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya
berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian
diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk
kadangkala overlapping satu sama lainnya. Kemudian, bank syariah
mempunyai karakterisitk yang berbeda dengan bank konvensional,
sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu
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Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh
karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan
syariah secara konfrehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat
mendesak untuk diwujudkan.
Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan
pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi
13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama
dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam
UU ini adalah terkait dengan tata kelola (corporate governance),
prinsip kehati-hatian (prudential principles), menajemen resiko (risk
menagement), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite
perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan
syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi
dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini
pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah
di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU
No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya
UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen
hukum lainnya , diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin
kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di
bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih
baik lagi.
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d. QS An – Nisa’ Ayat 29
Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah
surat An-Nisa ayat 29 .
   
          

       
     
    


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.
Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam
melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam
(batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu
kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi
yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa
pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka
memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang
lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak
berbuat sesuatau yang menyeleweng dari islam.5

5

Al-Qur’an terjamah,Departemen Agama RI,pustaka agung harapan,2006,
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e.

QS Al – Baqarah Ayat 238
Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum Bank syariah
terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283,
    
     
 

Yang Artinya “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain makan hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan
amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.” Dari ayat
ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan
amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus
menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal
ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan
ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa
dibilang harus terbuka dan transparan.
3.

Perkembangan Bank Syariah
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak
ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai
bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya
telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bankbank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah
menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi
karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang
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menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang
melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan
syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis.
Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan
keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya,
pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bankbank syariah.
Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat
melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan
kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun
bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank
Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.
Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk
menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal
krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu
langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.
Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di
upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk
membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah
bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini
merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang
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perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun
1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis
usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.
Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai
sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan
prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah.
Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dan syariah adalah
pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (shariah compliance).
Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan
dari operasional perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan
nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentu saja
terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh.
Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat
keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik
dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank
sebagai pengelola dana. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan
syariah mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui program ”iB
campaign”. Namun saat ini peran Bank Indonesia menjadi berkurang
dengan adanya pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan
perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
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Bank-bank syariah di Indonesia mulai mengupayakan peningkatan
kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank-bank konvensional.
Akses teknologi informasi seperti ATM, mobile banking maupun internet
banking menjadi fokus bagi pengembangan kualitas layanan dari bankbank syariah. Inovasi pengembangan produk dan layanan juga harus
menjadi fokus penting bagi bank-bank syariah agar dapat bersaing
dengan bank konvensional. Saat ini industri perbankan sangatlah ketat,
bank-bank syariah tidak bisa jika hanya mengandalkan produk-produk
standar untuk menarik nasabah.
Keunggulan lain yang dimiliki pada Bank Syariah adalah produkproduk perbankan yang ditawarkan tidak ada yang bersifat spekulatif
sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global. Bank
Syariah di Indonesia dalam pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ke depan bank-bank syariah yang ada di Indonesia diharapkan mampu
meningkatkan kemandirian agar dapat berdiri secara independen dan
bank induknya kegiatan operasionalnya dapat dikelola secara profesional
dan mandiri menggunakan prinsip yang benar-benar syariah.
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B.

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi
Semua aspek-aspek pertumbuhan ekonomi di atas tidak dengan
sendirinya berkembang dan tersedia dengan cukup. Untuk merangsang
munculnya

aspek-aspek pertumbuhan ekonomi

itu campur tangan

pemerintah daerah jelas dibutuhkan sekali oleh para pelaku ekonomi atau
masyarakat luas. Pemerintah daerah harus dapat menjamin aspek-aspek
pertumbuhan ekonomi itu diterima secara merata dan adil oleh rakyatnya,
yang ada diwilayah kerjanya.
Allah Berfirman dalam Al-Qur‟an terntang anjuran mencari yang halal
dalam surat al-jumah Ayat : 10
        
    
   

 

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumah:10)6
Dinegara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi
pemerinatah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah yang dalam
percaturan ekonomi negerinya berperan semata-mata sebagai wasit atau
polisi, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk
kemudian menjadi perelai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi
6

Al-Qur’an terjamah,Departemen Agama RI,pustaka agung harapan,2006,
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kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan
dan mustahil dicegah. Tidah ada suatu perekonomian pun, termasuk di
negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya.
Yang ada ialah perbedaan kadarnya. Dibeberapa negara pemerintahnya
terlibat erat dalam kegiatan perekonomian, sementara di beberapa negaranegara lain campur tangan pemerinatah dalam perekonomian dalam
perekonomiannya relatif lebih terbatas.
Dalam kancah perekonomian moderen, peran pemerintah dapat
dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu :
1.

Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan
sumberdaya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan
mendukung efesiensi produksi.

2.

Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan
sumber daya, kesempatan dan hsil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3.

Peran

stabilisatif peran pemerintah dalam memelihara stabilitas

perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan
disequilibrium.
4.

Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses
pembangunaan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang,dan
maju.7
Dalam kehidupan ekonomi, setiap orang atau masyarakat selalu

mempunyai preferensi tertentu terhadap barang-barang dan jasa yang ingin

7

Dumairy ,” Perekonomian indonesia,” Erlangga, Jakarta, 1996 ( hal : 158)
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di konsumsi atau hendak diproduksi. Barang ekonomi, berdasarkan
peruntukannya, dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial.
Yang disebut terakhir ini bukan berarti barang bebas atau barang non
ekonomi. Barang pribadi ialah barang yang dapat dimiliki atau untuk
dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau sekelompok orang
mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui proses transaksi jualbeli. Barang sosial adalah barang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak
dapat dimiliki oleh pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi.
Contoh barang atau jasa sosial misalnya jalan umum, jembatan, pertahanan,
dan keamanan negeri. Barang semacam ini tidak menarik bagi masyarakat
atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya karena
tidak bisa dijual. Mengapa tidak bisa dijual karena tidak bisa dimiliki atau
dnikmati secara pribadi.
Adanya barang sosial mencerminkan bahwa mekanisme pasar telah
gagal menyediakan barang-barang itu. Padahal barang social tersebut sangat
dibutuhkan oleh masyarakat untuk melanjutkan usahanya. Pihak swasta
enggan memproduksinya, baik karena tidak bisa dijual ataupun karena
investasi yang sangat besar. Pemerntah harus turun tangan

untuk

menydiakan atau memulainya. Cara yang ditempuh untuk pengadaannya
bisa macam-macam, ditangani sendiri oleh instansi teknis pemerintah
seperti departemen atau lembaga non departemen atau perusahaan negara.
Atau pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun
biasanya pemerintah harus memberikan subsidi untuk itu. Barang-barang
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tadi , begitu tersedia, pada umumnya dapat dinikmati oleh setiap orang
secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar. Pemerintah sendiri selaku
pemasok juga tidak dapat menjualnya. paling-paling
memungut

ia hanya bisa

retribusi atau iuran kepada yang menggunanakan atau

menikmati.yang jelas pemerintah mengeluarkan biaya tidak sedikit.
Peran alokatif pemerintah dalam perekonomian daerah penting dalam
menyediakan aspek-aspek ekonomi secara adil dan merata. Peran ini juga
dapat memberikan stimulasi bagi berkembangnya

kewirausahaan di

daerahnya. Sepertinya masyarakat akan mengalami kesulitan jika peran
alokatif pemerintah ini tidak berjalan secara stabil, apalgi masyarakat kecil
sangat membutuhkan peran alokatif dari pemerintah. Pasar tidak dapat
menyediakan aspek-aspek pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata.
Tanpa pemerintah sulit sekali fasilita infrastruktur dapat dapat terpenuhi
terutama infrastruktur sosial yang dapat menunjang perekonomian rakyat
seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan pusat-pusat
informasi perdesaan dan sebagainya. Fasilitas ini di samping memerlukan
banyak

investasi

juga

dari

sudut

pandang

ekonomi

perolehan

keuntungannya sangat lama.
Kegagalan pasar mengundang pemerintah untuk turut campur tangan
dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peruntukan dan
mengatur penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang ada

agar

teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan
pemerintah selaku pelindung masyarakat, tetapi juga menuntut pengeluaran
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biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar
di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, karena
pemerintah bertindak pula selaku pelopor dan pengendali pembangunan.
Peran distributif pemerintah dalam

perekonomian, Pemilikan

sumberdaya dan kesempatan ekonomi disetiap negara acapkali tidak merata
baik diantara lapisan-lapisan masyarakat, diantara wilayah-wilayah negara
yang bersangkutan, maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula
dengan kecenderungan pembangian hasil-hasilnya. Tanpa kesenjangan
Anugerah awal pun (Initial endowment : maksudnya kesenjangan pemilikan
sumber daya dan kesempatan ) ketimpangan penikmatan atau pembagian
hasil dapat terjadi. Konon lagi apabila kesenjangan sudah bermula sejak
awal. Oleh karenanya ketidakmerataan, dalam bentuk apapun haruslah
dikurangi (meniadakannya sama sekali tentu saja utopis) alasannya bukan
semata-mata karena ketidakmerataan bersifat tidak manusiawi, tetapi juga
dan bahkan jauh lebih penting lagi karena hal itu secara ekonomi tidak
produktif.
Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan
cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan
segelintir pihak (lapisan masyarakat, wilayah,sektor) tertentu. Daya tawar
(bergaining position) antar pelaku ekonomi menjadi seimbang. Dalam hal
kosentarasi kekuatan dan kekuasaan tadi berdimensi

antara lapisan

masyarakat, segmen-segemen tertentu dalam perekonomian akan mengarah
ke struktur pasar ologopolistik dan bahkan monopolistik. Efisiensi produksi
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menjadi semu, begitu pula optimalitas alokasi sumber daya, Mengapa ?
karena tingginya produktivitas dan harga barang-barang bukan terbentuk
oleh proses mekanisme pasar (kekuatan tarik menarik antara penawaran dan
permintaan) yang seimbang, melainkan lebih karena ekonomi biaya tinggi
akibat kesewenang-wenangan pihak yang menggenggam kekuatan dan
kekuasaan ekonomi.
Disisi lain, ketidak seimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar.
Permintaan bisa

merosot akibat ketidakmampuan jajaran konsumen

menjangkau harga tawar yang dilambungkan oleh kalangan produsen.
Ketidakmampuan permintaaan menyerap penawaran berakibat melesuhnya
produksi. Pada gilirannya, perekonomian secara makro turut terimbas
dampaknya. Dalam perpektif nonekonomi, ketidak merataan ekonomi
potensial menyulut keresahan sosial. Berawal dari kecemburuan sosial,
keresahan bisa marak menjadi kerusuhan sosial. Muara ongkos itu tak pelak
lagi adalah instabilitas nasional., sesuatu hal yang memporak porandakan
segala kenyamanan dan kemapanan kehidupan, termasuk kehidupan
berekonomi. Siapakah yang terpanggil untuk bertanggung jawab mencegah
serta menggulangi semua itu ? Niscaya bukan orang perorangan ataupun
sebuah perusahaan, melainkan pemerintah.
Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur
penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Disisi penerimaan,
pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan
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lainnya untuk kemudian diredistribusikan secara adil proporsional. Dengan
pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
Peran Stabilisatif Pemerintah dalam perekonomian. Isu stabilisasi
merupakan alasan lain bagi pemerintah untuk turut mencampuri
perekonomian. Alasan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak
berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan
kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasinya
misalnya adalah jika perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi atau
serbuan barang-barang import dari luar daerah, ini akan mematikan usaha
lokal. Sedangkan contoh fakta objektif dimana pihak swasta tidak mampu
menyelesaikan sendiri masalah mereka misalnya dalam kasus tingginya
tingkat suku bunga

perbankan, untuk menolong pengusaha lokal

pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti mendirikan koperasi
atau pinjaman lunak lainnya. Perang harga akibat politik dumping yang
dilakukan oleh segelintir perusahaan besar dan kuat modal dalam suatu
industri, akibatnya harga produk yang dihasilkan pengusaha lokal kalah
bersaing . Campurr tangan pemerintah

berperan strategis untuk

memecahkan kemelut-kemelut seperti itu melalui penekanan retribusi
daerah bagi barang yang masuk ke daerah seperti menaikkan retribusi
dispensasi penggunaan jalan dan membebaskan retribusi dispensasi
penggunaan jalan bagi produk lokal.

33

Ketidakmampuan pihak swasta mengatasi sejumlah kemelut pada
umumnya bersifat objektif, memang berada
sehingga

wajar

mengundang

campur

diluar kendali mereka,

tangan

pemerintah.

Namun

kadangkala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri
secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori
berpendangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya. Misalnya
dalam kasus tuntutan kenaikan upah pekerja. Dalam kemelut internal yang
dicontohkan ini, acapkali pemerintah terlalu dini berintervensi, biasanya
dengan dalil untuk menjaga atau memulihkan stabilitas.
Peran dinamisatif

pemerintah dalam perekonomian , Adalah

kenyataan bahwa dalam beberapa hal kalangan swasta tidak memiliki
keberanian yang memadai untuk menjalankan kegiatan ekonomi tertentu
atau bahkan memulainya. Kenyataan demikian amat lazim dijumpai
dinegara-negara sedang berkembang . Ataupun jika keberanian itu cukup
karena siap menantang risiko dan modal tersedia, misalnya perkembangan
boleh jadi sangat lambat. Menghadapi fakta atau gejala yang seperti ini
biasanya pemerintah tidak sabar, lalu turun tangan untuk merintis atau
memacunya. Jadi peran administratif pemerintah diwujudkan dalam bentuk
perintis kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu seperti penyediaan angkutan
kejalur baru yang masih kering sehingga arus informasi dapat diterima
merata di wilayahnya, atau pemekaran kota dengan jalan antara lain
memindahkan pusat kegiatan pemerintahan daerah ke lokasi baru, serta
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bentuk percepatan pertumbuhan bidang bisnis tertentu, misalnya, dengan
mengalokasikan anggaran yang lebih besar kebidang bersangkutan.
dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan
dikampanyekannya sendiri. Karena dialah yang merencanakan

dan

memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas
pelaksanaannya, atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang
menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan. Kalau perlu, demi
pembangunan

(biasanya didahului atau diiringi dengan dalih untuk

memelihara stabilitas) pemerintah berhak mengambil alih kegiatan yang
semula dijalankan oleh pihak swasta. Premis tadi tak lain merupakan
perwujudan dari isme- pembangunan atau ,”developmentalism,” (lebih
sempit

lagi

merupakan

manifestasi

dari

isme-pertumbuhan

atau

,”growthism,”) yang membelunggu karangka berfikir (term of thinking)
pemerintah dibanyak daerah , termasuk para perumus kebijaksanaan
pembangunannya. Peran demikian yang sebenarnya mematikan kreatifitas
pelaku ekonomi atau masyarakat itu sendiri.
Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan
kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai
contoh

dalam

kapasitas

selaku

stabilisator,

pemerintah

harus

mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi
pengeluarannya, agar pemintaan aggregat terkendali sehingga tidak tambah
memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk
lapisan masyarakat atau pihak /sektor yang harus dibantu dapat turut
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berkurang.

Padahal

justru

dengan

pengeluaran

itulah

pemerintah

menjalankan peran distributifnya. Untuk itu pemerintah daerah harus
mampu memposisikan peran dalam pembangunan ekonomi, agar tidak
terjadi kesenjangan pembangunan dalam satu daerah.
Aspek-aspek Pemerataan hasil pembangunan . Dinegara-negara
miskin, perhatian utama

terfokus pada dilema kompleks antara

pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting,
namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersamaan.
Pengutamaan

yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain.

Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi, dan untuk itu
tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil.
Namun, yang menjadi masalah bukan soal bagaiamana caranya memacu
pertumbuhan, tetapi siap melakukan dan berhak menikmati hasil-hasilnya,
kalangan elit kaya raya yang minoritas, ataukah mayoritas rakyat yang
miskin. Seandainya yang diserahi wewenang itu adalah kelas elit

yang

kaya , maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik;
hanya saja ketimpangan pendapatan dan kemiskinan absolut akan semakin
parah. Tetapi jika yang dipilih adalah mayoritas miskin , segenap hasilnya
harus dibagi secara lebih merata, dan hal kurang memungkinkan terpacunya
GNP secara Aggregat atau nasional.
Terlepas dari hal itu, sekarang banyak negara-negara dunia ketiga
yang cukup berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi ternyata belum
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membuahkan manfaat yang tinggi bagi anggota masyarakatnya yang paling
miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup.
Kini negara-negara maju maupun negara–negara berkembang mulai
muncul himbauan dan tuntutan dari masyarakat luas yang semakin lama
semakin kuat

bagi dilakukannya peninjauan kembali

atas tardisi

“pengutamaan GNP” sebagai sasaran ekonomi yang utama. Kecenderungan
ini mulai berlangsung

sejak dekade 1970-an. Upaya pengentasan

kemiskinan dan pemerataan pendapatanpun mulai dikedepankan sebagai
fokus utama pembangunan.
1.

Pengertian Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Negara Tahun 1945.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu
yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang,
dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai
bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik
Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “ Negara Kesatuan Repulik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.
Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan
urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk
mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
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Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.daerah.
Melihat

definisi

pemerintahan

daerah

seperti

yang

telah

dikemukakan diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini
adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah
adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.8

2.

Fungsi Pemerintah Daerah
Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan
menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan
kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal tersebut seperti yang telah
kami sampaikan melalui tulisan mengenai Arti Pemerintah. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi
seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.
Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai
tiga fungsi pokok sebagai berikut:

8

Kaloh, J. Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
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1.

Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.

2.

Menyelenggarakan peradilan.

3.

Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak
swasta.
Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga

fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:
1.

Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk
menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)

2.

Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi
dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu
pertimbangan

tentang

kekayaan

dan

distribusi

pendapatan,

kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar.
Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk
tugas fungsi tersebut.
3.

Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut
usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaankebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk
mempertahankan

kestabilan

perekonomian

(stabilisator

perekonomian)(Guritno, 2000:2)
Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki
fungsi sebagai berikut.
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1.

Fungsi Pelayanan
Perbedaan
Pemerintah

pelaksanaan
Pusat

fungsi

dan

pelayanan

Pemerintah

yang

Daerah

dilakukan

terletak

pada

kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat
mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar
negeri,

Moneter

dan

Peradilan.

Secara

umum

pelayanan

pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan
pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.
2.

Fungsi Pengaturan
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan
perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan
peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.
Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga
mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di
daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah
lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah.
Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang
dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

4. Fungsi Pembangunan
Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di
wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek
kehidupan

tidak

hanya
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fisik

tapi

juga

mental

spriritual.

Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat
membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan
akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan
terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini
seperlunya.
5. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)
Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah,
fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah
guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.
Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta
masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan
daerah,

diarahkan

untuk

meningkatkan

aktifitas

ekonomi

masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan
Pemerintah

Daerah.

Dalam

fungsi

ini

pemerintah

harus

memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat,
sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat
ditingkatkan.

Lebih-lebih

apabila

kepentingan

masyarakat

diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata
pemerintah.9

9

http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/ di Unduh Pada Tanggal 22 Agustus 2017
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Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah
menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahAN.
Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
adalah :
a)

Pemerintah

daerah

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b)

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

c)

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan
daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya.

C. Peran Pemerintah dalam Pandangan Ekonomi
1.

Peran Pemerintah dalam Pandang Ekonomi Umum
Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak melibatkan
peran pemeritah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara
yang menganut sistem kapitalis yang mengkehendaki peran swasta lebih
dominan dalam mengelola perekonomiannya. Karena tidak ada satupun
negara kapitalis di dunia ini yang menganut sistem kapitalis murni.
Menurut Adam Smith, ahli ekonomi kapitalis, mengemukakan teorinya
bahwa dalam perekonomian segala sesuatunya akan berjalan sendiri43

sendiri menyesuaikan diri menuju kepada keseimbangan menurut
mekanisme pasar. Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian
itu seperti dikendalikan oleh “the invisible hand”, sehingga dengan
demikian tidak memerlukan begitu banyak campur tangan pemerintah.
Maka menurut Adam Smith peranan pemerintah hanya meliputi tiga
fungsi saja, yaitu: Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri
Menyelenggarakan peradilan Menyediakan barang-barang yang tidak
bisa disediakan oleh swasta Dalam masa sekarang ini, banyaknya
perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan
banyaknya

penemu-penemu

baru

serta

semakin

terbukanya

perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan
yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran
pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem
perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu
dapat ditangani oleh swasta.
Allah Berfirman dalam Al-Qur‟an terntang anjuran mencari yang
halal dalam surat al-jumah Ayat : 10
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumah:10)10
Allah Juga berfriman dalam Al-Qur‟an QS. Al – Mulk Ayat : 15
                

 

Artinyah : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan. (QS: Al- Mulk: 15
a. Peranan Alokasi Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibuthkan
terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat
disediakan oleh swasta yaitu barang-barang umum atau disebut
jugabarang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara,
tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh
melalui sistem pasar. Dalam hal seperti ini maka pemerintah harus bisa
menyediakan apa yang disebut barang publik tadi. Tidak dapat
tersedianya barang-barang publik tersebut melalui sistem pasar disebut
dengan kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan manfaat dari barang
tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh yang memiliki sendiri, tapi
10

Al-Qur’an terjamah,Departemen Agama RI,pustaka agung harapan,2006,
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dapat dimiliki/dinikmati pula oleh yang lain, dengan kata lain, barang
tersebut tidak mempunyai sifat pengecualian seperti halnya barang
swasta. Contohnya seperti udara bersih, jalan umum, jembatan, dll.
Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barangbarang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan
masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat
dipuaskan

oleh

mekanisme

pasar.

Contohnya

dalam

kegiatan

pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan.
b. Peranan Distribusi Peranan distribusi ini merupaka peranan pemerintah
sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi
pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini
berkaitan erat dengan dengan masalah keadilan. Sedangkan masalah
keadilan sudah ini sudah terlalu kompleks, sebab keadilan ini
merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari berbagai presepsi,
bahkan masalah keadilan ini juga tergantung dari pandangan
masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, karena keadilan itu
merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam
mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan ini
memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam
masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatn masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya
dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang relatif lebih
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besar bagi orang kaya dan relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai
subsidi bagi golongan miskin. Secara tidak langsung, bisa melalui
kebijaksanaan

pengeluaran

pemerintah,

misalnya:pembangunan

perumahan tipe sederhana (RS) dan tipe sangat sederhana (RSS) yang
lebih banyak porsinya dibanding rumah mewah, untuk golongan
pendapatn tertentu, subsidi untuk pupuk petani, dan lain sebagainya.
c. Peranan Stabilisasi Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu
dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakankebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk
meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga
dapat mempertahankan fullemployment dan menghindari inflasi
maupun deflasi. Peranan tabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi
gangguan dalm menstabilkan perekonomian, seperti: terjadi deflasi,
inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang, yang nantinya
masalah-masalah tersebut akan mengangkibatkan timbulnya masalah
yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dll.
Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh
kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa
bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan
masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah
sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar
efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas
ekonomi. Demikian juga halnya kebijaksanaan dibidang-bidang lain.
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Oleh karenanya dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari
pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
2.

Peran Pemerintah Dalam Pandangan Ekonomi Islam
Pada prinsipnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang
berbasis Islami adalah memiliki dasar rasionalitas yang fundamental
dalam ajaran agama Islam. Dalam perspektif Islam bahwa peranan
pemerintah berdasarkan beberapa argumentasi, yaitu:
a. Derevasi dari konsep kekhalifahan
b. konsekwensi dari adanya fardlu kifayah (kewajiban kolektif)
c. adanya gejala kegagalan pasar dalam mengimplementasikan
konsep al falah
Pemerintah sebagai pemegang khalifah di muka bumi untuk
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan manusia secara keseluruhan.
Kesejahteraan dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai
dari amanah Allah. Tanpa adanya pemerintah, akan menimbulkan
kekacauan dan kesewenangan yang kuat untuk menyantap yang lemah.
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menetapkan
negara yang adil sekalipun pemerintahnya kafir dan Allah tidak
menegakkan negara yang dlalim sekalipun pemerintahnya muslim (inna
allah yuqim al daulah al „adilah wa law kanat musliamah wa inn allah la
yuqim al dawlah al dlalimah wa law kanat kafirah). Dengan kata lain
bahwa negara apapun bentuknya dan sistemnya jika menegakkan
keadilan, maka mendapat perlindungan dari Allah dan begitu juga
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sebaliknya walaupun berasaskan Islam tetapi tidak mewujudkan
keadilan, maka Allah tidak akan melindunginya. Oleh karena itu
pemerintah sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk mewujudkan
keadialan. Fardlu kifayah merupakan kewajiban kolektif atau sosial
yang apabila salah satu dari mereka yang melaksanakannya, tidak
mendapat

dosa

semua.

Namun

jika

tidak

ada

sama

sekali

melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa secara keseluruhan.
Maka pemerintah memiliki peranan strategis untuk melaksanakan
fardlu kifayah, karena memiliki otoritas yang efektif. Sebagaimana
pendapat Plato, “segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang
kekuasaan”. Fardlu kifayah apabila sudah dilaksanakan akan berubah
status hukumnya menjadi fardlu a‟in atau kewajiban personal (al Subky,
1993:jilid I, 17).11
Mewujudkan ekonomi yang berbasis Islam adalah ada di tangan
pemerintah sebagai kewajiban secara kelemabagaan. Fardlu kifayah ini
sangat terkait dengan kemaslahatan umum yang mencakup pada
dlaruriyat dan hajiyyat. Daruriyat adalah kemaslahatan yang apabila
tidak terpenuhi akan menimbulkan kebinasaan baik berkaitan dengan
masalah

dunia

maupun

akhirat.

Sedangkan

hajiyyat

adalah

kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan
kepicikan dan kemeratan. Salah satu contoh dari kewajiban kifayah
pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan adalah membangun

11

Al Subky, 1993:jilid I, 17
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industri yang menyediakan kebutuhan pokok dan transformasi,
pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.
Pemerintah menjalankan peranan penting dalam mewujudkan
fardlu kifayah ini karena ada kemungkinan masyarakat gagal untuk
menjalankan atau tidak melaksanakan dengan baik. Kemungkinan
kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardlu kifayah karena
beberapa hal, yaitu:
a. asismetri dan kekurangan informasi;
b. pelanggaran moral;
c. kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis
Masyarakat pada umumnya dinamakan masyarakat „awam karena
pada umumnya mereka tidak mengetahui sedetil mungkin tentang
permasalahan agama, seperti fardlu kifayah. Maka pemerintahlah yang
memiliki akses yang lebih mendalam tentang informasi yang
sebenarnya. Pada akhirnya masyarakat kehilangan informasi, padahal
informsi merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mengetahui mana
yang menjadi kewajiban yang harus diprioritaskan. Ketika informasi itu
diketahui dengan baik, maka lebih efektif dalam melaksanakan
tugasnya sebagai hamba Allah swt.
Kegagalan pasar juga merupakan faktor latar belakang perlunya
pemerintah untuk berperan dalam perekonomian yang berbasis islami.
Kegagalan pasar dalam permasalahan perekonomian adalah disebabkan
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dua sebab, yaitu tidak berjalannya meknisme pasar dengan efesien dan
ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan baik.
Pemerintah memiliki tugas yang utama untuk mengawasi gerak
perekonomian karena tanpa pengawasan pemerintah akan menimbulkan
ketidak adilan, monopoli dan sebagainyan seperti mengawasi praktek
produksi dan jual beli. Pengawasan pemerintah dalam gerak ekonomi
adalah antara lain sistem jual beli, produksi, penimbunan barang pada
sistem harga. Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk tim khusus
untuk mengotrol jalannya perekonomian dengan benar. Tanggung
jawab pemerintah tersebut merupakan amar ma‟ruf nahi munkar
sebagai aplikasi dari fardlu kifayah.
Al Mawardi mengatakan bahwa praktek munkar yang dilakukan
kedua belah pihak dengan kesadaran masing-masing akan berdampak
negatif, seperti praktek riba, jual beli yang batil, atau apa saja yang
bertentangan dengan syari‟ah Islam, maka tugas lemabaga ini melarang
dan memberi sanksi sesuai kadar pelanggaran. Di antara praktek
terlarang adalah penipuan pada pembeli dan perekayasaan harga. Jika
pembeli tidak mengerti akan tipu daya dari pembeli, maka sanksinya
lebih berat lagi. Namun, jika pembeli mengetahui akan tipu daya
pembeli, maka sanksi pada pembeli lebih ringan.
Menurut Ibnu Qayyim bahwa pelaku pelanggaran tersebut adalah
perusak umat dan dampak bahayanya pada masyarakat umum tidak
dapat dikendalikan, karena itu mereka harus ditindak dan diberi
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pelajaran dengan seberat-beratnya. Karena akibatnya sangat lebih besar.
Termasuk praktek yang harus dihentikan adalah berbagai hal yang
diharamkan Allah dan RasulNya, misalnya riba, baik yang langsung
maupun tidak langsung dan jual yang mengandung spekulatif (gharar).
Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh akan
gerak perekonomian yang berbasis Islami. Hal ini bukan berarti
pemerintah tidak memberi kemerdekaan pada rakyatnya, karena
kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain (hurriyah al
mar‟I mahdudah bi hurriyah ghairih). Dengan kata lain bahwa
kebebasan yang dibenarkan dalam Islam adalah tidak menggangu hak
orang lain.
Pemerintah

Melarang

Mu‟amalah

yang

diharamkan

Yang

dimaksud mu‟amalah yang haram adalah segala bentuk mu‟amalah
yang bertentangan dengan prinsip dan moralitas Islam. Sedangkan
muamalah haram yang sudah menjamur dan menjadi keebiasaan setiap
hari

dalam

masyarakat

diantaranya

prakek

riba,

ihtikar

dan

memanfaatkan barang gadai.
Dalam Al- Qura‟a Telah di Jelaskan dalam QS Al – Baqarah Ayat 282
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di
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antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis

enggan

menuliskannya

sebagaimana

Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka
yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
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penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
(QS. Al- Baqarah Ayat 282)12
Praktek Riba telah diharamkan oleh al Qur‟an dengan tegas
sehingga tidak ada satu pun ulama berbeda pendapat antara boleh dan
haram. Ulama seluruhnya sepakat mengharamkan riba, karena dalam
kaidah ushul fiqh, “tidak ada pintu ijtihad di sesuatu yang memiliki
dasar teks yang jelas dan tegas” (la ma sagha li al ijtihad fi ma fih
nashsh sharih qath‟i).
Menentukan Harga jika Dibutuhkan. Para ulama fiqh berbeda
pendapat tentang penentuan harga, ada yang mengharamkan dan ada
pula yang membolehkan. Hal itu sama-sama berangkat dari interpretasi
sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas, “Di masa Nabi, pernah
harga barang-barang melambung. Para sahabat Nabi lalu mengusulkan
pada Nabi. Mereka menghadap: wahai Rasulullah, hendaknya engkau
menentukan harga”. Nabi lalu menjawab” Allahlah zat yang membuat
lingkup sempit dan melapangkan. Dan saya berharap, di hari saat saya
bertemu Allah, tak seorangpun menututku atas kedalimanku, baik
dalam masalah jiwa atau harta”. HR Imam Enam: Bukhari, Muslim,

12
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Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah kecuali Nasa‟I (al Syaukany, 1986:j
V, 1232).13
Pemahaman

ulama

yang

mengharamkan

penentuan

harga

berdasarkan hadis tersebut dengan pemahaman tekstual sebagaimana
Nabi tidak akan melakukan kedzaliman terhadap siapapun. Maka secara
otomatis hukumnya haram, karena ada unsur kedaliman yang membawa
kerusakan atau mudlarat. Dalam kiadah ushul fiqh, “al ashl fi al madlarr
al tahrim wa al manafi‟ al hill” (pada prinsipnya dalam sesuatu yang
mendatangkan kerusakan adalah haram dan sesuatu yang mendatangkan
manfaat adalah halal atau boleh). Namun hadis ini bersifat zamani
(kontekstual), dimana pada zaman Nabi jelas berbeda dengan konteks
sekarang ini. Di masa Nabi pihak penjual dalam kondisi lemah,
sehingga wajar jika Nabi tidak menentukan harga yang pasti. Sementara
kondisi sekarang ini sudah mengalami perubahan dari segala aspek
kehidupan, terutama pihak penjual justru dalam posisi kuat tidak
terkena dampak yang merugikan. Oleh karena itu, penentuan harga
yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam zaman sekarang ini dalam
posisi lemah.
Menurut Ibnu Qayyim bahwa pematokan harga ada yang
menimbulkan kedaliman dan ini jelas hukumnya haram, misalnya
menentukan harga yang tidak diinginkan oleh para penjual tanpa dasar
yang sahih, atau melarang aktivitas pasar yang pada hakekatnya Allah

13

Himpunan hadis bukhari muslim
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tidak melarang. Namun jika pematokan harga untuk mewujudkan
keadilan dan para penjual menjual barangnya sesuai dengan standar,
maka pematokan harga tersebut dibenarkan oleh aagama, bahkan
pematokan harga itu bisa saja hukumnya wajib, maka dari hadis dapat
diambil „illat tentang tidak bolehnya pematokan harga karena
kedlaliman.

„Illat

adalah

sebauh

indikator

akan

terwujudnya

diundangkan suatu hukum. Sementara hukum selalu berubah sesuai
dengan illat yang mengitarinya (al Hukm yadur ma‟a al „illah wujud wa
„adam). Jika pengharaman pematokan harga „illatnya adalah kedaliman
a pada zaman Nabi, maka sekarang ini justru tanpa pematokan harga
akan terjadi kedaliman yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin
mendapatkan keuntungan semata. Maka hukumnya pematokan harga
oleh pemerintah bersifat kondisional dalam status hukumnya bisa
haram, sunnah, makruh, mubah, dan wajib tergantung pada illat hukum
yang mengitarinya.
Mewujudkan keadilan Sosial . Keadilan merupakan prinsip ajaran
agama Islam yang harus menjadi prioritas utama. Pemerintah memiliki
tanggung jawab atas keadilan sosial, sebagaimana firman Allah,
ِِۚۡعنِ ٱنۡ َفحۡشَآ ِء ًَٱنۡمُنكَ ِش ًَٱنۡبَغ
َ ََُٰٕ رُِ ٱنۡقُشۡبََٰ ًَ َّنۡي
ِ ٓن ًَإِّتَا
ِس
َٰ ۡ۞ِإّنَ ٱنهَ َو َّأۡمُ ُش بِٲنۡعَذۡ ِل ًَٱنِۡإح
٩٠ ََّعِظُكُمۡ نَعَهَ ُكمۡ َتزَّكَشًُّن
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat
kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (al Nahl: 90).
Keadilan harus dipahami sebagai doktrin syari‟ah. Dengan kehadiran
keadilan adalah dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Al Qur‟an
menekankan pada pada keadilan dan kebaikan bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan yang akan melahirkan kebaikan. Kebaikan
sebagai esensi tujuan agama diturunkan Allah untuk semua manusia di
muka bumi ini. Oleh karena itu, keadilan dan kebaikan merupakan
sesuatu yang saling terkait tanpa dipisahkan keduanya.
Berdasarkann konsep kesatuan, dua konsep Islam al‟adl dan al
ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejateraan
sosial. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan menyediakan
pejabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial,
terutama dalam tataran faktor ekonomi bahwa prinsip tersebut
menentukan konfigurasi aktivitas produksi, komsumsi, dan distribusi
yang baik. Kata al „adl adalah lawan kata dari al zulm, yang artinya
ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat
mengalir dari si miskin kepada si kaya. Hal ini tidak dibenarkan oleh
ajaran agama Islam karena sesuai dengan tuntunan firman Allah.
ِمَآ أَفَآءَ ٱنهَ ُو عَهََٰ سَسٌُنِوِۦ ِمنۡ أَىۡمِ ٱنۡقُشٍَٰ فَهِهَ ِو ًَنِهشَسٌُ ِل ًَِنزُِ ٱنۡقُشۡبََٰ ًَٱنۡ َْتَٰمََٰ ًَٱنۡمَسَٰكِْن
ۡخزًُ ُه ًَمَا َنيٍَٰكُم
ُ َّن دًُنَ َۢة َبْۡنَ ٱنَۡأغۡ ِنَْآءِ مِن ُكمۡۚ ًَمَآ ءَاتٍَٰكُمُ ٱنشَسٌُلُ ف
َ ٌُسبِْمِ ّكَِۡ نَا َّك
َ ًَٱبۡنِ ٱن
٧ ِشذِّذُ ٱنۡعِقَاب
َ َعنۡوُ فَٲن َتيٌُ ْۚا ًَٱتَقٌُاْ ٱنهَوَۖ ِإّنَ ٱنهَو
َ
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Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras
hukumannya. (QS. 59: 7).14
Keadialan tidak akan hadir kecuali dengan kondisi, di mana hak
dan kewajiaban masyarakat terpenuhi dan terjamin secara seimbang.
Apabila antara anggota masyarkat saling mengkhianati, maka keadilan
akan sirna (al Nabhan, 2002: 61-62).
Di antara keadilan yang harus muncul ke permukaan, Pertama,
bertanggung jawab terhadap segenap anggota masyarakat. Setiap
masyarakat memiliki hak untuk diurus oleh pemerintah. Baitul mal
sebagai penyangga ekonomi rakyat yang harus disubsidikan pada fakir
miskin, para jompo, anak –anak yatim, dan para pengangguran yang
tidak dapat pekerjaan. Mereka harus memiliki hak tetap dari baitul mal
secara rutin. Hak mereka disesuaikan dengan kadar kebutuhan
mereka. Bahkan para petinggi kekuasaan tidak berhak untuk
menghalangi mereka dari mendapatkan hak. Abu Yusuf meriwayatkan

14

Al-Qur‟an terjamah, Departemen Agama RI, Pustaka agung harapan, 2006
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bahwa Umar Bin Khattab selaku khalifah kedua, suatu hari berjalanjalan dan berpapasan dengan orang Yahudi yang dalam keadaan
meminta-minta. Umar lalu segera pulang untuk mengambil sesuatu
dan memberikan pada orang Yahudi tersebut. Umar lalu menugaskan
para pegawai Baitul mal agar memberikan sedekah pada orang Yahudi
dan membebaskannya dari kewajiban jizyah. Umar berkata pada orang
Yahudi itu, ”kami tidak bertindak setengah-tengah tehadapmu; kami
menarik jizyah saat kamu muda dan kuat bekerja. Saya tidak mungkin
menelantarkan kamu saat kamu dalam keadaan renta dan lemah Jelas
sekali

tindakan

Umar

tersebut

memberikan

tanggung jawab

kesejahteraan pada rakyat tanpa memandang agama, ras, keturunan,
dan sebagainya.
Kedua, bertanggung jawab tehadap nafkah masyarakat yang
mampu. Khalid bin Walid menulis surat ketika berdamai dengan
penduduk Hirah terhadap kesanggupannya. Di mana tertulis, “dan
pada mereka, kami memberi suatu kesanggupan: siapa saja yang telah
tidakmampu bekerja atau terkena bencana, maka kami bebaskan
jizyah. Orang itu juga keluarganya ditanggung kesejahteraannya dari
kas negara Baitu mal, selama mereka mau menempati area Hirah” (al
Nabhan, 2002: 63).15
Ketiga, bertanggung jawab terhadap stimulasi ekonomi rakyat.
Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada penguasa Irak

15

Kumpulan Hadis Bukori Muslim

60

Abdul Hamid bin Abdurrahman agar memberikan haknya. Abdul
Hamid lalu mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz
yang berisi: apa yang kamu tugaskan sudah kami laksankan tetapi kas
Baitul mal masih belum dilaksanakannnya. Umar lalu mengirim pesan
lagi: telitilah, jika ada perawan yang hendak kawin, akan tetapi tidak
ada perjaka yang mampu membayar maskawin, maka berilah
maskawin dan kawinkanlah mereka. Abdul Hamid mengirim surat, ini
pun telah kami laksanakan dan baitul mal masih belum. Umar lalu
mengirim instruksi: lihatlah dan jika terdapat pembayar jizyah telah
tidak mampu menggarap tanahnya, maka berilah dana yang bisa
dibuat menggarap tanahnya. Oleh karena itu, kita tidak hanya
membutuhkan mereka setahun atau dua tahun (al Nabhan, 2002: 63).
Oleh karena itu, fungsi wakaf untuk keadailan sosial Islam sebagai
mauquf „alaih (peruntukan wakaf) itu diperjelas lagi peruntukannya
dalam UU Wakaf No. 41/2004 itu dalam Psal 22. Dalam pasal tersebut
dijelaskan bahwa mauquf „alaih‟. Wakaf selain sarana kegiatan
ibadah, juga pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir mskin, anak
terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi
umat, dan kemajuan kesejahteraan lainnya. Selain tersebut fungsi
wakaf harus bersifat inkslusif dalam penggunaannya sehingga
mencakup ke dalam multidemensi kehidupan. Tentu kegiatan tersebut
tidak bertentangan dengan ajaran Isalm. Bahkan menjelang Revolusi
Islam Iran 1979 yang dipimpin para ulama, antara lain karena para
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ulama memiliki sumber-sumber finansial yang mandiri dan kuat dari
zakat dan wakaf. Bahkan semua kebutuhan hidup paraulama berasal
dari wakaf.
Kesejahteraan tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, akan
tetapi nonmuslim pun boleh menerimanya sebagai konsekwensi
negara yang wajib memelihara dan melindungi rakyatnya.
Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin keamanam
Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan primer (dharury) yang
mendesak harus terpenuhi, karena jika tidak terpenuhi akan
menimbulkan kebinasaan. Sementara keamanan merupakan kebutuhan
rohani yang sangat berpengaruh dalam kebutuhan jasmani. Maka
keduanya sangat terkait tanpa dapat dipisahkan. Kebutuhan pokok
harus menjadi prioritas utama dari pemerintah dalam mensejahterakan
rakyat.
D. Hasil Penelitian
Hasil
pemerintah

yangdiperoleh
kabupaten

dalam

tulang

penelitian

bawang

barat

adalah

bahawasanya

sangatberperan

dalam

pengembangan dalam bidang perekonomian islam dengan salah satu contoh
yaitu pendirian PT. BPRS Tani yang modal utama nya dari anggaran
pemerintah daerah dan segala bentuk kebutuhan PT. BPRS Tani yang di
butuhkan ssangat di bantu dan di penugi oleh pemerintah kabupaten tulang
bawang barat terlihat jelas dalam perturan daerah kabupaten tulang bawang
barat nomor 12 tahun 2012 tentang perseroan terbatas Bank Pembiayaan
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Rakyat Syariah Tani Tulang Bawang Barat dan Pemberian modal awal dan
pertahun, Didalam peraturan daerah telah dijelaskan maksud dan tujuan
yang di cetuskan dalam peraturan daerah tersebut bahwa PT. BPRS Tani
dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan PT. BPRS Tani
tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR
Konvensional.
Pada BAB IV dijelaskan tentang Modal PT. BPRS Tani TUlang
Bawang Barat yang di peroleh dari Pemerintah daerah tulang bawang barat
Pada Pasal 10 di jelaskan bahawa :
A. Modal dasar PT. BPRS Tani Tulang Baawang Barat ditetapkan sebesar
Rp. 12.000.000.000,- ( dua belas milyar rupiah) serta sarana dan
prasarana kerja PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat dan merupakan
kekayaan daerah yang di pisahkan .
B. Modal dosetor PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat ditetapkan sebesar
Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah).
C. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu modal yang
sekurang-kurangnya, wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu.
Dijelaskan juga pada pasal 11 pada peraturan daearh tulang bawang barat
bahwa:
1.

Pemilik modal PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat yaitu Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 95% dan Swasta 5%.
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2.

Bupati kerana kedudukan bertindak untuk dan atas nama pemerintah
daerah.
Pada Pasal 12 dalam peraturan daerah tulang bawang barat juga

menjelaskan bahwa:
1.

Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 Ayat (1) sampai dengan terpenuhi modal dasar ditetapkan
dengan peraturan bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.

Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan
peraturan perundang-undang.
Pada BAB V tentang Kepengurasan, Pasal 13 didalam peraturan daerah

tulang bawang barat Menjelaskan Bahwa:
Kepengeurasan PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat terdiri dari :
a.

Dewan Komisaris;

b.

Direksi; dan

c.

Dewan pengawas syariah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Metode Penelitian
Dalam penelita kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan
dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh
pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.( Patton
dalam Poerwandari, 1998).16
2.

Jenis Penelitian
Dalam melakukan suatu penelitian, metode penelitian yang digunakan
sangat membantu dan menentukan perkembangan serta hasil dari
penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode riset kualitatif.

3.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang likup penelitian terfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Tani di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Waktu Penelitian dilaksakan pada Tanggal 23 September 2016 sampai
dengan 14 Desember 2016.

16

Sugiyono, memahami Peneletian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014
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C. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data diperoleh oleh penelitia dari Bapak David Kurniawan, S.Kom
Bagian Personalia dan bagian Umum secara langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara)”.17 Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari pihak PT.BPRS Tani dan Pemerintah
Daerah Khususnya dari Asisten Tiga yang membidangi perekonomian
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. Data Sekunder
Sedangkan data sekunder menurut Nur Indriantoro dan Bambang
Supomo merupakan “sumber data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain)”.18

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku
referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh
organisasi yang bukan merupakan pengelolanya.
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
a.

Wawancara
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in
depth interview) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif,
terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu

17

18

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE Yogyakarta,
1999, h. 146
Op. Cit Hal. 146
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perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak
terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat
diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat
kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan
perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat
oleh peneliti.19
b.

Observasi
Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat
memehami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat
dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah
observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi
subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga
dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.
Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi
adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang
berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna
kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian
yang diamati tersebut.20
Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang
penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal
yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil
observasi menjadi data penting karena :

19
20

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal.7
Sugiyono, memahami Peneletian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 67
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a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks
dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka,
berorientasi

pada

penemuan

dari

pada

pembuktiaan

dan

mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek
penelitian sendiri kurang disadari.
d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang halhal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek
penelitian secara terbuka dalam wawancara.
e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap
introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan
perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada
giliranya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang
diteliti.

c.

Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan
data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen
yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek.
Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti
kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek
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melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau
dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.21
Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen
yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan
yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum
perusahaan , struktur organisasi Perusahaan dan personalia, keadaan
Pegawai yang berada di perusahaan , catatan-catatan, foto-foto dan
sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan
data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan
wawancara.
E. Teknik Analisis Data
Dalam tehnik analis data penulis menggunakan Metode Deduktif,
Penalaran Deduktif adalah proses penalaran untuk manarik kesimpulan
berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta
yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan
deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum,
menuku kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses
pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau
hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjadengan
data, mengorganisassikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensisntesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

21

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 118.
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apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
disajikan kepada orang lain.22
Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka anaisis data dilakukan
dengan teknik sebagai berikut 23:
a.

Reduksi data ( data reduction).
Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding,
memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi
data merupakan bagian dari anlisis yang mempertegas, memperpendek
dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b.

Penyajian data ( data display).
Penyajian data ( data display) adalah suatu rakitan organisasi
informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.
Dengan melihat Penyajian data ( data display), peneliti akan mengerti
apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c.

Penarikan kesimpulan ( conclusi data).
Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik
suatu kesimpulan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data
Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat
timbul. Entah itu berasal dari diri peneliti atau dari pihak informan. Untuk
mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu
mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam
22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004,
hal. 248.
23
Sugiyono, memahami Peneletian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 92
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bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami
kesalahan.
Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data :
1.

Memperpanjang masa pengamatan.Hal ini memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan
dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun
kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri
peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus menerus. Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri
dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau
isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara
rinci.
3. Triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai
teknik

pengujian

yang memanfaatkan

penggunaan

sumber

yaitu

membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi
dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik
triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan
penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti
membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara :
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Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi.



Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
saling berkaitan.



Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai
pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.

72

BAB IV
GAMABARAN UMUM DAN PEMBAHASAN,
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tulang Bawang Barat
1. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas kurang lebih 1.201
kilo meter persegi, dengan jumlah penduduk lebih kurang 266.193 jiwa.
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan
ketinggian 39 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulang Bawang
Barat dialiri beberapa sungai, diantaranya Sungai Way Kanan, Sungai
Way Kiri, Sungai Way Pedada, Sungai Way Papan, dan Sungai Way
Bawang.
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat
adalah alluvial, regosol. pedzolik coklat, latosol, dan pedzolik merah
kuning. Kabupaten Tulang Bawang Barat beriklim tropis dengan musim
hujan dan kemarau bergantian sepanjang tahun. Temperature rata-rata
25°C - 31°C, curah hujan antara 57-299 mm/tahun, dengan kelembaban
rata-rata 85,2%.
Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di:
104°55‟ – 105°10 BT dan 3°35‟-4°15‟ LS. Luas wilayah Kabupaten
Tulang Bawang Barat adalah 1.201 km2. Kabupaten Tulang Bawang
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Barat berjarak kurang lebih 135 km dari ibukota Provinsi Lampung, Kota
Bandar Lampung.
Batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :
a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatra Selatan. serta Kecamatan Way serdang dan
Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo,
Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang;
c.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan
Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar,
Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten
Way Kanan
Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang Barat
Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 20112016 adalah: “terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang
tumbuh dan berkembang menuju masyarakat yang sejahtera dan
berdayasaing”.
Sedangkan misinya adalah: (1) mengembangkan sumberdaya manusia
yang berdaya saing tinggi; (2) meningkatkan tata kelola pemerintahan
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yang baik;

(3) meningkatkan pembangunan perekonomian dan

kesejahteraan; (4) meningkatkan iklim berinvestasi dan iklim berusaha;
(5) meningkatkan daya dukung sarana dan infrastruktur wilayah; dan (6)
mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum.
Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat beribukota di Kecamatan Tulang
Bawang Tengah. Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 9
Kecamatan, 96 kampung (Desa), dan 3 kelurahan. KecamatanKecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
Kecamatan Tulang Bawang Tengah (19 kampung dan 2 kelurahan),
Kecamatan Tulang Bawang Udik (9 Kampung), Kecamatan Tumijajar (9
kampung dan 1 kelurahan), Kecamatan Pagar Dewa (6 kampung),
Kecamatan Lambu Kibang (10 kampung), Kecamatan Gunung Agung
(11 Kampung), Kecamatan Gunung Terang (10 Kampung), Kecamatan
Batu Putih (10 Kampung) dan Kecamatan Way Kenanga (9 Kampung).
Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tulang Bawang
Tengah (26.989 ha), dan yang paling kecil adalah Kecamatan Way
Kenanga (6.671 ha).
Adapun perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri
atas: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Staf Ahli Bupati; Dinas
kesehatan;

Dinas

Pekerjaan

Umum;

Dinas

Pendidikan;

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Peternakan dan Perikanan;
Dinas

Pertanian

Perkebunan
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dan

Kehutanan;

Dinas

Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; Dinas Perhubungan Kominfo; Dinas Pendapatan; Dinas
Koperasi UMKM Indag; Dinas Tata Kota; Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah; Inspektorat Kabupaten; Badan Kepegawaian Diklat;
Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Kampung/Kelurahan; Bappeda; Badan Kesbangpol; Badan Pelaksana
Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan; Badan
Bencana;

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Penanggulangan

dan

KB; Badan

Pengelola Lingkungan Hidup; Badan Ketahanan Pangan; Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu; Satuan Polisi
Pamong Praja; Sekretariat Pengurus KORPRI; 9 (Delapan) Kecamatan,
dan 3 (Tiga) Kelurahan.24
2.

Gamabaran Umum PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat
Kebangkitan BPRS Tani Merupakan wujud nyata kesadaran dari
Masyarakat akan Pentingnya Lembanga Keuangan yang Bernafaskan
Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Sayri‟ah untuk
mengebangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat.25
BPRS tani berdiri dan beoperasi di awal Tahun 2016 yaitu tepatnya
pada tanggal 19 Januari 2016 setelah mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa
Keungan pada tanggal 4 Januari 2016 ,didirikan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tepatnya di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Tepatnya Ibu Kota Kabupaten BPRS Tani sebagai

24

Selayang Pandang Kabupaten Tulang Bawang Barat Data dari Bagian Umum Pemda Tubaba,
2016
25
Selayang Pandang BPRS Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat

76

Usaha Otonom dengan Badan Hukum Nomor: Kep-1/D.03/2016 Pada
Tanggal 4 Januari 2016 dan di atur juga dalam Peraturan Daerah Nomor
17 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Bnk Pembiayaan Rakyat
Syariah Tani Tulang Bawang Barat.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani Tulang Bawang
Barat Merupakan salah satu Badan Usaha yang kepemilikannya Saham
Mayoritas milik Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Sebagai Pemegang Saham Pengedali, Bank Syariah tani Tulang
Bawang Barat melakasanakan kegiatan operasionlanya berdasarkan
prinsip syariah.
a. Visi, Misi, Data Lembaga, Landasan Hukum BPRS Tani
1. Visi :
“Mejadikan PT. BPRS Tani sebagai Mintra terbaik bagi pengembangan
perekonomian Rakyat Kecil Menengah dan mikro di Tulang Bawang
Barat”
2. Misi :
1.

Mewujudkan BPR Syariah dengan pelayanan cepat , tepat, dan
akurat kepada nasabah.

2.

Medukung pengembangan usaha miro, kecil dan koprasi.

3.

Menyediakan produk perbankan syariah yang sesuai dengan
kebutuhan msayarakat.

4.

Meningkatkan nilai saham dan meningkatkan kesejahteraan
pengurus dan pegawai.
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3. Data Lembaga
a.

Nama BANK

: PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat

b.

Alamat Kantor

: Jl. Diponegoro, Kelurahan. Panaragan Jaya
Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

c.

Dewan Komisaris : Perana Putera, SH. MH

d.

Direktur Utama

: Syaripudin Taib, SE

e.

Direktur

: Ertis Akasia Novitasari, SE

f.

Jumlah Tenaga

: 14 Orang

b. Landasan Hukun
Dalam hal ini bahwa PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat memiliki
dua Badan Hukum / Landasan Hukum untuk berdirinya yaitu:
Dari Pemerintah Daerah dan dari Otoritas Jasa Keungan
1. Badan Hukum

: Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Nomor

: 17 Tahun 2012

3. Tentang

: PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat

4. Badan Hukum

: Otoritas Jasa Keungan

5. Nomor

: Kep-1/D.03/2016

6. Pada Tanggal

: 4 Januari 2016

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan
bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat,
memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba.
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Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit
menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasalpasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi
tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk
merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan
tersebut.
Undang –Undang

Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Arah kebijakan

regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional
sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk
memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:
Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan
usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ini pun memberi
kesempatan

bagi

masyarakat
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untuk

mendirikan

bank

yang

menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk
pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya
yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan
Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU
No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah wa iqtina).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Selain dasar hukum yang telah
disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam
perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu
yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008: Prinsip Syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah.
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Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang
memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang
berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan
Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan
unit usaha syariah.
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Struktur Organisasi
RUPS
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Perana Putera, SH,MH
Anggota
: H. Lekok, MM
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Anang Rusdiansyah
Anggota : Drs. Zainal Abidin
Dewan Direksi
Direktur Utama : Syaripudin Taib, SE
Direktur
: Ertis Akasia Novitasari, SE
Internal Control
Dwi Lingga, SE.I

Operational Manager
Kepala

Marketing Manager
Kepala

Accounting
Mahmud Rianto, SE

Financing Analyst
Ahmad Hanafi, S.E.Sy

Personalia & Umum
David Kurniawan, S.Kom

Sales Officer
Hijrah Saputra, ST

Customer Service
Meli Sari, SH

Financing Supprot
Nopi Riyanto, A.Md

Teller
Laras Wijayanti, SH

Financing Support
Rizka Sallya, SAN

Security
Chairul Insani
Office Boy
Iman Huda
Driver
Ade Theo Pangestu
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3. Modal Pengembangan PT. BPRS Tani dan Produk – Produk
1. Modal Pembembangan PT. BPRS Tani
Pada Periode Pertama Modal dasar PT. BPRS Tani Tulang
Baawang Barat ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- ( dua belas
milyar rupiah) serta sarana dan prasarana kerja PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat dan merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan .
Modal dosetor PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat ditetapkan
sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah).
Modal dasar sebagaimana dimaksud yaitu modal yang sekurangkurangnya, wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu.
Dari data yang ada bahwasanya ada beberapa pemeggang saham
guna untuk mengembangan BPRS Tani Tulang Bawang Barat Anggota
Dewan Komisaris, Anggota Deriksi dan Dewan Pengawas Syariah
PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat adalah Sebagai Berikut:
1. Pemegang Saham Pengedali (PSP)
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebesar : Rp.
4.000.000.000,-

sudah

termasuk

di

1.000,000,000,2. Pemegang Saham :
a. Herman Arta Sebesar Rp. 25.000.000,b. Royharto Sebesar Rp. 15.000.000,-
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tambahkan

yang

Rp.

Pada Periode Kedua Modal PT. BPRS Tani Tulang Baawang
Barat Bertambah sebesar Rp. 7.000.000.000,- ( tujuh milyar rupiah).
Jumlah Modal yang ada pada saat ini yaitu sebesar Rp.
27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).
2. Produk – Produk PT. BPRS Tani
a.

Tabungan Tawadu ( Tabungan Wadiah Ummat )
Produk Tabungan berakad wadiah / titipan, Tabungan ini
bersifat simpanan yang di ambil kapan saja, dan tidak ada imbalan
yang disyaratkan atau tidak diperjanjian sebelumnya kecuali
dalam bentuk pemberian bonus .

b.

Tabungan Tasbih (Tabungan Syariah Bimbingan & Ibadah Haji )
Produk Tabungan berakad Mudharabah, Tabungan ini
mempunyai karateristik sebagai biaya bimbingan dan Ibadah Haji,
sehingga hanya dapat dicairkan / diambil apabila telah mencukupi
minimal untuk pedaftaran Haji.

c.

Tabungan Tabaru ( Tabungan Tahun Ajaran Baru )
Produk Tabungan berakad Mudharabah, tabungan ini
diperlukan biaya Pendidikan pada tahun ajaran baru.

d.

Tabungan Tamu ( Tabungan Mudharabah Ummat )
Produk Tabungan berakad Mudharabah, Tabungan ini
bersifat umum dan dapat dimiliki oleh perorangan maupun
perusahaan .

Persyaratan Mudah
84

Peorangan
a. Foto Copy KTP / SIM
b. Setoran awal hanya Rp. 100.000,c. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 10.000,d. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan
Perusahaan
a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar
b. Foto Copy Izin Usaha / SIUP / TDP
c. Foto Copy NPWP
d. Setoran Awal hanya Rp. 1.000.000,e. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan
Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan
Tabungan Syariah Umum Milik Pak Adam datanya sebagai berikut :
a. Saldo awal bulan

: 01/5/09 =

Rp. 1.000.000,- (15 Hari)

Saldo tengah Bulan

: 15/05/09=

Rp. 2.000.000,- (15 Hari)

Saldo AKhir Bulan

: 30/05/09 =

Rp.

5.000,- ( 1 hari )

Saldo rata – rata harian pada bulan Mei 09 Rp. 1.467.742,b. Nisbah Bagi Hasil tabungan Syariah
Umum = 55% Bank = 45 % Nasabah
c. Asumsi :
Pemnapatan Bank Bulan Mei 09

Rp. 27.500.000,-

Total Rata – rata Tabungan Syariah Umum
Bulan Mei 09

Rp. 1.500.000.000,85

Maka perhitungan bagi hasil untuk pak adam adalah :
Rp. 1.467.742,- x ( Rp. 27.500.000,- x 45%) = Rp. 12.109,Rp. 1.500.000.000,a. Pembiayaan
a.

Pembiayaan Al – Musyarakah
Pengertian & Keistimewaaan
Akad kerjasama usaha antara pihak Bank sebagai pemilik dana dan
pihak nasabah seabagai pemilik dana sekaligus seabagai pengelola
usaha untuk malakukan kegiatan usaha secara bersama dalam suaru
kemitraan dengan nisbah bagi hasil pembagian hasil sesuai dengan
kontribusi modal.

b.

Pembiayaan Al – Mudharabah
Pengertian dan Keistimewaan
Akad kerjasama usaha antara pihak Bank sebagai pemilik dana
(sshohibul maal) dengan pihak nasabah seabagai pengelola dana
(mudharib) untuk malakukan kegiatan usaha dengan nisbah
pembagian

hasil

(keuntungan

dana/atau

kerugian)

menurut

kesepakatan dari awal, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh
unsure kesengajaan, kelalaian dan pelanggaran akad (perjanjian )
ditanggung oleh pengelola dana.
c.

Pembiayaan Al Muzara‟ah (Pembiayaan Pertanian)
Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh PT. BPRS Tani
Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan anggota/calon anggota
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(Petani), untuk keperluan Pertanian dan Perkebuna guna untuk
meningkatkan nilai Produksi Pertanian dan Perkebunan. Nisbah
ditentukan di awal akad.
Syarat – syarat pengajuan pembiayaan
a.

Mengisi formulir Permohonan pembiayaan

b.

Memiliki Usaha atau Pekerjaan Tetap

c.

Foto copy KTP suami dan istri

d.

Bersedia disurvei

e.

Jaminan/Angunan

Yang menjadi permasalahan dalam Perkembangan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Tani yang berada di Kabupaten Tulang Bawang
Barat ?
Hasil Jawabannya dari Pihak BPRS secara umum pihak BPRS kesulitan
dalam menghimpun dana dari pihak ketiga seperti masyarakat masih
enggan utuk menabung, medepositokan dalan lain sebainya alasan dari
masyarakat masih kurangnya fasilitas yang ada di BPRS akan tetapi dari
pihak BPRS masih akan berusaha untuk memenuhi dari kekurangan
tersebut, wajar saja jika masih kurang fasilitas dan kepercayaan
masyarakat kurang mendukung dikarenakan kami masih baru saja berdiri
dan beroprasi baru saja kurang lebih 10 bulan maka dari itu kami dari
pihak BPRS akan terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang kami
miliki guna untuk meyakikan kepada masyarakat guna untuk sudi
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menabung dan mengajukan pembiyaan guna untuk meningkatkan
permodalan untuk pertanian dan perdagaannya .
Temuan Hasil Penelitian

B.

Dalam penelitian ada beberapa penemuan yang di temukan oleh
peneliti diataranya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah
banyak membantu dalam pengembangan PT. BPRS Tani yang ada di
kabupaten Tulang Bawang Barat di antaranya pemerintah membantu
permodalan yang telah di atur dalam peraturan daerah yang berbunyi.
Didalam peraturan daerah telah dijelaskan maksud dan tujuan yang di
cetuskan dalam peraturan daerah tersebut bahwa PT. BPRS Tani dilarang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan PT. BPRS Tani tidak
diperkenankan

untuk

mengubah

kegiatan

usahanya

menjadi

BPR

Konvensional.
Pada BAB IV Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
dijelaskan tentang Modal PT. BPRS Tani TUlang Bawang Barat yang di
peroleh dari Pemerintah daerah tulang bawang barat Pada Pasal 10 di
jelaskan bahawa :
a.

Modal dasar PT. BPRS Tani Tulang Baawang Barat ditetapkan sebesar
Rp. 12.000.000.000,- ( dua belas milyar rupiah) serta sarana dan
prasarana kerja PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat dan merupakan
kekayaan daerah yang di pisahkan .

b.

Modal dosetor PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat ditetapkan sebesar
Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah).
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c.

Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu modal yang
sekurang-kurangnya, wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Dijelaskan juga pada pasal 11 pada peraturan daearh tulang bawang barat
bahwa:
3.

Pemilik modal PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat yaitu Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 95% dan Swasta 5%.
Bupati kerana kedudukan bertindak untuk dan atas nama pemerintah

4.

daerah.
Pada Pasal 12 dalam peraturan daerah tulang bawang barat juga menjelaskan
bahwa:
1. Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 Ayat (1) sampai dengan terpenuhi modal dasar ditetapkan dengan
peraturan bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
2. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan
peraturan perundang-undang.26

Bank Pembiayaan

Rakyat

Syariah (BPRS) Tani yang berada di

Kabupaten Tulang Bawang Barat Pihak BPRS secara umum pihak BPRS
kesulitan dalam menghimpun dana dari pihak ketiga seperti masyarakat

26

Perturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2012
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masih enggan utuk menabung, medepositokan dalan lain sebainya alasan
dari masyarakat masih kurangnya fasilitas yang ada di BPRS akan tetapi
dari pihak BPRS masih akan berusaha untuk memenuhi dari kekurangan
tersebut, wajar saja jika masih kurang fasilitas dan kepercayaan masyarakat
kurang mendukung dikarenakan masih baru saja berdiri dan beroprasi baru
saja kurang lebih 10 bulan maka dari itu pihak PT. BPRS Tani berusaha
terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang di miliki guna untuk
meyakikan kepada masyarakat guna untuk sudi menabung dan mengajukan
pembiyaan guna untuk meningkatkan permodalan untuk pertanian dan
perdagaannya . kedala lain yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang
profesionla dibidangnya.
Dari uraian diatas sudah jelas bahwa PT. BPRS Tani Tulang Bawang
Barat adalah perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tulang Bawang
Barat demi untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam bidang perekonomian makan pemeritah daerah kabupaten tulang
bawang barat mendirikanlah PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat dari hal
tersebut makan pemerintah meberikan modal kepada PT. BPRS Tani Tulang
Bawang barat untuk beroperasinya perbankan daearh tersebut bahwa modal
sepenuhnya dari pemerintah daerah kabupaten tulang bawang barat dan
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jadi jelas sudah
tentang permodalan PT. BPRS Tani tulang bawang barat.
Dari Timbulnya peraturan Daerah Tulang Bawang Barat tersebut diatas
bahwa pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak
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peraturan daerah diterbitkan dalam hal ini yang berperan penting dalam
memeberikan sosialisasi kepada masyarakat yaitu Asisten II Bidang
Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian serta dibantu oleh dinas
Koperasi dan Dinas Pertanian guna untuk meberikan informasi kepada
masyarakat luas.

C. Analisis Hasil Penelitian
1. Peran Pemerintah dalam Bidang Legal Formal
Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat juga sudah memeberikan
dukukungan terhadap pengembangan BPRS Tani yang ada di Kabupaten
Tulang Bawang Barat bahawa sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat utuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
ketaqwaan dan kehidupan demokrasi dikabupaten tulang bawang barat
melalui

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan daerah, berdasarkan akar budaya setempat, bahwa untuk
menunjan pengembangan perekonomian rakyat serta member pelayanan
jasa perbankan syariah keapda usaha menengah kecil, mikro dan
pertanian secara optimal, dipandang perlu mendekatkan permodalan
dengan system pembiayaan kepada masyarakat dengan berdasarkan
prinsip syariah, dan selanjutnya bahwa sehubungan dengan dimaksud
dengan dua uraian tersebut makan perlu dibentuk Perseroan Terbatas
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tani (PT.BPRS Tani) Tulang Bawang
Barat dan menetapka peraturan daerah dengan prinsip mengacu pada
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Undang-undang Nomor 5 tentang perusahaan daerah ( Lembaga Nagara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan lemabaran nagara
Republik Indonesia Nomor 2387), serta Undang-undang nomor 7 tahun
1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3471) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tmabahan Lemabaran Negara Indonesia Nomor 3790)
maka diterbikanlah peraturan daerah tulang bawang barat nomor 17
Tahun 2012 Tentang

Perseroan Terbatas Bnk Pembiayaan Rakyat

Syariah Tani Tulang Bawang Barat.
Didalam peraturan daerah telah dijelaskan maksud dan tujuan yang
di cetuskan dalam peraturan daerah tersebut bahwa PT. BPRS Tani
dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan PT. BPRS
Tani tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi
BPR Konvensional.
Pada BAB IV dijelaskan tentang Modal PT. BPRS Tani TUlang
Bawang Barat yang di peroleh dari Pemerintah daerah tulang bawang
barat Pada Pasal 10 di jelaskan bahawa :
i.

Modal dasar PT. BPRS Tani Tulang Baawang Barat ditetapkan
sebesar Rp. 12.000.000.000,- ( dua belas milyar rupiah) serta
sarana dan prasarana kerja PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat
dan merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan .
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ii.

Modal dosetor PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat ditetapkan
sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah).

iii.

Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu modal
yang sekurang-kurangnya, wajib dipenuhi oleh Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dijelaskan juga pada pasal 11 pada peraturan daearh tulang bawang
barat bahwa:
a.

Pemilik modal PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat yaitu
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 95% dan
Swasta 5%.

b.

Bupati kerana kedudukan bertindak untuk dan atas nama
pemerintah daerah.

Pada Pasal 12 dalam peraturan daerah tulang bawang barat juga
menjelaskan bahwa:
(1) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 Ayat (1) sampai dengan terpenuhi modal dasar
ditetapkan dengan peraturan bupati dan selanjutnya dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan
peraturan perundang-undang.
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Pada BAB V tentang Kepengurasan, Pasal 13 didalam peraturan
daerah tulang bawang barat Menjelaskan Bahwa:
Kepengeurasan PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat terdiri dari :
c.

Dewan Komisaris;

d.

Direksi; dan

e.

Dewan pengawas syariah.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa PT. BPRS Tani Tulang Bawang
Barat adalah perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tulang
Bawang Barat demi untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam bidang perekonomian makan pemeritah daerah
kabupaten tulang bawang barat mendirikanlah PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat dari hal tersebut makan pemerintah meberikan modal
kepada PT. BPRS Tani Tulang Bawang barat untuk beroperasinya
perbankan daearh tersebut bahwa modal sepenuhnya dari pemerintah
daerah kabupaten tulang bawang barat dan dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, jadi jelas sudah tentang permodalan PT.
BPRS Tani tulang bawang barat.
Dari Timbulnya peraturan Daerah Tulang Bawang Barat tersebut
diatas bahwa pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat
sejak peraturan daerah diterbitkan dalam hal ini yang berperan penting
dalam memeberikan sosialisasi kepada masyarakat yaitu Asisten II Bidang
Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian serta dibantu oleh dinas
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Koperasi dan Dinas Pertanian guna untuk meberikan informasi kepada
masyarakat luas.
Keberadaan dan kedudukan PT. BPRS Tani Tulang Bawang barat
tersebut di Keluranah Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di wilayah Ibu Kota Kabupaten
Tulang Bawang Barat sebagai Kantor Cabang PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat.
Selain dari Peraturan Daerah kabupaten tulang Bawang barat juga
dari pihak Otorisasi Jasa Keuangan juga memberikan izin Usaha PT.
BPRS Tani Tulang Bawang Barat Nomor : Kep-1/D.03/2016 Tanggal 4
Januari 2016 Tentang Pemeberian Izin Usaha PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor.
11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah, bahwa sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tersebut maka
PT.BPRS Tani wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1.

Melaksanakan kgiatan usaha paling lama 60 (enam puluh ) hari sejak
tenggal pemeberian izin usaha. Apabila dalam jangka waktu dimaksud
saudara tidak melaksanakan kegiatan usaha, maka izin usaha yang
telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku;

2.

Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lam 10 (sepuluh) hari
setelah tanggal pelaksanaan kegiatan oprasionla.

3.

Mencantumkan secara jelas kata-kata “ Bank Pembiayaan Rakya
Syariah” pada penulisan nama bank saudara.
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4.

Mencantumkan IB pada formulir, warkat, produk, kator dan jaringan
kantor saudara.

5.

Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kewajiban pernyampaian
laporan bulanan BPRS antar lain:
a. Mengajukan permohonan sandi bank kepada Divisi pengelolaan
dan pengawasan 2 departemen pengelolaan dan kepatuhan
laporan, Bank Indonesia.
b. Menyediakan perangkat komputer yang memenuhi spesifikasi
untuk pelaksanaan pelaporan secara online melalui aplikasi
Laporan Bulanan BPRS dan
c. Mengajukan permohonan kepada PT. Telkom setempat untuk
membuka akses ke nomor premium 080988988 guna meendukung
kelancaran pelaksanaan aplikasi laporan Bulanan BPRS Secara
online.

6.

Mepersipakan pengamanan gedung kantor dan lingkungan sekitarnya.

7.

Menghubungi lembaga penjamin simpanan untuk hal-hal terkait
dengan keikutsertaan dalam program penjamin sinan nasabah bank.

8.

Melakuakan registrasi sebagai wajib bayar pungutan OJK ke system
informasi penerimaan OJK ( SIPO ) dan melaksanakan pembayaran
pungutan OJK dengan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa
Keungan Nomor: 3/POJK.02/2014 tentang tatacara pelaksanaan
pungutan oleh Otoritas Jasa Keungan.
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Dari uraian diatas jelas sudah bahwa PT.BPRS Tani Tulang Bawang
Barat sudah miliki legal formal yang sah secara hukum pemerintah maka
wajib PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat melaksakan kegiatan usaha
dibidang jasa keungan secara prinsip syariah dan harus melaoprkan kepada
pemerintah dearah tulang bawang barat maupun kepada Otoritas Jasa
Keungan, mengapa karena syarat wajib yang harus di pehuni oleh
PT.BPRS tani tersebut dan sudah di jelaskan dalam poin-poin yang di
berikan kepada Otoritas Jasa Keungan dalam Surat Pemberian Izin Usaha.
2. Peran dalam Bindang Ekonomi dan Permodalan
Didalam Peraturan Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
17 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Bnk Pembiayaan Rakyat
Syariah Tani Tulang Bawang Barat. Bahwasanaya Pemerintah Daearah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Telah memberikan modal sebagai
kelancaran pada PT. BPRS Tani tersebut dan di jelaskan juga dalam
Peraturan Dearah Nomor 17 tahun 2012 pada BAB IV pada pasal 10
Tentang permodalan PT. BPRS Tani Tulang Bawsang Barat sebagai
berikut.
Modal dasar PT. BPRS Tani Tulang Baawang Barat ditetapkan
sebesar Rp. 12.000.000.000,- ( dua belas milyar rupiah) serta sarana dan
prasarana kerja PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat dan merupakan
kekayaan daerah yang di pisahkan .
Modal disetor PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat ditetapkan
sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah).
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Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu modal yang
sekurang-kurangnya, wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu.
Dari data yang ada bahwasanya ada beberapa pemeggang saham
guna untuk mengembangan BPRS Tani Tulang Bawang Barat Anggota
Dewan Komisaris, Anggota Deriksi dan Dewan Pengawas Syariah
PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat adalah Sebagai Berikut:
1. Pemegang Saham Pengedali (PSP)
Pemerintah Kabupaten

Tulang Bawang Barat

Sebesar :

Rp.

4.000.000.000,- sudah termasuk di tambahkan yang Rp. 1.000,000,000,
2. Pemegang Saham :
a. Herman Arta Sebesar Rp. 25.000.000,b. Royharto Sebesar Rp. 15.000.000,Menurut

Pendapaat

saya

bahwasyanya

pemerintah

daerah

kabupaten tulang bawang barat juga sudah berupaya memebrikan
bantuan dana guna untuk modal pengembangan BPRS Tani Tersebut
dengan bantuan dana sebasar atau modal yang sudah di atsur dalam
perturan daerah kabupaten tulang bawang barat dan sudah di tetapkan
dalam Anggaran pendapatn dan Belanja Daerah kabupaten Tulang
Bawang Barat Setiap tahunnya akan diberikan dana atau modal sebersa
Rp. 1.000.000.000,- (satu milya) pertahun dan apabila Pedapatan
daearah bertambah makan akan di tambahkan modal tesebut.27

27

Wawancara dengan David Kurniawan sebagai bagian peronalia, tanggal 27 Oktober 2016
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Tidak dari pemerintah daerah saja ada juga penenam modal / saham
dari Tokoh Masyarakat Tulang Bawang Barat juga yang ikut serta
dalam pemberian modal guna untuk pengembangan PT. BPRS Tani
Tulang Bawang Barat agar nantinya lebih maju kedepannya.
Dari urain diatas bahwasannya pada saat ini PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat Memiliki Aset Sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan
milyar) dari Rp. 4.000.000.000,- didapatkan dari permerintah daerah
dan selebihnya dari nasabah yang menabung. PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat sudah cukup lumayan bagus dalam perkembangan
dibidang permodalan baru saja 10 Bulan beroperasi sudah lumayan baik
asset yang dimiliki oleh BPRS Tani Tulang Bawang Barat.
3. Peran Pemerintah Dalam Bidang Marketing
Pemerintah daerah telah memberikan himbauan kepada masyarakat
wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwasanya untuk dapat
memanfaatkan PT. BPRS Tani yang ada di Tulang Bawang Barat guna
untuk mengajukan pembiayaan dari segi permodalan, selain dari pada itu
pemerintah daerah juga member himbauan kepada Pegawai di lingkungan
Pemerintah daerah guna untuk memanfaatkan pembiayaan pada PT.
BPRS Tani di kabupaten Tulang Bawang Barat Tersebut dan banyak hal
yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna untuk memajukan PT.
BPRS Tani Tulang Bawang Barat memanfaatkan
Selain Bekerjasama dengan pegawai pemerintah daerah khususnya
di Sekretariat daerah dan Pegawai Kecamatan yang berada di Kabupaten
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Tulang Bawang Barat PT. BPRS Tani juga bekerjasama dengan Dinas
Pertanian.
Di karenakan sesuai dengan nama PT. BPRS Tani Tulang Bawang
Barat yang bergerak di pembiayaan pertanian mengapa demikian :
1. Kareana lebih mempermudah edukasi pada petani terkait dengan
ekonomi syariah agar para peteani mengetau tentang ekonomi
syariah,
2. Karena lebih mempermudah sosialisasi keberadaan PT.BPRS Tani
yang berada di kabupaten tulang bawang barat bahwa nantinya para
petani mengetahui dan dimana yang lebih tepat untuk mendapatkan
pembiayaan guna untuk menambah modal produksi dalam
pertanian,
3. Kerena Berupaya untuk menawarkan dari segi produk-produk
PT.BPRS Tani Tulang Bawang Barat yang memang diperutukan
untuk petani didalam produk tersebut telah ada khusus pembiayaan
khusus untuk petani yaitu Pembiayaan Al Muzara‟ah (Pembiayaan
Pertanian) Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh PT. BPRS
Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan anggota/calon
anggota (Petani), untuk keperluan Pertanian dan Perkebuna guna
untuk meningkatkan nilai Produksi Pertanian dan Perkebunan.
Nisbah ditentukan di awal akad.
Dengan Bekerjasama dengan Dinas Pertanian tidak hanya
mengembangkan PT. BPRS Tani saja akan tetapi membawa manfaat
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bagi para petani mengapa demikian para petani mendapatkan
pembiayaan yang sesuai dengan keinginan selain itu juga petani
mendapatkan pendidikan dari PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat
melalui pelatihan para petani yang diselenggarakan oleh PT. BPRS Tani
Tulang Bawang Barat malalui dengan dinas pertanian yang berada di
kabupaten tulang bawang barat.
Selain bekerjasama dengan dinas pertanian juga berkerjasama
dengan Dinas Koprasi dan Perdegaangan juga membawa manfaat bagi
PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat maupun Dinas Koprasi terkait
melalui apa :
1. Kareana lebih mempermudah edukasi pada pelaku koprasi dalam
hal ini di kabupaten tulang bawang barat melalui Badan Usaha
Milik Tiyuh/Desa terkait dengan ekonomi syariah agar para pelaku
ataupun pengurus Badan Usaha Milik Tiyuh/Desa Lebih mengetau
tentang ekonomi syariah,
2. Karena lebih mempermudah sosialisasi keberadaan PT.BPRS Tani
yang berada di kabupaten tulang bawang barat bahwa nantinya para
Pengurus Badan Usaha Milik Tiyuh/Desa mengetahui dan dimana
yang lebih tepat untuk mendapatkan pembiayaan guna untuk
menambah modal menambah pembiayaan dalam pengembangan
Badan Usaha Milik Tiyuh/Desa selain dana yang didapat dari
Anggaran Pedapatan dan Belanja Tiyuh / Desa pertahun yang telah
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di canangkan oleh menteri desa guna unruk memberikan kegitan
kepada masyarakat yang lebih mandiri.
3. Manfaat bagi Badan Usaha Milik Tiyuh/Desa sangatlah penting
mengapa karena masyarakat selain mendapatkan pembiayaan /
modal untuk mengembangakan Badan Usaha Milik Tiyuh / Desa di
wilayah Kerja atau di Tiyuh selain mendapatkan tambahan modal
dengan cara pengajuan pembiayaan juga mendapatkan pendidikan
yang diselenggarakan oleh PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat
melalui Dinas Koprasi.
4. Manfaatnya bagi masyarakat sangatlah penting mengapa karena
masyarakat selain mendapatkan pembiayaan juga mendapatkan
pendidikan yang diselenggarakan oleh PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat melalui Dinas Koprasi.
Dengan Bekerjasama dengan Dinas Koprasi dan Perdagangan tidak hanya
mengembangkan PT. BPRS Tani saja akan tetapi membawa manfaat bagi para
pelaku pemegang kedali Badan Usaha Milik Tiyuh/ Desa mengapa demikian para
Pengurus Badan Usaha Milik Tiyuh/Desa mendapatkan pembiayaan yang sesuai
dengan keinginan selain itu juga Badan Usaha Milik Tiyuh / Desa mendapatkan
pendidikan dari PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat melalui pelatihan para
Pengurus Badan Usaha Milik Tiyuh / Dessa, yang diselenggarakan oleh PT. BPRS
Tani Tulang Bawang Barat malalui dengan Dinas Koprasi dan Perdagagangan
yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan :
1) Pemerintah

Kabupaten

Tulang

Bawang

Barat

Berperan

dalam

pengembangan PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat.
2) Peran

Pemerintah

Kabupaten

Tulang

Bawang

Barat

dalam

Pengembangan BPRS Tani sebagai berikut;
Secara umum Peran Pemerintah Daearah dalam Bidang :
Legal Formal Bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Juga sudah memberikan Legal Formal kepada PT. BPRS Tani Tulang
Bawang Barat yaitu berupa Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2012

Tentang Perseroan Terbatas Bnk Pembiayaan Rakyat Syariah Tani Tulang
Bawang Barat dan Pemeberian Modal Awal dan Pertahun, serta dari pihak
Otorisasi Jasa Keuangan juga memberikan izin Usaha Kepada PT. BPRS
Tani Tulang Bawang Barat Nomor : Kep-1/D.03/2016 Tanggal 4 Januari
2016 Tentang Pemeberian Izin Usaha PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat,
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli
2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Modal Pemerintah daerah telah mengucurkan Dana setiap tahunnya sebesar 1
Milyar Bahkan Bisa Lebih dari Jumlah Tersebut, jika Pedapatan Asli Daerah
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Meningkat Modal yang diberikan ke PT. BPRS Tani Juga akan meningkat
juga.
Marketing Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ikut
serta dalam membantu memasarkan dengan memberikan himbauan kepada
masyarakat sekitar bahwasanya untuk dapat memanfaatkan PT. BPRS Tani
yang ada di Tulang Bawang Barat guna untuk mengajukan pembiayaan dari
segi permodalan, selain dari pada itu bahwasanya pemerintah daerah juga
member himbauan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah daerah guna
untuk memanfaatkan Lembaga Perbankan yang ada di kabupaten Tulang
Bawang Barat Tersebut.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat penulis berikan sejauh apa yang penulis cermati
dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut;
1.

Pemerintah Daerah secara umum hendaknya lebih memaksimalkan
tugas dan
fasilitator

wewenangnya

sebagai

pembuat

kebijakan

dan

bagi perkembangan ekonomi syariah, Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang Baratk hususnya dengan semakin
bertumbuhnya kegiatan Perbankan Syariah serta banyak institusi dan
partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan Perbankan
Syariah hendaknya memberikan perhatian dan bisa membuat
kebijakan dan memfasilitasi kegiatan Perbankan Syariah yang
dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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2.

Penulis dalam hal mewujudkan cita-cita untuk mengembangkan
Kegiatan PT. BPRS Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat hendaknya
terus mengawal dan melakukan Penelitian Perkembangan PT. BPRS
Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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