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ABSTRAK
Widodo. 212115012. “Analisis Implementasi Manajemen Sumber Daya
Insani di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo Tahun
2017”, Tesis. Program Pascasarjana. Ekonomi Syari’ah. Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifudin,
Ph.D.
Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Insani, Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ponorogo
Pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia menunjukkan
perkembangan yang sangat pesat. Salah satu buktinya adalah tranformasi
bank-bank konvensional membuka pintu layanan syari’ah yang pada
akhirnya membuka kantor secara mandiri , Lembaga keuangan syari’ah
melakukan perekrutan karyawan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis dan
pembangunan sumber daya insani yang berkualitas, melihat perkembangan
perbankan yang terus bertambah diperlukan pula tenaga kerja Islami yang
banyak. Lulusan perguruan Tinggi dari Srata 1 dan Magister Ekonomi Islam
yang sangat banyak, seharusnya bisa membawa lembaga keuangan syari’ah
di Indonesia menjadi besar dan berkembang semakin pesat, dalam
kenyataanya banyak penelitian menemukan tenaga kerja profesional yang ada
di perbankan syari’ah masih di isi oleh sarjana- sarjana dengan dasar
keilmuan di bidang lain.
Sumber daya insani di Bank Syariah Mandiri Ponorogo terhitung
dari beroperasinya dari tahun 2011 mayoritas di isi oleh sumber daya insani
yang lulusan sarjana umum/bukan syari’ah, Bank syariah Mandiri sudah
berusaha membuka peluang kerja bagi lulusan sarjana syari’ah untuk bisa
masuk di Perusahaan Bank Syariah Mandiri, tetapi pada kenyataanya banyak
lulusan sarjana syari’ah yang tidak masuk di Bank Syariah Mandiri cabang
Ponorogo dengan berbagai alasan, Bank Syariah Mandiri tidak menutup diri
bagi siapapun yang ingin masuk kedalam perusahaan. Dengan demikian
upaya selanjutnya dalam penerimaan tenaga kerja adalah Soft skiil menjadi
penilaian yang penting untuk para karyawan, menempatkan soft skill dalam
standar penilaian kelulusan bagi sumber daya insani yang ingin bekerja
dalam perusahaan Bank Syariah Mandiri.
Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas di Bank Syariah Mandiri
yang mayoritas di isi oleh lulusan sarjana bukan syari’ah, Bank Syariah
Mandiri memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sesuai
penempatan kerja tentang keilmuan syari’ah dan bisnis
agar dapat
memahami dan mempraktekan tentang keilmuan perbankan syari’ah.
Pelatihan dan pendidikan tersebut dengan memberikan berbagai macam
materi pelatihan yang terangkum dalam materi BSM Basic Training antara
laint:Visi dan Misi BSM, BSM Shared Values ETHIC, Hak dan Kewajiban

iv

Pegawai, Kebijakan PengembanganPerbankan Syariah, Tugas dan Kewajiban
DPS, Tsaqafah Islamiyah, Etika Bisnis dalam Islam, Standar Layanan BSM,
Prinsip Dasar Ekonomi dan Perbankan Syariah,Identifikasi Transaksi
Terlarang, Akad - akad pada Bank Syariah, Dasar Akuntansi Perbankan
Syariah, Metode Bagi hasil, Pengantar Perpajakan, Pengantar Manajemen
Resiko, Identifikasi dan Pengukuran Resiko, pengendalian dan Mitigasi
Resiko, Goog Corporate Governance ( GCG ) dan Code of Conduct ( CoC ).
Materi materi tersebut guna membangun kepatuhan syari’ah pelaku
perbankan syari’ah, konsep kepatuhan syari’ah dan membangun branding,
kepatuhan pada sistem transaksi bisnis jasa perbankan syari’ah, kepatuhan
pada prinsip perbankan syari’ah multidimensional, kepatuhan pada sistem
dan prosedur perbankan syari’ah berdimensi produk, kepatuhan pada prinsip
teknis pelayanan jasa perbankan syari’ah, kepatuhan sistem pelaporan
keuangan perbankan syari’ah. Setelah melaluipendiddikan dan pelatihan
yang di berikan setelah itu langsung diterjunkan dilapangan dan disambung
dengan pelatihan pelatihan yang di mentori oleh Branch Manajer atau yang
Senior di tempat kerja dan yang lain melalui tahap pertahap sesuai
kebutuhan dan temuan saat melaksanakan tugas.
Dari tahun beropersional sampai tahun 2017 ini meskipun
perusahaan Bank Syariah mandiri cabang Ponorogo di isi oleh tenaga kerja
lulusan non Syariah dalam mengelola lembaga berjalan dengan lancar dan
pengembangan nasabah dan peningkatan aset yang semakin bertambah pesat
serta kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi. Tetapi ihktitiar yang di
lakukan Bank Syariah Mandiri dalam perluasan, pengembangan dan
peningkatan bisnis perbankan Syariah terus dilakukan supaya dalam
memenuhi sumber daya insani yang berkualifikasi syari’ah dalam mengisi
perusahaan bias lebih ideal. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri
memerlukan kerja sama yang lebih intensif dengan banyak perguruan tinggi
dan organisasi lainya yang mencetak sarjana atau tenaga professional yang
memahami bisnis syariah.
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1. Konsonan:
2. Vokal pendek:
Fath}ah = a, kasrah = i, d}ammah = u
3. Vokal panjang:
Fath}ah = a>, kasrah = i<, d}ammah = u>
4. Vokal rangkap (diftong) ditransliterasikan dengan gabungan dua huruf
“ay” dan “aw”
Contoh:
Bayna, `alayhim, qawl, mawd}u>’ah
5. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang
belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.
Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata pada umumnya tidak dinyatakan
dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan
akhir.
Contoh:
Ibn Taymi<yah bukan Ibnu Taymi<yah. Inna al-di<n ‘inda Alla>h
al-Isla>m bukan inna al-di<na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. …. Fahuwa
wa>jib bukan fahuwa wa<jibun.
6. Ta>’ marbu>t}ah selain pada mud}a>f ditransliterasikan dengan “ah”
sedangkan pada mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:

vi

a. Na’t dan mud}a>f ilayh :
Sunnah sayyi’ah, al-maktabah
al-mis}ri<yah.
b. Mud}a>f
:
mat}ba’at al-‘ a>mmah.
7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya’ bertashdi<d)
ditransliterasikan dengan i<. Jika i< diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah
maka transliterasinya adalah i<yah. Ya>’ bertashdi<d berada di tengah
kata ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
a. al-Ghaza>li<, al-Nawa>wi<
b. Ibn Taymi<yah, al-Jawzi<yah.
c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya insani merupakan istilah lain dari
sumber daya manusia, Kata insani berarti bersifat atau
menyangkut

manusia,

kemanusiaan

atau

manusiawi.

Pengelolaan sumber daya insani (SDI) dalam terminologi
lama disebut manajemen sumber daya manusia, mengenal
adanya beberapa pendekatan yang implikasinya adalah
perlakuan terhadap para karyawan.1 Tujuan melaksanakan
pengelolaan sumber daya insani adalah untuk menghindari
berbagai hal yang tidak diinginkan seperti mempekerjakan
orang yang tidak tepat untuk suatu pekerjaan, turnover yang
tinggi, mendapatkan karyawan yang tidak bekerja secara
optimal atau efisien, membuang waktu dll.
Sumber daya insani menjadi sebuah konsep baru
dalam dunia kerja yang seharusnya diterapkan di lembagalembaga yang mengatasnamakan syari’ah. Sistem keuangan
syari’ah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan
1

Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara,
2014), 8.
1

sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar’i yang diambil dari
al-Quran dan Sunnah, dan kedua prinsip-prinsip tabi’i yang
merupakan hasil dari interpretasi akal manusia dalam
menghadapi masalah-masalah ekonomi.2 Bersamaan dengan
fenomena yang semakin berkembang di masyarakat saat ini,
menjadikan semakin banyak masyarakat untuk kembali ke
ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan
syari’ah berusaha menerapkan prinsip syari’ah Islam yaitu
lembaga keuangan seperti Bank Syariah, Bank Pengkreditan
Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa keuangan Syariah (
KJKS ) Asuransi syari’ah (takaful) dan Bayt al-ma>l wa altamwi>l (BMT).3 Dengan demikian, keberadaan lembaga
keuangan syari’ah menjadi organisasi yang sah dan legal
yang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari’ah
serta perekrutan tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya
manusia secara Islami.
Perkembangan

kelembagaan

bank

syari’ah

di

Indonesia menunjukkan bahwa amandemen UU UndangUndang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menjadi UU
No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah direspon
2

3

Burhanudin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga
Keuangan Syari’ah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 5.
Hartanto Widodo, PAS Panduan Praktis Baytul Ma>l Wa al-Tamwi>l,
(Bandung: Mizan, 1999), 9.
2

positif oleh pelaku industri perbankan. Sehingga pada tahun
2015, jumlah Bank Umum Syari’ah yang beroperasi
menjadi 12 bank. Eksistensi bank syari’ah juga didorong
oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan
dananya di bank syari’ah dikarenakan produk dana
perbankan syari’ah memiliki daya tarik bagi deposan
mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut
masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional.4
Lembaga

keuangan

syaria’ah

yang

perkembangannya begitu pesat di Indonesia seharusnya juga
di ikuti dengan perekrutan sumber daya insani yang
berkompeten dalam bidang perbankan syari’ah dan lainya.
Lembaga

keuangan

syari’ah

melakukan

perekrutan

karyawan untuk mewujudkan pembangunan sumber daya
insani yang berkualitas, diperlukan tenaga kerja Islami
sebanyak 184.800 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 8.400
tenaga Doctor Ilmu Ekonomi Islam, 25.200 lulusan
Magister Ekonomi Islam, lulusan sarjana sebanyak 50.400
orang, dan tenaga ahli madya 100.800 orang. Artinya tenaga

4

Sisca Juliana, Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan
Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah
Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2011-2015” vol 2 (Juni 2017), 25.

3

profesional perbankan syari’ah masih diisi oleh SDM
dengan dasar keilmuan di bidang lain.5 Pada tayangan
Economic Challenges pada 7 Juni 2016 di Metro TV
diungkapkan bahwa berdasarkan data dari Bank Indonesia,
sekitar 90 persen tenaga kerja di perbankan syari’ah tidak
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syari’ah.6
Bank

Syariah

Mandiri

Ponorogo

merupakan

perpanjangan dari perluasan bisnis yang dilakukan oleh
Bank Syariah Mandiri pusat yang beroperasi di ponorogo
tahun 2011 adalah salah satu perusahaan keuangan syari’ah
yang dimana bertugas melakukan penghimpunan dana
komersil

dari nasabah berupa modal ada yang masuk

produkTabungan, Giro maupun Deposito , dan lain-lain
yang disalurkan pada usaha-usaha komersil. Sehingga dana
tersebut menjadi produktif berdasarkan syariah dan bernilai
tambah. Untuk melaksanakan semua itu Bank Syariah
Mandiri Ponorogo membutuhkan Sumber Daya Insani yang
berkompeten pada bidangnya untuk mencapai visi dan misi
yang menjadi tujuannya. Bank Syariah Mandiri merupakan
perusahaan keuangan syari’ah seperti halnya bank Syariah
Ay Maryani, Analisis Pengaruh Kompetensi Syari’ah, Kompensasi Islami
dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan, Vol 1 (Mei 2017) 53.
6
Ibid.
5

4

lain dan

lembaga-lembaga keuangan syari’ah pada

umumnya yang merekrut Sumber Daya Insani
menjadi karyawan

untuk

sebagai tenaga kerja dari informasi

lowongan kerja dan referral dalam keluarganya yang sudah
menjadi karyawan di bank syariah cabang kota lainya.
Sumber daya insani di Bank Syariah Mandiri Ponorogo
mengalami hal ketidak idealan dari sisi tenaga kerja karena
banyaknya pegawai Bank Syariah Mandiri Ponorogo yang
bukan dari lulusan studi perbankan syari’ah ataupun
ekonomi syari’ah yang mayoritas mengisi di dalam
perusahaan .7
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di
atas, penulis terdorong untuk mengkaji atau menulis tugas
akhir dengan judul Analisis Implementasi Share values
Ethic dalam Manajemen Sumber Daya Insani

di Bank

Syariah Mandiri Ponorogo
B. Rumusan Masalah
Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti
kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan
dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

7

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 08 Januari 2017.
5

1. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Ponorogo mengelola
Sumber Daya Insani dari sarjana umum ?
2. Bagaimana Ikhtiar manajemen Bank Syariah Mandiri
bisa memenuhi tuntutan profesionalitas dan tujuan di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo?
3. Bagaimana upaya

Bank Syariah Mandiri Ponorogo

memenuhi Sumber Daya Insani

yang memenuhi

kualifikasi syari’ah ?
Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik
sampai akhir sebagai hasil penelitian dan bagaimana
penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban
ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar.
C. Tujuan Penelitian
Setelah

menentukan

perumusan

masalah

dalam

penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan
terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1.

Untuk Mengetahui bagaimana Bank Syariah Mandiri
Ponorogo mengelola Sumber Daya Insani

dengan

mengambil karyawandari sarjana Umum.
2.

Untuk Menganalisis Ikhtiar yang dilakukan dalam
pengelolaan Sumber daya Insani

6

yang

bisa

memenuhi tuntutan profesionalitas dan tujuan di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo.
3.

Untuk menganalisis upaya yang di lakukan Bank
Syariah Mandiri Ponorogo

untuk memenuhi

kebutuhkan Sumber Daya Insani Yang memenuhi
kualifikasi Syari’ah.
D. Manfaat Penelitian
Diharapkan

hasil

penelitian

ini

nanti

dapat

memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun
praktis.
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya
ilmu yang berkaitan dengan model dan kualifikasi
sumber daya insani. Selain itu, harapan besar dari
penulis, mudah-mudahan hasil penelitian ini nanti dapat
memberikan kontribusi dalam penyelesain problematika
aktual terkait dengan model dan kualifikasi sumber daya
insani , demi terwujudnya kemajuan perkembangan yang
positif pada lembaga keuangan syari’ah khususnya Bank
Syariah Mandiri di Ponorogo.
2. Praktis
7

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagi acuan pembanding dalam ikhtiar
mengelola

dan

mengambil

keputusan

terhadap

pengelolaan managemen Sumber Daya Insani di lembaga
keuangan Syariah khususnya , sehingga bisa dijadikan
referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai
dengan tujuan syari’ah yaitu terciptanya kemaslahatan
bersama, sekaligus menolak mafsadah yang mungkin
terjadi dalam lembaga keuangan syari’ah khususnya
Bank Syariah .
E. Kajian Terdahulu
Sejauh pengetahuan penulis sebelumnya sudah ada
sejumlah karya yang membahas tentang Lembaga Keuangan
Syari’ah khususnya lembaga BMT. Baik yang berbentuk
buku, ataupun hasil-hasil penelitian lain yang dilakukan oleh
peneliti terdahulu yang tentu saja dapat memberikan
masukan dan arahan terhadap penelitian yang akan penulis
paparkan sebagai berikut:
Penelitian

Ahmad

Murois“Peningkatan

Profesionalisme Sumber Daya Insani (S DI) Di BMT SM
NU Pekalongan” pada tahun 2010. Dalam penelitiannya
membahas Upaya yang dilakukan BMT SM NU Pekalongan
8

dalam

meningkatan

menerapkan

profesionalisme

manajemen

mendapatkan

SDI

mutu

bagi

berkualitas,

SDI-nya

dengan

BMT.

Untuk

BMT

SM

NU

mempertimbangkan SDI dalam proses rekrutmen. Selain itu,
BMT juga mengadakan sejumlah pelatihan berkelanjutan
yang dilakukan denagan lembaga-lembaga lain, pemberian
reward dan punishment juga telah dilakukan BMT SM NU
Pekalongan

dalm

rangka

untuk

meningkatkan

profesionalisme Sumber Daya Insaninya.8
Ade Irfan Novyanto, Analisis Mekanisme Penerimaan
Sumber Daya Insani (SDI) di KSPPS BMT Marhamah
Wonosobo. 2017. Dalam penelitiannya membahas Sumber
Daya Insani (SDI) merupakan modal besar dalam proses
pengembangan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber
daya Insani senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan
agar

mencapai

tujuan

yang

diharapkan.

Rekrutmen

merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari pekerja dan
memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan,
keahlian serta pengetahuan yang diperlukan guna menutupi
kekurangan yang dimiliki. KSPPS Marhamah Merupakan

8

Ahmad Murois, “Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI)
Di BMT SM NU Pekalongan” (Skripsi, IAIN Pekalongan, Pekalongan,
2010). 15.
9

lembaga keuangan yang membutuhkan Sumber Daya Insani
guna menggembangkan perbankan Syari’ah di Indonesia.
Kendala dalam perekrutan Sumber Daya Insani yaitu masih
terbatasnya jumlah ketersediaan SDI yang sesuai dengan
bidangnya, sehingga banyak pegawai maupun pelamar yang
tidak sesuai dengan bidang kerjanya.9
Dari beberapa penelitian tersebut di atas, peneliti
berusaha untuk meneliti permasalahan yang berbeda dengan
penelitian sebelumnya baik itu dari segi kajian, dan teori.
Adapun penelitian ini

mengungkap mengenai rekrutmen

Sumber Daya Insani (SDI) di Bank Syariah Mandiri
ponorogo. Karena banyaknya Sumber Daya Insani (SDI)
yang berada di Bank Syariah Mandiri masih didominasi oleh
sarjana yang bukan lulusan perbankan syari’ah dan ekonomi
syari’ah melainkan sarjana umum/bukan syari’ah.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian
lapangan

(field

research)

yang

pada

hakikatnya

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan
Ade Irfan Novyanto, “Analisis Mekanisme Penerimaan Sumber Daya
Insani (SDI) di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo” ( Thesis, UIN
Walisongo Wonosobo, Wonosobo, 2017). 19.
10

9

realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah
masyarakat.10 Jenis penelitian ini padu dengan penelitian
yang akan penulis lakukan, yaitu penulis berusaha
mengungkap managemen sumber daya insani (SDI) di
Bank

Syariah

Mandiri

Ponorogo

dalam

konteks

perekrutan dan pengelolaan. Sedangkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Kualitatif,

yaitu

penelitian

yang

memusatkan

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari
perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam
kehidupan manusia.11
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian di
Kabupten Ponorogo tepatnya pada Kantor Bank Syariah
Mandiri Cabang Ponorogo yang beralamatkan di Jln.
Soekarno-Hatta no.216, kel Bangunsari., Kec.Ponorogo,
Kab.Ponorogo.
3. Subyek Penelitian
Subyek

untuk

memperoleh

informasi

terkait

sumber daya insani di Bank Syariah Mandiri ( BSM )
10

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mua>malah (Ponorogo: STAIN Po
PRESS, 2010), 6.
11
Ibid, 9.
11

kantor Cabang Ponorogo maka penulis membutuhkan
subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara
langsung dan/atau tidak langsung dengan masalah yang
terjadi pada Bank Syariah Mandiri Ponorogo. Di antara
orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah branch Manajer, Karyawan Bank
Syariah Mandiri Ponorogo, dan sumber-sumber lain yang
dapat membantu penelitian ini.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data yang hanya penulis peroleh dari
sumber asli atau pertama, Artinya data primer harus
secara langsung penulis ambil dari sumber aslinya,
melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan
responden dalam penelitian penulis.12 Sumber data
primer dalam penelitian ini adalah :
1) Responden (informan utama) yaitu orang yang
memberikan

pernyataan

tentang

atau

yang

mengenai dirinya sendiri, yaitu Branch Manajer
Bank Syariah Mandiri dan karyawan di Bank

12

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.
12

Syariah Mandiri ponorogo serta data yang dapat
mendukung jalannya penelitian ini.
2) Informan Tambahan yaitu orang yang memberikan
pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan
orang atau pihak lain, yaitu Nasabah, serta pihak
masyarakat

atau

informan

lain

yang

dapat

memberikan keterangan terkait penelitian ini.
b. Data Sekunder.
Adapun data sekunder adalah data

yang

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder
dari data yang kita butuhkan.13Dalam penelitian ini,
data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun
metode

pengumpulan

datanya

disebut

metode

dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk
mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku,
majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian
dokumen dan lain sebagainya.14Dalam penelitian ini,
data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari
Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo.
5. Teknik Pengumpulan Data

13

Ibid.,123
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek
(jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), 206.
13

14

Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh datadata yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik
pengumpulan data dengan metode wawancara yang
terdiri dari :
a. Dokumentasi
Merupakan salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumendokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh
orang lain tentang subjek. Berkaitan dengan ini
penulis

mendokumentasikan

dan/atau

mencari

dokumen-dokumen serta hal-hal yang berkaitan erat
dengan penelitian yaitu dokumen resmi, buku,
majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.
b. Wawancara Deskriptif
Pada wawancara tahap ini pertanyaan yang
diajukan
pertanyaan

adalah
yang

pertanyaan

deskriptif,

yaitu

meminta

informan

untuk

memberikan gambaran atau melukiskan secara naratif
tentang berbagai hal antara lain: yang meliputi kondisi
Bank Syariah Mandiri Ponorogo saat ini, karakteristik
sumber daya insani (SDI), penyaringan atau seleksi
karyawan di Bank Syariah Mandiri, penempatan SDI
di

Bank

Syariah

Mandiri,
14

memenuhi

tuntutan

profesionalitas dan tujuan di Bank Syariah Mandiri,
peningkatan kualitas sumber daya insani, pembinaan
kepada karyawan, Sumber Daya Insani (SDI) yang
berkualifikasi syari’ah dan lain-lain.15
c. Wawancara tidak berstruktur
Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara
yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa
garis-garis besar permasalahan yang akan penulis
tanyakan.16
6. Teknik Pengolahan Data.
Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik
dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian,
maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik
pengolahan data di antaranya:
a. Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah
peneliti selesai menghimpun data di lapangan,17 yaitu

15

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), 142.
16
Ibid, 144.
17
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan
Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.
15

memeriksa kembali semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan
makna, keselarasan antara satu dengan yang lain,
relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.18
Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa
data yang terhimpun kadang belum memenuhi
harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau
terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan
terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus
diperbaiki melalui editing.19
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistemasikan
data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan
yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka
tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan
sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan
masalah.20
c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa
lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan
menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil,

18

Damanuri, Metodologi Penelitian Mua>malah, 153.
Sangadji, Metodologi Penelitian, 200.
20
Damanuri, Metodologi Penelitian Mua>malah, 153.
16
19

dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir
yang jelas dan obyektif.21
7. Teknik Analisa Data
Analisa data sebagai proses dalam pengolahan
dan

pembahasan

data

yang

diperoleh,

penulis

menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat
dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit,
kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang
khusus

dan

konkrit

itu

digeneralisasikan

yang

mempunyai sifat umum.22 Induktif yaitu suatu cara yang
dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan
bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang
bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang
bersifat umum.23 Di sini penulis mengamati masalah yang
bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang
bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian
lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan
dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya
ditarik suatu kesimpulan.
21

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian
Survey(Jakarta: LP3IES, 1981), 191.
22
Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.
23
Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), 57.
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G. Sistematika Pembahasan
Tulisan

ini

diawali

dengan

memaparkan

latar

permasalahan yang menjadi awal keterkaitan penulis untuk
mengangkatnya sebagai bahan tesis, sekaligus menegaskan
pentingnya studi ini dilakukan.
BAB I : Pendahuluan.
Dalam latar belakang diuraikan tentang lembaga
keuangan syari’ah di Indonesia khususnya di Bank
Syariah Mandiri yang mayoritas masih di isi oleh
sumber daya insani (SDI) dengan dasar keilmuan di
bidang lain. Untuk melihat managemen dan
pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI) di Bank
Syariah

Mandiri

cabang

Ponorogo,

maka

dilakukanlah studi dengan 3 (Tiga) permasalahan.
Selanjutnya

3

(tiga)

permasalahan

tersebut

digunakan sebagai pengantar dalam merumuskan
tujuan, manfaat/kontribusi, pilihan lokasi, metode
dan dalam mengkaji temuan-temuan penelitian.
Uraian BAB Pendahuluan ini masih bersifat
sebagai pengantar yang didasari oleh alasan
metodologis dan sistematika sebuah karya tulis
ilmiah.
18

BAB II :Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Konteks
Perekrutan Tenaga Kerja.
BAB ini menjelaskan kerangka pemikiran teoritis
serta tinjauan umum tentang lembaga keuangan
Syariah Terutama Bank Syariah Mandiri cabang
ponorogo, Manajemen Sumber Daya Insani (SDI),
dasar hukumnya, sejarah dan perkembangan Bank
Syariah yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan
konsep SDI menjelaskan

tentang sejarah SDI,

perencanaan SDI, rekrutmen tenaga kerja yang
menyangkut; rekrutmen, Sumber Daya Insani Yang
Berkompetensi di Perbankan Syari’ah, Standar
Sumber Daya Insani (SDI) di Bank Indonesia,
Peran Perguruan Tinggi Ekonomi Islam Dalam
Mempersiapkan

Sumber

Daya

Insani

(SDI)

Syari’ah, Penyaringan (Seleksi) dan Kualifikasi
Sumber Daya Insani di Bank Syariah, Penempatan
Sumber Daya Insani di Bank Syariah.
BAB III : Gambaran Umum Daerah Penelitian.
Peneliti menguraikan tentang gambaran umum daerah
penelitian, meliputi: letak geografis, keadaan sosial
ekonomi lembaga Bank Syariah Mandiri Ponorogo
serta sistem Manajemen Sumber Daya Insani (SDI)
19

pada Bank Syariah Mandiri cabang Ponorogo.
Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah
perkembangan Bank Syariah Mandiri cabang
ponorogo, kepemimpinan di Bank Syariah Mandiri,
mekanisme

penerimaan,

penyaringan

dan

penempatan SDI di Bank Syariah Mandiri Cabang
Ponorogo.
BAB IV : Dalam BAB ini membahas tentang rekrutmen
SDI, di

Bank Syariah Mandiri ponorogo yang

dalam hal perekrutan tenaga kerja di lembaganya
masih mengambil Sumber Daya Insani (SDI) yang
bukan sarjana syari’ah.
BAB V : Dalam BAB ini membahas tentang Bagaimana
Sumber Daya Insani (SDI) yang bukan sarjana
syari’ah bisa memenuhi profesionalitas dan tujuan
di Bank Syariah Mandiri cabang ponorogo.
BAB VI : Dalam BAB ini membahas tentang sejauhmana
Bank

Syariah

Mandiri

cabang

ponorogo

membutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang
memenuhi kualifikasi syari’ah.
BAB VII : Penutup.
BAB

ini

sebagai

akhir

pembatasan

dari

keseluruhannya. Dari itu pada BAB ini peneliti
20

mencoba

mengambil

beberapa

kesimpulan,

dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri
dengan kata penutup, adapun daftar pustaka,
lampiran,

serta

riwayat

masukkan ke dalam lampiran.

21

pendidikan

peneliti

BAB II
SUMBER DAYA INSANI (SDI) DALAM KONTEKS
PEREKRUTAN TENAGA KERJA
A. Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan istilah lain dari
sumber daya manusia (SDM). Kata insani berarti bersifat
atau menyangkut manusia, kemanusiaan atau manusiawi.
Pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI) dalam terminologi
lama disebut Manajemen Sumber Daya Manusia, mengenal
adanya beberapa pendekatan yang implikasinya adalah
perlakuan terhadap para karyawan.24 Dalam konteks
pekerjaan Sumber daya insani merupakan pegawai yang
siap dan mampu dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sumber
daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan
dimensi

pokok

insani

adalah

perlakuan

kontribusi

terhadapnya yang akan menentukan kualitas dan kuantitas
hidupnya. SDI sebenarnya sudah dijelaskan di dalam firman
Allah SWT, QS. Yusuf: 54-55 yang artinya sebagai berikut:
24

Jusmaliani, Pengelolaan, 8.
22

ِي فَلَ َّما َكلَّ َم ۥهُ قَا َل ِإنَّكَ ۡٱل َي ۡو َم لَدَ ۡينَا
ۖ َوقَا َل ۡٱل َم ِلكُ ٱ ۡئتُونِي ِب ِ ٓۦه أ َ ۡست َۡخ ِلصۡ هُ ِلن َۡفس
ٌ ض ِإنِي َح ِفي
ٞ ين أ َ ِم
ٌ َم ِك
ۡ  قَا َل٥٤ ين
ۖ ِ علَ ٰى خَزَ آئِ ِن ۡٱۡل َ ۡر
يمٞ ع ِل
َ ظ
َ ٱج َع ۡلنِي
25

٥٥

Artinya:
“Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia
berkata, “sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi
orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi
kami”. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan
negara (mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang
pandai menjaga lagi berpengetahuan”(Yusuf: 54-55).

Dalam

kasus

ini,

nabi

Yusuf

sangat

tahu

kemampuannya tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Dalam Q.S al-Qashash ayat 26 mencontohkan ketika putri
Nabi Syua’ib AS menginginkan ayahnya memberikan
imbalan kepada Nabi Musa setelah mengetahui kemampuan
dan sifat amanah beliau salah seorang putri Nabi Syuaib
berkata:

25

Al-Quran, 12 : 54-55.
23

ۡ ۡ ٱس ۡت َج ۡر ۖهُ إ َّن خ َۡير من
ُ ي ۡٱۡل َ ِم
ين
ِ قَالَ ۡت ِإ ۡحدَ ٰى ُه َما ٰ َيٓأ َ َب
ِ ۡ ت
ُّ ٱست َ َج ۡرتَ ۡٱلقَ ِو
ِ
ِ َ َ
26

٢٦

Artinya:
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya". (al-Qa}sa}sh: 26).
Dari uraian diatas kuat disini bisa di analogikan
dengan

keterampilan

atau

kualifikasi

tertentu

yang

disyaratkan oleh jabatan bersangkutan serta kemampuan
memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dapat
dipercaya berarti takut kepada Allah SWT, mentaati
kewajiban

moral

organisasi

serta

dan

komitmen

masyarakat.

pada

Rasulullah

tujuan-tujuan
SAW

juga

mengambil parasahabat yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab,
Ustman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib sebagai kaderkader hasil Rekrutmen yang berhasil baik. Hal ini juga
terjadi pada sejarah Thalut, seorang raja yang kepadanya
26

Al-Quran, 28 : 26.
24

dipikulkan amanat untuk membunuh seorang raja yang
dzalim saat itu, yaitu Jalut. Untuk ini Thalut diharuskan
menyeleksi para tentaranya yang benar-benar mampu
menjalankan

misinya.

Q.S

al-Baqarah

ayat

249

menginformasikan hal ini :

َ ص َل
َّ طالُوتُ ِب ۡٱل ُجنُو ِد قَا َل ِإ َّن
ُب ِم ۡنه
َ ٱَّللَ ُم ۡبت َ ِلي ُكم بِنَ َه ٖر فَ َمن ش َِر
َ َفَلَ َّما ف
ۡ س ِمنِي َو َمن لَّ ۡم يَ ۡط َعمۡ هُ فَإِنَّ ۥهُ ِمنِ ٓي ِإ ََّّل َم ِن
ُ ف
غ ۡرفَ َۢةَ ِب َي ِدۦۚ ِه
َ ٱغت ََر
َ فَلَ ۡي
ْفَش َِربُواْ ِم ۡنهُ إِ ََّّل قَ ِل ايٗل ِم ۡن ُه ۡۚم فَلَ َّما َج َاوزَ ۥهُ ُه َو َوٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َم َع ۥهُ قَالُوا
ُ طاقَةَ لَنَا ۡٱل َي ۡو َم ِب َجالُوتَ َو ُجنُو ِدۦۚ ِه قَا َل ٱلَّذِينَ َي
َ ََّل
َّ ْظنُّونَ أَنَّ ُهم ُّم ٰلَقُوا
ِٱَّلل
ِۗ َّ ير َۢة َ ِبإ ِ ۡذ ِن
َّ ٱَّللِ َو
َ َكم ِمن ِفئ َٖة قَ ِلي َل ٍة
َص ِب ِرين
َّ ٰ ٱَّللُ َم َع ٱل
َ غ َل َب ۡت ِفئ اَة َك ِث
27

٢٤٩

Artinya:
Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia
berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu
dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu
meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan
Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk
seceduk tangan, Maka Dia adalah pengikutku."

27

Al-Quran, 2 : 249.
25

kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa
orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan
orang-orang yang beriman bersama Dia telah
menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah
minum berkata: "Tak ada kesanggupan Kami pada
hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." orangorang yang meyakini bahwa mereka akan menemui
Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang
sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak
dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang
yang sabar." (al-B aqarah: 249)

Kata insan dan manusia sebenarnya memiliki arti yang
sama. Jika dalam tulisan ini digunakan kata Sumber Daya
Insani dan bukan Sumber Daya Manusia, hal ini untuk
mengingatkan bahwa dalam islam dikenal adanya konsep
Insan Kamil.
dirinya

Insan kamil adalah mukmin yang dalam

terdapat

kekuatan

wawasan,

perbuatan,

dan

kebijaksanaan. Sifat-sifat ini tergambar dengan jelas pada
pribadi Nabi SAW. Sumber daya insani adalah pegawai
yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan
organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi
26

pokok

sumber

organisasi,

daya

sedangkan

adalah
dimensi

kontribusinya
pokok

insani

terhadap
adalah

perlakuan kontribusi terhadapnya yang akan menentukan
kualitas dan kuantitas hidupnya.28
Insan kamil lebih ditujukan kepada manusia yang
sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual,
rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan lainnya
bersifat batin, dan bukan pada manusia dari dimensi
basyari’ahnya. Pembinaan kesempurnaan basyari’ah bukan
menjadi bidang garapan tasawuf, tetapi menjadi garapan
fikih. Dengan perpaduan fikih dan tasawuf inilah insan
kamil akan lebih terbina lagi. Namun insan kamil lebih
ditekankan pada manusia yang sempurna dari segi
insaniyanya, atau segi potensi intelektual, rohaniah dan
lainnya itu. Insan kamil juga berarti manusia yang sehat dan
terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi secara
optimal dan berubungan dengan Allah dan dengan makhluk
lainnya secara benar menurut akhlak islami.29Manusia yang
selamat rohaniah itulah yang diharapkan dari manusia insan
28

Azizah Nur Rahmayani, Pengaruh Pelatihan Sumber Daya Insani
Terhadap Kinerja Karyawan BMT-UGT Sidogiri Di Surabaya Dan
Sidoarjo, Vol 1 (Januari 2014) 24.
29
Syukur Amin M. dan Usman Fathimah , Insan Kamil (Paket Pelatihan
Seni Menata Hati (SMH) LEMBKOTA/Lembaga Bimbingan dan
Konsultasi Tasawuf) (CV. Bima Sejati, Semarang, 2005), 71.
27

kamil. Manusia yang demikian inilah yang akan selamat
hidupnya di dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan firman
Allah SWT Q.S as-Syua’ra: 88-89
30

ٞ يَ ۡو َم ََّل يَنفَ ُع َم
َّ  إِ ََّّل َم ۡن أَت َى٨٨ َال َو ََّل بَنُون
٨٩ س ِل ٖيم
َ ب
ٖ ٱَّللَ بِقَ ۡل

Artinya:
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah
dengan hati yang bersih. (as-Syua’ra: 88-89)

Manajemen Sumber Daya Insani diartikan sebagai
penataan dan pengelolaan tenaga kerja sebagai sember daya
organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
organisasi. Sumber Daya Insani diartikan sebagai seseorang
yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap
usaha pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia
merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran
penting yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua
orang yang melakukan aktivitas.
B. Perencanaan Sumber Daya Insani
Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk
menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara
30

Al-Quran, 26 : 88-89.
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untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (planning)
adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan
penentuan

strategi,

kebijaksanaan,

proyek,

program,

prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan SDI adalah
usaha yang dilakukan oleh bagian personalia untuk
memperkirakan kebutuhan dan persediaan SDI untuk waktu
yang akan datang. Melalui pengertian tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi tuntutan akan pekerja-pekerja, para
perencana dapat meramalkan kebutuhan-kebutuhan khusus
jangka pendek dan jangka panjang. Dengan mengetahui
tingkat tuntutan lebih dahulu, para perencana berusaha
memperkirakan tersedianya pekerja-pekerja yang ada
sekarang untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Perkiraan-perkiraan

demikian

diawali

dengan

pemeriksaan pegawai-pegawai yang ada sekarang kemudian
tenaga-tenaga pengganti yang mungkin diidentifikasikan.31
Perencanaan SDI harus menjadi fokus yang utama dengan
mengacu kepada al-Quran dan Hadist sehingga sumber daya
manusia bisa melaksanakan manajemen SDI dengan baik
dan benar, Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa
31

Moekijat, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Bandung:
Mandar Maju, 1995), 40.
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setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya
memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang
telah lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam al-Qur’an
surah al-Hasyr: 18, Allah SWT berfirman;

ُ ٱَّللَ َو ۡلت َن
ۚ َّ ْس َّما قَدَّ َم ۡت ِلغ ٖ َۖد َوٱتَّقُواٞ ظ ۡر ن َۡف
َّ ٱَّللَ ِإ َّن
َّ ْٰيَٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
َٱَّلل
32
١٨ َير ِب َما ت َعۡ َملُون
ُ َۢ َخ ِب

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat);
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Hisyr:
18)

Langkah awal adalah mempersiapkan SDI dan
penyusunan anggaran tenaga kerja memadukan jumlah
tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang
diperlukan. Tujuannya, mendapatkan gambaran mengenai
32

Al-Quran 59 : 18.
30

kebutuhan tenaga kerja. Karenanya, kegiatan pertama ini
disebut juga dengan penyusunan formasi. Adapun kegiatan
kedua, yakni penyusunan program tenaga kerja, merupakan
kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program
pengadaan tenaga kerja, promosi jabatan pegawai, pelatihan
dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, program
pemeliharaan dan pemberhentian pegawai.

َ َض َو َما بَ ۡينَ ُه َما ٰبَ ِط ا ۚٗل ٰذَلِك
لٞ ظ ُّن ٱلَّذِينَ َكفَ ُرو ۚاْ فَ َو ۡي
َّ َو َما َخلَ ۡقنَا ٱل
َ س َما ٓ َء َو ۡٱۡل َ ۡر
33
٢٧ار
ِ َِّللَّذِينَ َكفَ ُرواْ ِمنَ ٱلن
Artinya:
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa
yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang
demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir,
maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka
akan masuk neraka. (saad: 27)
Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang
akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi
dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa
33

Al-Quran , 38: 27.
31

datang.

Oleh

karena

itu,

untuk

melakukan

segala

perencanaan masa depan, diperlukan kajian-kajian masa
kini.34
C. Sumber Daya Insani Yang Berkompetensi di Perbankan
Syari’ah.
Perkembangan perbankan syari’ah yang demikian
cepatnya sangat membutuhkan sumber daya insani yang
memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang
perbankan syari’ah. Bank syari’ah didirikan pertama kali di
Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Th. 1992
tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th.
1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil
sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No. 7
Th. 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang DPR
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan
perkembangan perbankan, maka UU No. 7 Th. 1992
disempurnakan dengan UU No. 10 Th. 1998 yang telah
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan
syari’ah. Kinerja perbankan syari’ah memiliki andil besar

34

Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema
Insani, 2002), 189-191.
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bagi perkembangan perekonomian di Indonesia.35 Dalam
perkembangannya, perbankan syari’ah menjadi sebuah
perkembangan dalam ekonomi islam yang harus di imbangi
dengan perbaikan sumber daya insani yang mumpuni dalam
bidang perbankan syari’ah.

1. Rekrutmen Sumber Daya Insani (SDI)
Sumber daya insani memiliki peran strategis bagi
suatu

organisasi.

Betapapun

majunya

penggunaan

teknologi informasi, tersedianya modal dan bahan bagi
sebuah organisasi, namun tanpa adanya sumber daya
insani, maka tujuan organisasi tidak akan dapat terwujud.
Manusia merupakan satu-satunya sumber daya organisasi
yang memiliki kemampuan untuk berfikir, berkreasi,
berketerampilan, berpengetahuan dorongan, daya dan
karsa sehingga dengan semua itu dapat memanfaatkan
sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan
organisasi.36Sumber daya insani merupakan potensi
manusia

yang dapat

dikembangkan

untuk

proses

produksi. Sumber daya insani merupakan masalah
35

Sisca Juliana, Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan
Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah
Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2011-2015, Vol 1 (Juni 2017) 26.
36
Salam, Managemen Insani dalam Bisnis, 13.
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perusahaan yang paling penting, karena dengan sumber
daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain
dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan.37Di
sisi lain, sumber daya insani dapat menciptakan efesiensi,
efektifitas, produktifitas perusahaan dan pembentukan
karakter tenaga kerja yang islami.
Tenaga kerja yang islami tentunya diperoleh dari
perekrutan yang profesional, rekrutmen adalah proses
menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang mampu
untuk dipekerjakan. Proses ini dimualai ketika calon
pelamar dicari dan berakhir dengan sejumlkah lamaran
masuk. Rekrutmen atau penarikan tenaga kerja dapat
diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan dan
menarik tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi
dan kebutuhan perusahaan atau dengan kata lain proses
menempatkan orang yang tepat diposisi yang tepat (put
the right man on the right place).38

2. Sumber-Sumber Rekrutmen
Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan
memperhatikan sumber tenaga kerja baik internal
37

Vetrihzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya
Manusia Untuk Perusahaan, (Rajawali Pers, 2008) 2.
38
Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan
Syari’ah, 49.
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maupun eksternal. Rekrutmen tenaga kerja dari sumber
internal artinya mengisi kekosongan jabatan dari dalam
organisasi atau perusahaan itu sendiri.39 Rekrutmen
eksternal yaitu menarik tenaga kerja dari sumber di luar
organisasi. Sumber eksternal tersebut diantaranya sebagai
beikut.
a) Pendidikan
Lulusan suatu lembaga pendidikan merupakan
tenaga-tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi
lowongan jabatan. Lowongan tersebut diisi oleh
mereka yang memenuhi persyaratan pendidikannya.
Khalifah

Ali

Bin

Abi

Tholib

RA

pernah

memerintahkan Asytar al-Nukhai, gubernur mesir
untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang andal.
Dalam perintahnya ia mengatakan, “jika engkau ingin
mengangkat karyawan, maka pilihlah secara selektif,
jangan engkau mengangkatnya karena ada unsur
kecintaan dan kemuliaan” sebelum Ali, Umar juga
melakukan hal yang sama dengan ucapannya, “barang
siapa mengangkat seseorang sebagai pejabat karena
39

Ibid., 102.

35

kesayangan dan kekerabatannya dan tidak ada alasan
pengangkatannya

selain

itu,

berarti

ia

telah

menghianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum
mukminin”.40 Proses seleksi berjalan sesui dengan
aturan yang ada dan tidak menggunakan prinsip
kecurangan tapi menggunakan prinsip profesionalisme
yang terukur dengan standart kualifikasi menurut
syari’ah Islam.
Perguruan Tinggi Sebagai

central learnig

Ekonomi dan perbankan syari’ah Salah satu dimensi
aktual yang perlu menjadi garapan serius perguruan
tinggi Islam adalah mentransformasikan kerangka
pemahaman (body of understanding) dan pemikiran
ekonomi Islam (Islamic economic tought) ditengahtengah atmosfir kehidupan akademis. Ekonomi dan
perbankan

syari’ah

kendatipun

dalam

sejumlah

literatur kita menemukan elaborasi tentang makna atau
definisi ekonomi Islam, namun definisi dan maksud
yang sama perlu dikedepankan dalam uraian ini

40

Jusmaliani, Pengelolaan, 83.
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dengan maksud untuk menyegarkan wawasan dan
pemahaman yang ada.41
Dari sudut philosophical reasoning, keberadaan
ekonomi dan perbankan syari’ah sebagai body of
knowledge sudah jelas dan diakui oleh komunitas
ilmiah, namun cakupannya masih sangat terbatas dan
belum mencakup keseluruhan aspek-aspek ekonomi
dan perbankan konvensional, baik dari sudut aliran
atau mazhab yang melahirkan berbagai paradigma
yang berbeda, perkembangan pemikiran ekonomi
yang juga melahirkan pendekatan-pendekatan yang
berbeda

seperti

pendekatan

sosiologi,

politik,

antropologi, hukum, psikologi, dan atau pendekatan
antar disiplin.
Dalam proses perkembangan pemikiran tersebut
telah melahirkan sintesis-sintesis baru, terutama yang
berkaitan dengan pembangunan ekonomi seperti yang
disebut M. Umar Chapra dengan Grand economics,
Social

economics,

Institutional

Humanistic

economics,

economics,

yang

dan

kesemuanya

mengandung banyak kesamaan atau kesejajaran
41

Muhammad Ridwan, Manajemen Bayt al-Ma>l Wa al-Tamwi>l (BMT),
147.
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pandangan dengan ekonomi Islam.42 Menyadari
berbagai keterbatasan tersebut, keberdaan lembagalembaga pendidikan tinggi yang memiliki concern
pada bidang yang sama diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan

tersebut

menghilangkannya.

atau

Sekarang

jika
ini

memungkinkan
telah

banyak

Perguruan Tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam
telah banyak membuka fakultas atau jurusan-jurusan
ekonomi Islam yang telah membuka jurusan-jurusan
yang

concern

pada

bidang

ekonomi

syari’ah

diantaranya adalah jurusan Hukum Ekonomi syari’ah,
Perbankan syari’ah dan Ekonomi syari’ah yang mana
ketika membuka jurusan-jurusan tersebut

pihak

perguruan tinggi juga memiliki tujuan-tujuan untuk
para lulusannya nanti agar memiliki keahlian-keahlian
dalam bidang ekonomi dan syari’ah Islam dan mampu
menjadi praktisi pada lembaga-lembaga keuangan
syari’ah

yang

diupayakan

dengan

membuat

kurikulum-kurikulum yang diupayakan sesuai dengan
harapan para stakeholder.43
42

Ibid.

43

Ibid.
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Kualifikasi pelamar merupakan cerminan dari
hasil pendidikan dan pelatihan sebelumnya, yang akan
menentukan

hasil

seleksi

selanjutnya

dan

kemungkinan penempatannya dalam organisasi bila
pelamar tersebut diterima. Kualifikasi yang dilakukan
oleh

lembaga

keuangan

syari’ah

juga

harus

mengedepankan aspek pendidikan khususnya yang
menguasai tenteng keilmuan lembaga keuangan
syari’ah. Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia
secara formal baru dimulai tahun 1992 dan secara
serius mulai dikembangkan pada tahun 1998 yaitu
sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia
tahun 1991 sebagai Bank Syari’ah pertama di tanah
air, yang memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei
1992. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang
terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan
industri

Perbankan

Syari’ah

nasional

semakin

memiliki landasan hukum yang memadai dan akan
mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
Semakin tinggi pertumbuhan industri perbankan
syari’ah, tentunya semakin besar sumber daya
manusia yang dibutuhkan dengan pangsa pasar 4,87%.
39

Hal ini ditunjukkan dengan jumlahnya yang hampir
setiap tahun selalu meningkat.44
Tingginya
syari’ah

hingga

pertumbuhan
rata-rata

industri
30%

keuangan

membutuhkan

dukungan sumber daya manusia yang profesional.
Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas
Erlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, dalam 20
tahun kedepan diperlukan banyak tenaga kerja Islami
professional,

Untuk

mewujudkan

pembangunan

sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan
tenaga kerja Islami sebanyak 184.800 orang. Jumlah
tersebut terdiri atas 8.400 tenaga doctor ilmu ekonomi
Islam, 25.200 lulusan magister ekonomi Islam, lulusan
sarjana sebanyak 50.400 orang, dan tenaga ahli madya
100.800

orang.45Lembaga

keuangan

syari’ah

seharusnya merekrut lulusan-lulusan sarjana yang
memiliki ijasah ekonomi Islam yang sudah memiliki
kompetensi secara keilmuan, linier di bidangnya dan
memiliki kemampuan akademik yang bisa menopang
dan membesarkan lembaga keuangan syari’ah.

44

Ay Maryani, Analisis Pengaruh, 5.
Ibid.

45
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Dalam proses perekrutan, pendidikan menjadi
hal yang sangat penting untuk melihat keilmuan yang
telah diperoleh dan calon karyawan yang sudah belajar
dalam perguruan tinggi pastinya memiliki kemampuan
yang berbeda dengan lulusan SMA. Seleksi dilakukan
dengan serangkaian kegiatan tertentu yang mengambil
aspek-aspek yang lain dengan menggunakan tes-tes
dan wawancara, pada zaman rasulullah belia dengan
cepat secara langsung melaku kan penempatan dan
mempertimbangkan

segala

hal,

kemampuan,

kepintaran, ketahanan mental dan lain-lain.
Untuk itu, seperti yang ditegaskan A Riawan
Amin mantan Ketua Asosiasi Bank Syari’ah Seluruh
Indonesia (Asbisindo), mengatakan saat ini perbankan
syari’ah membutuhkan sumber daya manusia yang
tidak hanya memiliki skill dan pengetahuan namun
juga

memiliki

“semangat”

syari’ah,

terutama

semangat atau attitude bukan skill atau pengetahuan.
Sumber daya manusia dalam industry perbankan
syari’ah harus dapat berkembang, baik dari bankir
konvensional yang mempunyai “semangat” syari’ah
maupun dari para lulusan baru yang merupakan
41

lulusan ekonomi syari’ah dan memiliki semangat
membangkitkan ekonomi berkeadilan.46
Hal senada juga ditegaskan direktur perbankan
syari’ah Indonesia Mulya Siregar agar masing-masing
bank umum syari’ah untuk segera melahirkan sumber
daya manusia bagi pengembangan perbankan syari’ah
tidak mengambil tenaga dari bank lain. Untuk itu,
pelatihan sangat dibutuhkan, terutama sekali untuk
bidang kesyari’ahan dan pelatihan secara umum.
Perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi di bidang
ilmu ekonomi syari’ah belum mampu memenuhi
kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perbankan syari’ah
juga harus fokus untuk mendidik SDI secara mandiri
agar sesuai dengan standar kompetensi industri.
Pertumbuhan industri dalam beberapa tahun terakhir
mendorong kebutuhan SDI yang kompeten.
b) Soft skil
Sumber daya insani memegang peranan paling
penting

dalam

menentuan

kemajuan

sebuah

organisasi, termasuk bangsa dan negara. Suatu bangsa
menjadi maju bukan disebabkan karena dimilikinya
A Riawan, Perbankan Syari’ah Butuh SDM Dengan Semangat Syari’ah,
http://www.dakwatuna.com
42
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kekayaan alam berlimpah, melainkan karena sumber
daya

manusianya

membangun

yang

karakter

handal

dan

mampu

masyarakatnya

agar

memiliki soft skills yang tinggi. Saat ini semakin
disadari pentingnya soft skills

dalam mencapai

keberhasilan baik bagi diri pribadi, organisasi,
perusahaan, maupun bangsa dan negara. Istilah soft
skills adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan
EQ (Emotional Intelligence Quotient), kumpulan
karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi,
bahasa, kebiasan pribadi, keramahan, dan optimisme
yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain.47
Secara

umum soft

skills diartikan

sebagai

kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis,
yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan
interpersonal, Para ahli memberikan definisi soft
skills dengan sangat beragam. soft skills diartikan
sebagai perilaku personal dan interpersonal yang
mengembangkan

47

dan

memaksimalkan

kinerja

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York:
Bantam Books. Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Hartel, Ch. E. J. &
Hooper, G. S. Workgroup emotional intelligence. Scale development
and relationship to team process effectiveness and goal focus. (Human
Resource Management Review, 12 2002) 195.
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manusia. skills adalah kemampuan-kemampuan tak
terlihat yang diperlukan untuk sukses, misalnya
kemampuan berkomunikasi, kejujuran/integritas dan
lain-lain.

Mendefinisikan

keterampilan

hidup

yang

soft

skill

sangat

sebagai

menentukan

keberhasilan seseorang, yang wujudnya antara lain
berupa kerja keras, eksekutor, jujur, visioner, dan
disiplin. Lebih lanjut Elfindri menjelaskan bahwa soft
skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup
yang harus dimiliki baik untuk sendiri, berkelompok,
atau bermasyarakat, serta berhubungan dengan Sang
Pencipta. Soft

skill

sangat

diperlukan

untuk

kecakapan hidup seseorang.
D. Sumber Daya Insani (SDI) di Bank Indonesia.
Salah satu masalah atau kendala yang dihadapi oleh
industri perbankan syari’ah Indonesia adalah terbatasnya
Sumber Daya Insani (SDI). Sumber daya insani

yang

memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang syari’ah
di level menengah dan atas (Direksi, Kepala Divisi dan
Pemimpin Cabang), maupun dilevel bawah masih langka.
Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli EkonomiIslam
Indonesia, Agustianto (2011), kualifikasi standar SDI
44

dibank syari’ah,antara lain: 1. Memahami nilai-nilai moral
dalam aplikasi muamalah /ekonomi syari’ah; 2. Memahami
konsep dan tujuan ekonomi syari’ah; 3. Memahami konsep
dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah
ekonomi syari’ah. 4. Mengenal dan memahami mekanisme
kerja lembaga ekonomi/keuangan/perbankan/ bisnis Islam;
5. Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum
syari’ah (fiqih muamalah) maupun hukum positif yng
berlaku; 6. Menguasai bahasa sumber ilmu, yaitu Arabic dan
English. SDI yang akan bekerja di industri perbankan
syari’ah haruslah memiliki empat faktor tersebut sebagai
syarat mutlak yang harus dipenuhi.48
Setiap orang yang ingin bekerja di industri perbankan
syari’ah harus menyadari bahwa dalam penerimaan SDI,
industri perbankan syari’ah pastimenginginkan kualifikasi
yang sempurna untuk siap bekerja. Oleh karena itu yang
perlu diperhatikan oleh SDI adalah menyesuaikan kualitas
mereka sendiri sesuaiyang diharapkan oleh institusi pemberi
kerja. Diantara kualitas yang diinginkan oleh industri
tersebut adalah: 1. Kompentensi dan profesionalitas
48

Rini Elvira, Peran Perguruan Tinggi Ekonomi Islam Dalam
Mempersiapkan Sumberdaya Manusia Syari’ah, Vol 1 (Maret 2015) 58.
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dibidang perbankan termasuk soft skill. Kompetensi ini
sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri
perbankan syari’ah itu sendiri. Kompetensi yang terkait
dengan pengetahuan syari’ah termasuk didalamnya kajian
fiqih muamalah perbankan syari’ah dan aplikasinya.
Kompetensi ini merupakan modal yang sangat penting
untuk membangun idealisme SDI perbankan syari’ah yang
profesional. 2. Memiliki nilai-nilai akhlak dan akidah
Islami. Sebagai orang yang terlibat dalam industri
perbankan syari’ah, SDI harus dapat memberikan cerminan
kepada masyarakat bahwa selain sistem syari’ah dapat dijual
3. Kualitas pelayanan yang baik. Dengan SDI yang memiliki
kualifikasi tersebut bank syari’ah akan dapat menjadi salah
satu

tulang

punggung

yang

handal

dan

siap

mengembangkan ekonomi syari’ah Indonesia yang lebih
baik.49
E. Peran

Perguruan

Tinggi

Ekonomi

Islam

Dalam

Mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) Syari’ah.
Peran strategis yang dapat dilakukan perguruan tinggi
Ekonomi Islam dalam menyediakan SDI syari’ah dapat
melakukan sinergi dengan stakehoders seperti Bank
49

Ibid, 56.
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Indonesia, sesama perguruan tinggi agama Islam, dunia
usaha perbankan dan non perbankan, dan perguruan tinggi
luar negeri dalam bentuk:50 1. Membuka prgram studi; 2.
Merumuskan kurikulum yang tepat; 3. Penyediaan dana
pengembangan; 4. Melakukan diklat yang relevan; 5.
Pengembangan penelitian dan karya ilmiah; 6. Pengadaan
buku teks yang relevan. Perguruan tinggi sebagai tempat
yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya
insani perbankan syari’ah, perlu membekali para lulusan
dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan
syari’ah, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam
penyusunan kurikulum kurikulum harus memuat mata
kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan
serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus,
rencana

pembelajaran,

dan

evaluasi.

perlu

adanya

peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft
skill. Di samping itu, perlu adanya kegiatan magang dan
praktikum yang dilakukan secara sistematis, hal itu
bertujuan

agar

mahasiswa

terbiasa

dengan

praktik

perbankan syari’ah. Serta dalam upaya meningkatkan mata
50

Heri Praktiko, Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan
Sumberdaya
Manusia
Ekonomi
Syari’ah,
(online),
(https://jurusanmanajemenfeum.files.wordpress.com/. ../ - diakses 08 30
juli 2018 jam 10.00 WIB)
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kuliah bermuatan praktikum, perlu melibatkan praktisi
dalam proses pembelajaran dan penyusun kurikulum
akademik, terkait dengan mata kuliah yang tidak penting
agar dapat dipangkas dan ditambah dengan mata kuliah
subtansi perbankan syari’ah.51
Dalam pengembangan pendidikan ekonomi keuangan
syari’ah di masa yang akan datang setidaknya ada lima
aspek yang perlu mendapat perhatian serius: Pertama, Set
kurikulum yang tepat; mengkombinasikan mata kuliah yang
memberikan

pengetahuan

ekonomi/keuangan

profesionalitass

/perbankan

/bisnis

dan

pengetahuansyari’ah (hukum & aplikasi) serta nilai-nilai
moral (akidah & akhlak), Kedua, Tersedia sarana dan
fasilitas

belajar

perpustakaan

yang

memadai;

matrikulasi

bahasa,

(literatur

lengkap),

laboratorium

(bank,

akuntansi dll), Ketiga, Staf pengajar yang kompeten dan
berkualitas,

Keempat,

Buku

teks

yang

memadai

(perpustakaan yang menyediakan buku dan literatur
ekonomi Islam), Kelima, Program pendukung seperti;
magang, on-job training dsb.52

51

52

Ibid.

Rini Elvira, Peran Perguruan Tinggi Islam, 57.
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F. Profesionalitas Sumber Daya Insani di Lembaga
Keuangan Syari’ah.
Profesi adalah suatu pekerjaan yang mensyaratkan
adanya pelatihan (training) dan pendidikan yang ekstensif
dan penguasaan terhadap suatu bidang ilmu tertentu.
Biasanya kemudian diikuti oleh terbentuknya organisasi
profesi, adanya kode etik, proses sertifikasi, dan perizinan.
Misalnya profesi di bidang kedokteran, hukum, akuntansi,
arsitek, keuangan, cabang keilmuan tertentu, dan lain-lain.
Di masa depan, ketika bank-bank syari’ah telah dominan
dan meluas ke berbagai daerah, isu halal-haram tidak bisa
diandalkan lagi. Pendekatan yang lebih menekankan aspek
emosional harus dikurangi. Bank-bank syari’ah harus
mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan service
exellence kepada customer. Apabila perbankan syari’ah bisa
memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta
memiliki kinerja yang exellence, maka dapat dipastikan
umat Islam akan lebih percaya terhadap perbankan syari’ah.
Para praktisi bank syari’ah harus dapat meyakinkan ummat
Islam bahwa bank syari’ah itu lebih baik. Penelitian di
berbagai negara menunjukkan bahwa faktor pelayanan

49

sangat menentukan pilihan masyarakat dalam memilih bankbank syari’ah.53
Professional yang dibutuhkan dalam industri keuangan
syari’ah

agak

unik

dibanding

industri

keuangan

konvensional. Para professional di industri keuangan
syari’ah dituntut untuk mempunyai kompetensi keilmuan
dan skill yang mensenyawakan ilmu syari’ah dan keuangan.
Prinsip-prinsip syari’ah harus larut dalam setiap aspek
operasional lembaga keuangan syari’ah termasuk dalam
mendisain produk-produk perbankan dan struktur keuangan
syari’ah (shariah complaint financial products), perjanjian
(akad) keuangan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas
dan neraca, manajemen risiko, dan sebagainya. Prinsipprinsip syari’ah ini harus juga dikuasai dan dilaksanakan
secara merata termasuk pada level manajemen atas (dewan
komisaris dan direksi). Bagaimana citra profesional dalam
lembaga

keuangan

syari’ah

yang

diidealkan,

Kalau

berbicara idealisme maka idealnya para profesional di
lembaga keuangan syari’ah harus mempunyai pengetahuan
yang luas terhadap ilmu keuangan syari’ah di masingmasing bidang profesinya. Hal ini berarti bahwa profesional
53

Subandi, Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syari’ah
Kontemporer di Indonesia, Vol. 12, No. 1 (Mei 2012) 15.
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yang diinginkan bukanlah mereka yang hanya dibekali
beberapa hari training tentang ekonomi syari’ah beberapa
hari dan tidak ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan
berikutnya.
G. Kualifikasi Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan
Syari’ah.
Dalam proses penyaringan tenaga kerja SDI, pada
umumnya

semua

pekerjaan

memerlukan

pengemban

amanah yang teruji dalam hal kemampuan menjalankan
pekerjaan serta bertanggung jawab terhadap tugas yang
dibebankan kepadanya. Berdasarkan itu pula kedua putri
Nabi Syu’aib a.s. memberikan saran kepada ayahnya untuk
mengambil Nabi Musa a.s. sebagai pegawainya . saran
kedua putri Syu’aib itu didasarkan pada sikap terpuji Nabi
Musa yang mampu dan kuat mengambilkan air untuk
mereka di tengah kerumunan orang yang akan mengambil
air

disekitar

telaga

Madyan.

Setelah

mengetahui

kemampuan dan sikap amanah (tanggung jawab) Nabi Musa
a.s. salah seorang putri Syu’aib berkata;

51

ۡ ۡ ٱس ۡت َج ۡر ۖهُ إ َّن خ َۡير من
ُ ي ۡٱۡل َ ِم
٢٦ ين
ِ قَالَ ۡت ِإ ۡحدَ ٰى ُه َما ٰ َيٓأ َ َب
ُّ ٱست َ َج ۡرتَ ۡٱلقَ ِو
ِ ِ ۡ ت
ِ َ َ
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Artinya:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya".” (al-Qas{as}: 26)

Khalifah

Ali

bin

Abi

Thalib

RA

pernah

memerintahkan Asytar al-nukhai, gubernur mesir untuk
mendapatkan
pemerintahnya

pekerja-pekerja
ia

mengatakan,

yang
“jika

andal.
engkau

Dalam
ingin

mengangkat karyawan, maka pilihlah secara selektif”.
Janganlah engkau mengangkatnya karena ada unsur
kecintaan dan kemualiaan (baca: Nepotisme), karena hal ini
menciptakan golongan durhaka dan khianat. Pilihlah
karyawan karena pengalaman dan kompetensi

yang

dimiliki.55 Sebelum Ali Umar juga mengatakan hal yang
54

Al-Quran 28 : 26.
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Ali Muhammad Taufiq, Allah Dalili Fi Idaarat A‟maali, Terj. Abdul
Hayyie al-Kattani Sabbaruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 65.
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sama dengan ucapannya, “Barang siapa mengangkat
seseorang

sebagai

pejabat

karena

kesayangan

dan

kekerabatannya dan tidak ada alasan pengangkatannya
selain itu, berarti ia telah menghianati Allah dan Rasul-Nya
serta kaum mukminin”.
Proses seleksi dimulai ketika rekrutmen berakhir
artinya ketika perusahaan telah memiliki sejumlah besar
calon karyawan. Menurut definisinya seleksi adalah
serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk
memutuskan apakah si pelamar diterima atau tidak sesuai
dengan kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan. Dalam
tahap seleksi, penilaian terhadap kinerja calon karyawan
harus dilakukan relatif terhadap yang lainnya, sehingga mau
atau tidak harus dilakukan relatif terhadap yang lainnya,
sehingga mau atau tidak objektivitas yang dituntut harus
mengemukakan

kriteria

adil.

Tujuannya

adalah

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial, jujur
dan berdisiplin serta dapat bekerja sama, baik dengan atasan
atau bawahan maupun dengan rekan yang lain dalam posisi
setingkat. Dalam manajemen berbasis Syari’ah, keahlian
saja tidak cukup, tetapi juga harus diimbangi dengan etos
kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Jika salah satu dari
53

aspek tersebut tidak dimiliki oleh karyawan, maka
ketimpangan yang akan terjadi.56
Setelah adanya penyaringan tenaga kerja diteruskan
dengan kualifikasi sumbur daya insani secara syari’ah
dimulai dari managemen. Dalam bahasa Arab manajemen
disebut dengan idarah. Kata idarah diambil dari kata
adartasy-syai’a. dalam Elias’ Modern Dictionary English
Arabic kata management (inggris) sepadan dengan kata
tadbir, idarah, siyasah dan qiyadah dalam bahasa Arab.
Tadbir merupakan bentuk masdar dari kata kerja dabbara,
yudabbiru,

tadbiran.

jadi

tadbir

berarti

penertiban,

pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.57
Sedangkan secara istilah, Muhammad Abdul Jawwad
memberikan pengertian bahwa manajemen adalah aktifitas
menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh
seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata dan
merapikan hal-hal yang ada disekitarnya, mengetahui serta

Indiastuti, “Analisis Penerapan Manajemen Berbasis Syarih: Studi Pada
Perusahaan Tahu Ibu Pudji di Ungaran ”, (Skripsi, Universitas Islam
Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 51.
57
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah (Yogyakarta: Ekonisia,
2005) 13.
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menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang
lainnya.58
Dalam bukunya Didin Hafidhuddin dijelaskan bahwa
manajemen syari’ah adalah perilaku yang terkait dengan
nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi
yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari alQuran dan sunnah Rosul.59 Dari beberapa pengertian diatas
dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam adalah
aktifitas

menertibkan,

mengatur

dan

berpikir

yang

mengandung nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, menata
anggota kelompoknya dengan baik serta menerapkan sistem
sesuai dengan al-Quran dan sunnah Rosul.
H. Penempatan Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan
Syari’ah.
Penempatan

merupakan

proses

penugasan

atau

pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada
tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda.
Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk
pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi,
pengaalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan
58

Muhammad Abdul Jawwad, Menjadi Manajer Sukses ( Jakarta: Gema
Insani, 2004) 119.
59
Didin Hafidhuddin, Manajemen Syari’ah Dalam Praktik, 5.
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hubungan kerja.60 Perusahaan harus selalu berusaha untuk
memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas
pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan
seleksi yang baik, karyawan berdaya guna serta berhasil
guna. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan
yang diter ima atau ditempatkan akan lebih berkualitas
sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan
karyawan menjadi lebih baik. Seleksi untuk setiap
penerimaan karyawan baru harus dilakukan secara cermat,
jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang
berkualitas dan penempatannya tepat.61
Penempatan harus dilakukan dengan hati-hati agar tiap
pekerja dapat bekerja sesuai dengan keahlianya dan
mengerti bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Selain
itu, dinamika bisnis menyebabkan permintaan terhadap
tenaga kerja relatif lebih sering berubah-ubah kualifikasinya
sehingga penyesuain setiap kali harus dilakukan. Oleh
karena itu, kegiatan penempatan (placement) tidak hanya
dilaksanakan setelah seleksi malainkan meliputi pula
penempatan dalam rangka promosi, demosi, tranfer, dan
60

Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Grafindo,
2002), 45.
61
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pemberhentian. Khusus untuk karyawan yang dipromosikan
lazimnya perusahaan melakukan terlebih dulu pelatihan dan
pengembangan yang yang disesuaikan dengan kebutuhan
untuk jabatan yang akan dipegangnya. Selain itu, pelatihan
diperlukan setiap kali ada peralatan baru ataupun sistem
kerja yang baru. Intinya pelatihan dan pengembangan
diperlukan untuk mengisi gap antara kualifikasi yang
dimiliki karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh
pekerja/jabatan.
Belajar pada sejarah, kita dapati Rasulullah SAW
menempatkan Mu’adz bin Jabal sebagai gubernur yaman
karena

paham,

ketajaman

akal,

dan

akhlaknya;

menempatkan umar mengatur sedekah karena sifat adil dan
tegasnya ataupun menempatkan Khalid sebagai pimpinan
militer karena kemahiran dan terlatihnya di bidang militer,
Dalam bahasa modern, “The right man in the right place”,
atau

dapat

saja

calon

karyawan

suatu

perusahaan

menunjukkan kelebihan dirinya, sepanjang ia mengatakan
ini dengan jujur dan didorong oleh motivasi ingin
meningkatkan produktivitas kerja,62 sebagaimana Al-Quran

62

Jusmaliani, Pengelolaan, 90.
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menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dikutip di bagian
terdahulu (Surat Yusuf: 56) :

ُ ض يَتَبَ َّوأ ُ ِم ۡن َها َح ۡي
يب
َ َث ي
ُ ص
ُ َو َك ٰذَلِكَ َم َّكنَّا ِليُو
ِ ف فِي ۡٱۡل َ ۡر
ِ ُشا ٓ ۚ ُء ن
َ س
63
٥٦ َضي ُع أ َ ۡج َر ۡٱل ُم ۡح ِسنِين
َ َّبِ َر ۡح َمتِنَا َمن ن
ِ ُشا ٓ ۖ ُء َو ََّل ن
Artinya :
Dan Demikianlah Kami memberi kedudukan kepada
Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi
menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu.
Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang
Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala
orang-orang yang berbuat baik. (Surat Yusuf: 56).

Penempatan merupakan proses yang dilakukan untuk
menduduki

posisi

karyawan

yang

lulus

selekesi.

Penempatan karyawanharus dilakukan sesuai dengan bidang
ilmudan keahlian serta kemampuan yang dimiliki. Dalam
manajemen sumber daya manusia dikenal dengan “Right

63

Al-Quran 12 : 56.
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man

the

right

place”.

Penempatan

yang

salah

mengakibatkan hasil kinerja yang tidak optimal, karena
pekerjaan tidak dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya.
Karyawan yang professional akan melaksnakan tugasnya
dengan dasar pengetahuan yang sesuai dengan bidang
pekerjaan yang diduduki nya. Jika pekerjaaan dilakukan
dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan tinggi maka
sasaran kerja dapat tercapai dengan baik. Selain itu
karyawan yang professional akan terus mengembangkan
ilmu dan pengetahuannya, agar bisa meningkatkan kualitas
diri. Ada empat cara penilaian dalam penempatan kinerja
dijelaskan sebagai berikut: 64

1. Kinerja Yang Baik
Dari
penempatan

hasil
yang

penelitian
tepat

menyatakan
akan

bahwa

mengakibatkan

terlaksananya kinerja dengan baik dan sebaliknya
penempatan yang kurang tepat akan menghasilkan
kinerja yang tidak baik. Dalam al-Quran surat at-Taubah
juga disebutkan:

64

Nila Mardia, Rekrutmen, 234.
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ۖ ُسولُ ۥهُ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمن
ۡ َوقُ ِل
َّ س َي َرى
ست ُ َردُّونَ ِإ َل ٰى
ُ ع َملَ ُك ۡم َو َر
َ ُٱَّلل
َ ونَ َو
َ َٱع َملُواْ ف
65
َّ ب َوٱل
١٠٥ َش ٰ َهدَةِ فَيُن َِبئ ُ ُكم بِ َما ُكنت ُ ۡم ت َعۡ َملُون
ِ ع ِل ِم ۡٱلغ َۡي
َٰ

Artinya:
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan. (at-Taubah : 105 )

2. Motivasi Kerja Yang Tinggi
Penempatan juga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi motivasi kerja karyawan, meskipun
banyak factor lain yang memberikan pengaruh terhadap
motivasi, penempatan tidak bisa diabaikan dalam
meningkatkan motivasi karyawan. Jika penempatan
terlaksana dengan baik, maka karyawan juga memiliki
motivasi tinggi untuk bekerja dan sebaliknya jika

65

Al-Quran 9 : 105.
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penempatan tidak tepat, motivasi karyawan menjadi
menurun untuk menyelesaikan tugas.

3. Kepuasan kerja
Hubungan kepuasan kerja dengan penempatan
yaitu jika penempatan karyawan yang tepat maka tingkat
kepuasan kerja karyawan juga mengalami peningkatan
dan sebaliknya jika penempatan kurang tepat maka
tingkat kepuasan kerja juga mengalami peningkatan.

4. Prestasi kerja
Prestasi kerja juga dipengaruhi oleh penempatan,
karyawan memiliki prestasi kerja bagus jika karyawan
tersebut di tempatkan pada posisi yang tepat sesuai
dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Selain
menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian
atau ilmu yang dimilikinya organisasi juga harus
mempertimbangkan kesanggupan karyawan tersebut
dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya,
karena

rasulullah

berprinsip

tidak

membebankan

pekerjaan pada seseorang melewati batas kesanggupan.
Salah

satu

tujuan

proses

seleksi

yaitu

melihat

kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas yang
diberikan, dalam proses seleksi karyawan ditanya apakah
dia sanggup dan bersedia di tempatkan pada suatu posisi,
61

sehingga pada saat penempatan tidak terjadi kesalahan
penempatan posisi. Dalam al-Quran juga dijelaskan
bahwa nabi Yusuf AS pernah diamanatkan untuk menjadi
bendaharawan

negeri.

Sebelum

diangkat

raja

menanyakan kesangupannya dalam menjalankan tugas
dan nabi Yusuf AS pun menjawab dengan menyanggupi
tugas yang diberikan raja dengan menguatkan bahwa ia
memiliki kemampuan di bidang tersebut. Berikut arti
surat yusuf ayat 54-55:

ِي فَلَ َّما َكلَّ َم ۥهُ قَا َل إِنَّكَ ۡٱليَ ۡو َم لَدَ ۡينَا
ۖ َوقَا َل ۡٱل َم ِلكُ ٱ ۡئتُونِي بِ ِ ٓۦه أ َ ۡست َۡخ ِلصۡ هُ ِلن َۡفس
ٞ ين أ َ ِم
ٌ َم ِك
ين
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ٌ ض إِنِي َح ِفي
ۡ  قَا َل٥٤
ۖ ِ علَ ٰى خَزَ آئِ ِن ۡٱۡل َ ۡر
٥٥ يمٞ ع ِل
َ ظ
َ ٱجعَ ۡلنِي

Artinya:
Dan raja berkata: “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar
aku memilih dia (sebagai orang yang dekat)
kepadaku.” Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap
dengan dia, dia (raja) berkata, “Sesungguhnya kamu
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Al-Quran 12 : 54-55.
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(mulai) hariini menjadi seorang yang berkedudukan
tinggi di lingkungan kami dan dipercayai.” Dia
(Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan
negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah
orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.”
(Q.S. Yusuf: 54-55)

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa nabi Yusuf
As menyanggupi permintaan raja karena beliau merasa
pantas dan layak menerima jabatan tersebut. Nabi Yusuf
memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab
jika diangkat menjadi bendaharawan negeri. Dengan
adanya pengetahuan dan ilmu yang sesuai dengan jabatan
atau posisi yang diamanatkan, setiap tugas yang
diberikan akan terlaksana dengan baik dan sempurna.
Konsep Islam sejalan dengan konsep manajemen sumber
daya manusia, “Right Man on the Right Place”.
Penempatan harus dilakukan dengan tepat, sesuai dengan
kemampuan, keahlian kesanggupan. Penempatan yang
salah dan keliru mengakibatkan terhalangnya pencapaian
kinerja karyawan. Selain itu penempatan yang salah juga
mengakibatkan karir karyawan yang statis. Dan banyak
dampak buruk akibat salah penempatan. Dari penjelasan
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dapat kita tarik kesimpulan bahwa penempatan memiliki
peran penting dalam pelaksanaan kerja, dan Islam juga
telah mengatur bagaimana pelaksanaan penempatan.
Oleh karena itu penempatan harus dilakukan sesuai
dengan teori dan konsep Islam untuk agar tujuan dan
capaian kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI
(KANTOR CABANG PONOROGO)

Data Umum
1. Sejarah Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri (
BSM )
Krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997, yang
disusul dengan krisis politik nasional telah membawa
dampak besar dalam perekonomian social. Krisis tersebut
telah

mengakibatkan

perbankan

Indonesia

yang

didominasi oleh bank-bank konvensionalm no.10 tahun
1998, tentang perbankan pada bulan November 1998,
yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 1992
telah member peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya
bank-bank syariah di Indonesia. Undang –undang
tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya
secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.
Inilah awal dari satu masa dalam dunia perbankan yang
kita sebut dual banking sistemengalami kesulitan tang
parah. Keadaan tersebut mengakibatkan pemerintah
65

Indonesia

terpaksa

mengambil

tindakan

untuk

merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian telah
member peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bankbank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut
memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara
syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.
Inilah awal dari satu masa dalam dunia perbankan yang
kita sebut dual banking system.67
PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang didirikan pada
tanggal 10 Agustus 1973, yang dimiliki oleh Yayasan
Kesejahteraan merger Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang
Negara dan PT. Mahkota Prestasi, berupaya keluar dari
krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari
langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya
memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan
modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat
bank (bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank
Exim Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri persero)
pada tanggal 31 Juli 1999. Maka rencana perubahan BSB
menjadi Bank Syariah

( dengan nama Bank Syariah

Modul Umum PT. Bank Syariah Mandiri, ( Laporan Pelaksanaan GCG –
Good Corporate Governance,2016),24.
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Sakinah ) diambil alih oleh pemilik baru yaitu PT. Bank
Mandiri ( persero ).68
PT. Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru
mendukung

sepenuhnya

dan

melanjutkan

rencana

perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah.
Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang
nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Sakinah
berdasarkan akta notaries Ny. Macharani M.S SH, No.29
pada tanggal 19 mei 1999. Kemudian melalui akta No.23
pada tanggal 8 September 1999, Notaris : Sutjipto, SH
nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT.
Bank Syariah Mandiri.69
Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat
Gubernur

bank

Indonesia

No.

1/24/KEP.BI/1999

diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha
BSB menjadi bank yang beropersai berdasarkan prinsip
syariah. Disusul kemudian dengan surat Keputusan
Deputi

Gubernur

Senior

Bank

Indonesia

no.1/1/KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi
PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT.
Bank Mandiri (persero). Senin tanggal 25 Rajab 1420 H/
68
69

http:// www.Ojk.go.id
Modul Pembayaran Bank Syariah Mandiri”Opencart”, Maret 2015
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tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama
beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran
Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama
dri para perintis bank syariah di bank Susila Bakti dan
Manajemen Bank Mandiri. Modal dasar PT. Bank
Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.000,dan modal disetornya yaitu Rp. 358.372.565.000,-. Pada
saat ini PT. Bank Syariah Mandiri memiliki 41 kantor
cabang

pembantu

dan

33

kantor

kas.

Susunan

kepemilikan sahamnya adalah:
a. PT. Bank Mandiri ( persero ) : 71,674,412
saham ( 99.999999%)
b. PT. Mandiri Sekuritas : 1 saham (
0.0000001)
Sedangkan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo
didirikan pada3 Februari 2010 dan diresmikan
beroperasi pada tanggal 20 Desember 2010.
Bank Syariah Mandiri didirikan dengan tujuan
yaitu menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan
Mitra Usaha. Adapun lokasi dari pada BSM
KCP Ponorogo berada di jalan Soekarno-Hatta
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No.216, kel. Banyudono, kec, Ponorogo, Kab.
Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.70

2. Visi, Misi BSM KCP Ponorogo
a. Visi
Visi Bank Syariah Mandiri mengalami perubahan sesuai
tuntutan perkembangan dan tehnologi yang kebetulan
perubahan

visi

dan

misi

berbarengan

dengan

pergantian direktur.
Visi pada era direktur yuslam Fauzi : “ menjadi Bank
Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.
Visi pada era direktur Agus Sudiarto : “ Memimpin
pengembangan peradapan ekonomi yang mulia.”
Visi pada era direktur Tony eka Boy : “ Bank Syariah
Terdepan dan Modern”.
Untuk BSM merupakan bank pilihan yang memberikan
manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Untuk
pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan
kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarier
prpfesional. Untuk investor: institusi keuangan syariah
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Modul Umum Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo
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Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan
Value berkesinambungan
b. Misi
1. Mewujudkan pertumbuhan dan
keuntungan

diatas

rata-rata

industry yang berkeninambungan.
2. Meningkatkan

kualitas

produk

dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan
dana

murah

perhimpunan
dan

penyaluran

pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar
nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan

manajemen

talenta dan lingkungan kerja yang
sehat.
6. Meningkatkan
terhadap

masyarakat

lingkungan.71
3. Struktur Organisasi di BSM Ponorogo
71

Modul Umum PT. Bank Syariah Mandiri,12
70

kepedulian
dan

Srtuktur organisasi dalam suatu perusahaan
mempunyai arti penting yang mana dalam
struktur tersebut di buat sedemikian rupa untuk
membagi dan mengelompokan unit-unit kerja
yang ada, sehingga anggota organisasi dapat
bekerja secara efektif dan efisien dengan tugas
dan tanggung jawabnya.

Dalam struktur

organisasi tergambar unit-unit kerja yang
dalam

organisasi

yang

mencerminkan

pembagian tugas,wewenang dan tanggung
jawab yang menghasilkan suatu system kerja
sama dan koordinasi untuk mencapai tujuan
yang

telah

ditetapkan

oleh

perusahaan.

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri
terdiri dari Dewank Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Divisi, Unit Kerja Kantor
Pusat, Staff khusus Direksi terdiri dari Presiden
Direktur dan Direktur Bidang Pemasaran
Korporasi, Direktur Bidang Kepatuhan &
Manajemen Resiko, Direktur bidang treasury
& International, dan Direktur Bidang Human
Resource & Teknologi Informasi.
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Dalam struktur organisasi tersebut, termasuk pula
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas
mengarahkan,

memeriksa

dan

mengawasi

kegiatan bank, guna menjamin bahwa bank
telah beroperasi sesuai dengan aturan dan
prinsip-prinsip

syariah.

Adapun

struktur

organisasi ( organization Chart ) bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah
Sebagai berikut :
a. Kepala Cabang

: Muh. Ghani wicaksono

b. Manajer operasional : Fauzal Sodiq
c. Back office

: Muhammad Wahyudi

d. Marketing

: Arditya Rizky Wiratama

e. Customer service

: Yunias Agil Afsari

f. Teller

: Yuli Jumiarti
Tyas Ari Sunu
Putri Adyaksa

g. Security

: Badawi
Muh. Ghani Sodiq
Anwar Bagus Waluyo

h. Bagian Lapangan

: Arif Mufida
Ahmad Susanto
Mughni labib
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Angga Tomy
Eka winingsih
1. Kepala Cabang
a. Mengelola secara optimal sumber daya agar dapat
mendukung kelancaran operasional cabang.
b. Mengkoordinir pembuaatan rencana kerja tahunan
cabang.
c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta
menetapkan upaya-upaya pencapaianya.
d. Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman
analisa pembiayaan guna antiipasi resiko.
e. Bersama

anggota

komite

lainya

memutuskan

pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya atau
dimintakan persetujuan ke kantor pusat.
f. Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan
wewenangnya.
g. Melakukan pembinaan baik terhadap nasabah ataupun
investor.
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h. Mengambil keputusan atas semua kegiatan-kegiatan
dibidang pemasaran dan operasi sampai dengan batas
wewenangnya.
i. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan
audit intern maupun ektern.
j. Menetapkan/ mengesahkan dan merotasi pegawai serta
memberikan job descriptions kepada masing-masing
pegawai cabang.
2. Pengawas Intern dan Kepatuhan
a. Memastikan kebijakan intern, prosedur operasional
atau peraturan lainya yang telah tersedia di cabang.
b. Memastikan bahwa kebijakan kantor pusat telah di
sosialisasikan.
c. Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran
peoses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti
pendukungnya.
d. Memastikan bahwa proses pengolahan data telah
berjalan benar dan tepat waktu.
e. Memastikan kebenaran administrasi pembiayaan yang
telah diberikan.
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f. Membuat laporan yang insidentil apabila terjadi halhal khusus yang perlu dilaporkan.
g. Membuat laporan bulanan kepada kantor pusat atas
temuan atau penyimpangan yang bersifat prinsipil.
3. Manajer Operasi
a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian
atas transaksi jasa-jasa perbankan serta pemupukan
dana di kantor cabang
b. Menyelenggarakan

pengadministrasian

dan

pemantauan atas transaksi pembiayaan di kantor
cabang.
c. Menyelenggarakan pembukuan akunting atas transaksi
keuangan di kantor cabang.
d. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasajasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas,
dan pembiayaan di kantor cabang sesuai dengan
pedoman atau ketentuan yang berlaku.
e. Menangani dan mengkoordinasi proses penyusunan
dan penyampaian laporan kantor cabang untuk kantor
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pusat/pihak ketiga lainya, atas seluruh atau sebagian
transaksi di kantor cabang.
f. Mengkoordinasikan penyususnan sasran kerja dan
rencana kerja anggaran perusahaan ( RKAP ) tahunan
kantor cabang serta memantau realisasinya.

4. Marketing
a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang
pemasaran

agar

dapat

mendukung

kelancaran

operasional bank.
b. Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaan,
pembiayaan jasa-jasa dan hasil usaha.
c. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna
mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan baik
pembiayaan, pendanaan maupun jasa-jasa.
d. Melakukan review atas proses pemberian pembiayaan
dengan penekanan kepada upaya antisipasi resiko
pembiayaan.
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e. Review prayarat/syarat sesuai dengan yang di
putuskan komite pembiayaan Cabang/ Kantor Cabang.
f. Mengkoordinir/ melaksanakan penagihan kewajiban
nasabah yang telah jatuh tempo.
5. Assisten Marketing Officer
a. Membantu manajer pemasaran dalam menetapkan
rencana kerja tahunan bidang pemasaran baik
pembiayaan, pendanaan, maupun jasa-jasa bank.
b. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna
mencapai volume/sasran yang telah ditetapkan.
c. Melakukan survey atau pengamatan secara langsung
terhadap kondisi atau potensi bisnis daerah.
d. Membuat rencana solisitas nasabah maupun investor
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
e. Melakukan penagihan rutin atas kewajiban nasabah
yang jatug tempo.
f. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan nasabah yang
tergolong kolektibilitas kurang lancer, diragukan
dengan macet.
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g. Melakukan koordinasi kerja.
6. Custumer Service
a. Membantu manajer pemasaran dalam menetapkan
Rencana Kerja tahunan bidang Pembiayaan.
b. Membuat nota analisa pembiayaan dan mengusulkan
prasyarat dan syarat pembiayaan.
c. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum fasilitas
pembiayaan dicairkan.
d. Bersama –sama dengan anggota komote pembiayaan
lainya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas
wewenangnya.
e. Melakukan penilaian ulang atas fasilitas pembiayaan
yang telah berjalan 6 bulan atau kualitasnya telah
menunjukan kurang lancer.
7. Back Office
a. Melaksanakan

pemeriksaan

ulang

atas

semua

transaksi transfer keluar/masuk maupun nota debet
keluar/masuk setiap akhir hari.
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b. Menata usahakan persediaan blanko nota Kredit/nota
Debet
c. Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko
Nota Kredit/nota Debet dengan kartu persediaan.
d. Melaksanakan corporate culture
e. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang ditunjuk oleh
atasan.
f. Menerima warkat kliring penyerahan dari cabang
pembantu.
8. SDI Umum
a. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk dengan
tertib.
b. Mengatur

lalu

lintas

komunikasi

(

telepon,

faksimili,internet ) dalam rangka menjaga efektifitas
komunikasi.
c. Mendistribusikan semua surat masuk kepada para
pejabat yang berwenang di kantor cabang dan unit
kerja yang dibawahnya.
d. Mengatur agenda pimpinan cabang.
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e. Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada
petugas ekspedisi.
f. Menatausahakan absensi harian pegawai.
g. Menatausahakan

dan

membayar

uang

lembur

pegawai.
h. Menatausahakan cuti tahunan pegawai.
i. Mensosialisasikan

peraturan

perusahaan

dan

ketentuan-ketentuan bidang ketenagakerjaan kepada
seluruh pegawai cabang.
j. Membuat rencana pendidikan dan pelatihan pegawai
telah terlaksana dengan baik.
9. Administrasi Pembiayaan
a. Melakukan

pengecekan

kelengkapan

pemenuhan

dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan
berdasarkan prasyarat/syarat yang telah disepakati.
b. Monitoring

ketertiban

pelaksanaan

pembayaran

kewajiban nasabah.
c. Monitoring ketertiban nasabah yang telah jatuh tempo
untuk di informasikan ke manajer operasi dan di
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teruskan

kepada

manajer

pemasaran

untuk

di

tindaklanjuti.
d. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan.
e. Membuat dan menyampaikan laporan di bidang
pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun kepada
Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.
f. Melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif
dan

menginformasikan

hasilnya

kepada

manjer

operasi.
g. Mengusulkan

perbaikan

pedoman

pengawalan

pembiayaan.
10. Teller
a. Bersama-sama

manajer

operasi

membuka

dan

menutup brankas, menghitung uang yang akan
disimpan kedalam brankas.
b. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan
benar dan cepat.
c. Melayani penarikan tunai maupun non tuani dengan
benar dan cepat.
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d. Membuka ( posting ) mutasi kas secara benar melalui
terminalnya.
e. Menyortir dan mempersiapkan bundelan uang tunai
yang akan dilabel.
f. Menjumlahkan nominal dan lembar warkat kliring dan
mencocokannya

dengan

rekapitulasi

kliring

penyerahan.
g. Bersama-sama dengan manajer operasi melaksanakan
cash opname setiap akhir bulan.
4. Sumber daya insane

pada BSM Kantor cabang

Ponorogo
Sumber daya insani yang bekerja di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Ponorogo pada saat ini
berjumlah 26 orang yng terdiri dari 20 laki-laki dan 6
orang perempuan72
5. Aktivitas Perusahaan
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo
mempunyai
72

peranan

penting

dalam

bidang

Wahyudi, Wawancara, di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 11
maret 2017
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perekonomian dan pembangunan. Adapun usaha yang
dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Ponorogo sebagai berikut:73
1. Menghimpun Dana
Merupakan

kegiatan

bank

dalam

rangka

menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam
bentuk tabungan ;
1) Giro adalah Simpanan yang dapat digunakan
sebagai alat pembayaran dan penarikannya
dapat

dilakukan

setiap

saat

dengan

menggunakan cek atau sarana perintah bayar
lainya atau dengan cara pemindahbukuan.
2) Deposito adalah simpanan yang penarikanya
hanya dapat dilakukan pada jangka waktu
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan
dengan bank.
3) Tabungan

merupakan

simpanan

yang

penarikanya hanya dapat ditarik dengan cek atau
alat-alat lainya yang disamakan dengan cek.
73

Modul BSM KCP Ponorogo ,2010
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Jenis tabungan yang dilakukan adalah tabungan
Syariah Mandiri dan tabungan Mabrur (
tabungan Haji dan Umroh )
2. Pembiayaan
Jenis pembiayaan yang di berikan oleh Bank
Syariah Mandiri KCP Ponorogo adalah ;
1) Murabahah adalah pembiayaan atas dasar jual
beli dimana harga jual didasarkan atas harga
asal yang diketahui bersama ditambah margin
keuntungan bagi bank yang telah disepakati.
Jenis pembiayaan yang dapat diberikan dengan
skim ini adalah pembiayaan pembelian rumah (
PPR ), dan pembiayaan pembelian kendaraan
bermotor ( PPKB )
2) Mudarabah

adalah

Pembiayaan

secara

total/seratus persen dari kebutuhan modal
nasabah yang diberikan oleh bank kepada
nasabah. Keuntungan usaha dibagi bersama
sesuai nisbah yang telah disepakati. Nisbah
adalah bagian keuntungan usaha bagi masing –
masing pihak yang besarnya di tetapkan
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berdasrkan kesepakatan. Jenis usaha yang di
biayai antara lain : perdagangan, industry, usaha
atas dasar kontrak lainya. Resiko usaha/kerugian
ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali
kerugian akibat kelalaian dan penyimpangan
pihak

nasabah,

seperti

penyelewengan,

kecurangan dan penyalahgunaan.
3) Musyarakah

adalah

pembiayaan

yang

menerpkan konsep pembiayaan bersama (
kongsi ), dimana bank dan nasabah masingmasing berdasrkan kesepakatan memberikan
kontribusi dana sesuai kebutuhan modal usaha.
Selanjunya keuntungan usaha dibagi bersama
sesuai nisbah yang disepakati.

3. Mekanisme Penerimaan Sumber Daya Insani di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo
Mekanisme Penerimaan Sumber Daya Insani (SDI)
di Bank Syariah Mandiri ponorogo menggunakan jalur
internal dan eksternal. Adapun mekanisme penerimaan
sumber daya insani di Bank Syariah Mandiri Ponorogo
sebagai berikut:
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a. Proses Rekrutmen
1) Website resmi BSM
2) Poster/Surat Selebaran
3) Broadcast dari karyawan
4) Medsos Resmi BSM

b. Penerimaan surat lamaran
Apabila pengumuman tentang lowongan pekerjaan telah
dipasang

maka

kegiatan

selanjutnya

adalah

penerimaan surat lamaran
c. Proses seleksi
Menyeleksi surat-surat lamarna artinya memilih
surat-surat lamaran dan mengelompokan atas surat
lamaran yang memenuhi syarat dan surat lamaran
yang tidak memenuhi syarat. Lamaran yang tidak
memenuhi syarat akan diberlakukan sistem gugur,
sedangkan lamaran yang memenuhi syarat dipanggil
untuk mengikuti seleksi yang berikutnya. Adapun
kualifikasi umum dan khusus yang ada di Bank
Syariah Mandiri Ponorogo adalah sebagai berikut:74
1. Kualifikasi Umum
74

Dokumentasi, Ponorogo, 29 Mei 2018.
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a) WNI
b) Pria/Wanita
c) Peserta saat ini berusia 20-25 tahun dan belum
menikah
d) Berat badan proporsional dan berpenampilan
menarik
e) Sudah memegang ijazah asli (tidak menerima
SKL)
f) Minimal S1
g) Memasukkan surat lamaran Bermatrai 6000
2. Tes Penerimaan
a) Tes psikotes
Tes psikotes atau psikologi dirancang untuk
menganalisi apakah para pelamar mempunyai
etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau
sebalikya dapat dikalahkan oleh tantangantantangan

kerja.Psikotes

ini

terdiri

dari

pengetahuan umum, soal matematika lembar
pauli dan lainnya.

b) Tes tertulis
Setelah melalui proses tes psikotes, pelamar yang
dianggap layak akan melanjutkan ke proses
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selanjutnya, yaitu tes tertulis. Tes tertulis
biasannya

dilakukan

dikantor

pusat

dam

diperiksa oleh divisi SDI. Soal-soalnya dari tes
tertulis sendiri lebih dominan berisi tentang ilmu
pengetahuan umum dan sedikit tentang ilmu
perbankan dan syari’ah.
c) Wawancara akhir.
Wawancara ini untuk melihat kesiapan para
pelamar untuk menjadi sumber daya insani di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo Tes kesehatan
Para pelamar yang telah diputuskan akan
melakukan tes kesehatan untuk melihat dengan
jelas kondisi fisik pelamar yang biasanya
dilakukan oleh tim dokter yang meliputi
kesehatan jasmani dan rohani para pelamar.
d) Masa uji coba (magang).
Masa uji coba maupun magang ini dilaksanakan
kurang lebih 6 bulan untuk melihat bagaimana
sifat maunpun watak pelamar saat diberi tugas
serta berpacu dalam target dalam masa magang
ini pelamar telah mendapatkan gaji pokok2
e) Keputusan penerimaan.
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Keputusan

penerimaan

informasikan

melalui

ini

sitidaknya

website

resmi

di
serta

menghubungi masing-masing pelamar yang
diterima sehingga tidak ada kesalahan dalam
menyampaikan keputusan.
5. Penyaringan (seleksi) Sumber Daya Insani di Bank
Syariah Mandiri Ponorogo.
a. Kualifikasi Penerimaan Sumber Daya Manusia di Bank
Syariah Mandiri Ponorogo Adapun urutan kualifikasi
penerimaan Sumber Daya Insani yang dijadikan landasan
oleh Bank Syariah Mandiri Ponorogo, yaitu:75
1) Beragama Islam
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan
syari’ah yang membutuhkan tenaga kerja yang Islami
dengan memegang teguh ajaran agama Islam sehingga
lembaga syari’ah benar menerapkan sistem syari’ah di
dalamnya. Dalam Lembaga Bank Syariah Mandiri
ponorogo yang

merupakan lembaga keuangan

syari’ah diwajibkan setiap pelamar kerja/karyawan
beragama Islam. Tenaga kerja yang diambil oleh
75

Muh. Ghani Wicaksono,Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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lembaga Bank Syariah Mandiri ponorogo diharapkan
dapat memberikan nuansa keislaman yang sejuk
dalam lembaga.
2) Kemampuan Akademis.
Kemampuan akademis menjadi salah satu
kualifikasi terhadap penerimaan sumber daya insani.
Kemampuan akademis dalam penerimaan di Bank
Syariah Mandiri Ponorogo dinilai dari nilai IPK
(indeks Prestasi Kumulatif) dan tes kompetensi yang
dilakukan Bank syariah Mandiri Ponorogo.
3) Penampilan.
Kesan pertama yang dapat dilihat dari calon
pegawai yaitu penampilan. Artinya dari penampilan
yang bagus bukan berarti seseorang yang tampan
ataupun cantik, namun bagaimana kerapiannya dan
kecocoknya

saat

berpenampilan.

Dalam

Islam

ketentuan menutup aurat itu sangat penting, terutama
pada wanita. B

4) Usia.
Dalam persyaratan administrasi, usia dengan
batas

tertentu

manjadi

syarat

mutlak

dlaam

penerimaan sumber daya insani. Usia muda dan usia
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lanjut tidak menjamin diterimanya seorang pelamar.
Mereka yang berlanjut usia tenaga fisiknya relative
terbatas meskipun banyak pengalaman mereka yang
berusia muda mungkin saja memiliki vitalitas yang
cukup baik, tetapi rasa tanggung jawabannya relative
kurang dibandingkan dengan usia dewasa. Oleh
karena itu, penilainnya terbaik adalah pelamar muda
lagi berpengalaman.
5) Pendidikan.
Pendidikan

menjadi

indikator

yang

mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat
menyelesaikan atau mengemban suatu pekerjaan.
Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang
dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan
tertentu. Oleh karena itu, pendidikan juga masuk
dalam kualifikasi penerimaan pegawai.
6) Tempat Tinggal.
Tempat tiggal merupakan kualifikasi dari Bank
Syariah Mandiri

Ponorogo, dimana tempat tinggal

merupakan faktor penting dalam penyeleksian SDI
karena jika seseorang bertempat tinggal didaerah
tersebut untuk melakukan pekerjaan atau pengenalan
medan lebih cepat dari pada pelamar pendatang yang
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harus membutuhkan penyesuaian medan ataupun
lingkungan kerja tersebut.
7) Soft skill.
Soft skill Merupakan ketrampilan ataupun bakat
yang

dimiliki

oleh

setiap

manusia.kemampuan

berkomunikasi, kemampuan bekerjasama, tingkah
laku, pengendalian emosi, pembawaan diri, gaya
penampilan ini semua merupakan cerminan dari soft
skill setiap manusia dan setiap manusia memiliki
kemampuan soft skill yang berbeda-beda.
8) Penerimaan sumber daya manusia setiap lembaga,
sudah dibentuk sedemikian rupa agar dapat menyarig
sumber daya manusia yang terbaik bagi perusahaan
mereka. Melalui tes psikotes dan wawancara untuk
menilai kemampuan soft skill calon karyawannya.
9) Pengalaman.
Pengalam

merupakan

salah

satu

kualifikasi di Bank Syariah Mandiri

penilain
Ponorogo.

Penilaian dan pengalaman dibagi atas dua yaitu:
pengalaman

kerja

dan

pengalaman

organisasi.

Pengalaman kerja akan memberikan penilaian positif,
apalagi jika pengalaman kerja sesuai dengan posisi
jabatan yang sedang dilamar. Selain itu, pengalaman
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organisasi seperti organisasi kampus, juga akan
memberikan penilaian positif terhadap pelamar.
6. Penempatan Sumber Daya Insani di Bank Syariah
Mandiri Ponorogo.
Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya
mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan
prilaku,

begitu

juga

dengan

penempatan

pegawai,

manajemen sumber daya manusia, menempatkan seorang
pegawai atau calon pegawai dengan tujuan antara lain agar
pegawai

bersangkutan

lebih

berdaya

guna

dalam

melaksakan pekerjaaan yang dibebankan, serta untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar
kelancaran tugas. Langkah awal dalam menghasilkan
sumber daya insani yang terampil dan andal perlu adanya
suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan
mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang
bersangkutan. Bank Syariah Mandiri dalam melakukan
penempatan dengan empat kriteria penilaian yaitu sebagai
berikut: 76

76

Nila Mardia, Rekrutmen, 234.
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1. Kinerja Yang Baik
Penempatan

yang tepat

akan

mengakibatkan

terlaksananya kinerja dengan baik dan sebaliknya
penempatan yang kurang tepat akan menghasilkan
kinerja yang tidak baik.

2. Motivasi Kerja Yang Tinggi
Jika penempatan terlaksana dengan baik, maka
karyawan juga memiliki motivasi tinggi untuk bekerja
dan sebaliknya jika penempatan tidak tepat, motivasi
karyawan menjadi menurun untuk menyelesaikan tugas.

3. Kepuasan kerja
Jika penempatan karyawan yang tepat maka tingkat
kepuasan kerja karyawan juga mengalami peningkatan
dan sebaliknya jika penempatan kurang tepat maka
tingkat kepuasan kerja juga mengalami peningkatan.

4. Prestasi kerja.
Prestasi kerja juga dipengaruhi oleh penempatan,
karyawan memiliki prestasi kerja bagus jika karyawan
tersebut di tempatkan pada posisi yang tepat sesuai
dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki.
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BAB IV
PEREKRUTAN SUMBER DAYA INSANI (SDI)
DI Bank Syariah Mandiri
PONOROGO
A. Perekrutan Karyawan di Bank Syariah Mandiri
Ponorogo.
Dalam perekrutan karyawan di Bank Syariah Mandiri
menggunakan sistem intern dan ekstern yang mengacu
kepada kebijakan yang dilakukan dari dalam lembaga BSM,
perekrutan karyawan sudah dipublikasikan melalui media
internet dan lain-lain. Dalam merekrut tenaga kerja, pastinya
semua lembaga memiliki standar masing-masing sesuai
dengan penilaian yang ada pada lembaganya.77 Adapun
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad
Ghani Wicaksono sebagai kepala Cabang BSM Ponorogo
dalam perekrutan mencarai sumber-sumber internal meliputi
karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk di
promosikan, di pindahtugaskan atau diretasi tugasnya, serta
mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali.
77

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017.
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Promosi Perekrutan internal yang paling banyak dilakukan
adalah a. promosi untuk mengisi kekosongan pada jabatan
yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya
lebih rendah. b. Transfer/Rotasi Di samping itu terdapat pula
kegiatannya dalam bentuk memindahkan pekerja dari satu
jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Dengan kata
lain promosi bersifat vertikal, sedang pemindahan berifat
horizontal (rotasi). c.Pengkaryaan Kembali Berlaku untuk
karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil
kembali ketika ada jabatan yang kosong. d. Kelompok
Pekerja

Sementara/Kontrak

Kerja

Kelompok

pekerja

sementara adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
dan diupah menurut keperluan, dengan memperhitungkan
jumlah jam atau hari kerja. Namun mereka dapat menjadi
pekerja tetap, jika sesuai dengan persyaratan. Bank Syariah
Mandiri dalam mengambil karyawan melaluai rekrutmen
secara eksternal meliputi individu-individu yang saat ini
bukan merupakan pelamar murni , bukan dapat informasi
dari karyawan yang sudah bekerja di Bank Syariah mandiri..
Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah
pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya
mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan
kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara
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internal. Pelamar dari luar tentu membawa ide, teknik kerja,
metode produksi, atau pelatihan yang baru ke dalam
organisasi yang nantinya akan menghasilkan wawasan baru
kedalam profitabilitas.78
Sumber daya yang harusnya diambil adalah dengan
mengacu kepada landasan perekrutan secara Islami dengan
mengacu kepada al-Quran dan al-Hadis. Hal ini menjadi
sebuah

kewajiban

bagi

lembaga

keuangan

syari’ah

khususnya di BSM yang ada di Indonesia, tetapi realita yang
terjadi di BSM sekarang mengalami pergeseran yang sangat
jauh dari konsep yang ada dalam sumber daya insani. Ada
beberapa macam permasalahan dan keunikan di BSM dalam
konteks sumber daya insani sebagai berikut:
1. Pegawai Bank Syariah Mandiri Yang Berlatar
Belakang Pendidikan Bukan Syari’ah.
Dalam proses perekrutan pendidikan menjadi hal
yang sangat penting untuk melihat keilmuan yang telah
diperoleh dan calon karyawan yang sudah belajar dalam
perguruan tinggi pastinya memiliki kemampuan yang
berbeda dengan lulusan SMA. Dalam penerimaan
78

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2017.
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karyawan di Bank Syariah Mandiri tidak jauh berbeda
dengan semua Bank di Indonesia yang mengalami bergai
perbedaan pendapat, bahkan dalam kenyataan dilapangan
mengalami permasalahan terkait realita realita sarjana
lulusan Perbankan syari’ah dan Ekonomi syari’ah banyak
yang tidak masuk di Bank Syariah. Dalam Bank Syariah
Mandiri Ponoogo

untuk karyawan yang bekerja

didalamnya 100 % di isi dari jurusan umum. Hal serupa
juga

ditegaskan

oleh

bapak

Muhammad

Ghani

Wicaksono bahwa di Bank Syariah Mandiri mayoritas
sumber daya insani yang ada dilembaga merupakan
lulusan sarja umum, dari semua sumber daya insani itu di
diklat pelatihan perbankan Syariah yang diberi nama
BSM Basic Training sesuai jenjang dan tugas di BSM.79
Di

Bank Syariah Mandiri Ponorogo masih

mempertahankan sarjana umum/bukan syari’ah dengan
banyak

asumsi

yang

di

jabarkan

oleh

pihak

management.80 di Bank Syariah Mandiri Ponorogo sudah
mengadakan

sosialisasi yang bias juga dalam bentuk

MOU kepada lembaga perguruan tinggi jika mahasiswa
yang magang di Bank Syariah Mandiri ponorogo jika
79
80

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017.
Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017
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BSM secara umum masih diisi oleh sarjana-sarjana
lulusan umum dan kalau para mahasiswajurusan Syariah
yang magang di BSM memang berkenan mendaftar untuk
masuk di BSM dari pihak managemen menyarankan itu.81
Bank Syariah Mandiri Ponorogo sebenarnya membuka
peluang kerja bagi lulusan sarjana syari’ah untuk masuk
di

Bank Syariah Mandiri, tetapi pada kenyataanya

banyak lulusan sarjana syari’ah yang tidak mengajukan
lamaran kerja untuk

masuk di Bank syariah Mandiri

dengan banyak alasan apakah sarjana perbankan syari’ah
mampu dalam menerima keilmuan perbankan syari’ah
dalam kuliahnya, pemahaman para sarjana terhadap
Jurusan perbankan syari’ah ternyata masih minim dan
belum siap untuk langsung terjun di lembaga keuangan
syari’ah.82
Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Muhammad
Ghani Wicaksono selaku branch Manager kita sebenarnya
sangat menerima jika ada lulusan Perbankan syari’ah bisa
masuk dalam lembaga kita, jujur selama ini di Bank
Syariah Mandiri membuka pendaftaran karyawan untuk
mengisi kekosongan belum ada jurusan yang perbankan
81
82

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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syari’ah yang daftar, beberapa kali pernah ada mahasiswa
yang magang di lembaga kita dari perguruan negeri Islam
dan universitas swasta yang jurusanya Perbankan
Syari’ah. Inginnya kita langsung merekrut dan kita ajak
untuk bergabung di BSM kita tetapi akhirnya tidak jadi
kerja di lemabaga kita83.
Dari Bank Syariah Mandiri juga mengharapkan
kepada lulusan perbankan syari’ah untuk masuk di BSM
tapi lulusan sarjana perbankan syari’ah banyak yang
belum siap kerja di lembaga syari’ah dikarekan banyak
faktor didalamnya bisa dari faktor kurang ketertarikan
masuk di BSM, dari target bisnisnya mungkin menjadi
tantangan tersendiri atau kurang memenuhi kriteria dan
bisa juga pemahaman keilmuan ekonomi perbankan
syari’ah dari lulusan sarjana perbankan syari’ah belum
memahami sepenuhnya tentang praktek perbankan
syari’ah di lapangan.
Dalam

pengembangan

pendidikan

ekonomi

keuangan syari’ah di masa yang akan datang setidaknya
ada lima aspek yang perlu mendapat perhatian serius:
Pertama,

83

kurikulum yang tepat; mengkombinasikan

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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mata

kuliah

yang

memberikan

pengetahuan

profesionalitass ekonomi/ keuangan /perbankan /bisnis
dan pengetahuan syari’ah (hukum & aplikasi) serta nilainilai moral (akidah & akhlak), Kedua, Tersedia sarana
dan fasilitas belajar yang memadai; matrikulasi bahasa,
perpustakaan (literatur lengkap), laboratorium (bank,
akuntansi dll), Ketiga, Staf pengajar yang kompeten dan
berkualitas,

Keempat,

Buku

teks

yang

memadai

(perpustakaan yang menyediakan buku dan literatur
ekonomi Islam), Kelima, Program pendukung seperti;
magang, on-job training dsb.84
2. Soft Skill
Tujuan suatu organisasi tidak akan terwujud tanpa peran
aktif pegawai, secanggih apapun alat, mesin, dan sebagainya
yang tersedia namun tanpa sumber daya manusia yang handal,
maka keberadaan alat, mesin dan sebagainya tidak dapat
berfungsi secara maksimal. Karyawan adalah orang yang
bekerja pada orang lain dan menjual jasa mereka, waktu,
tenaga dan pikiran untuk perusahaan dan mendapatkan
kompensasi dari perusahaan tersebut. Kinerja karyawan adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oh
seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
84

Rini Elvira, Peran Perguruan Tinggi Islam, 57.
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini terjadi
sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban
masing-masing. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan
berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem,
proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Calon karyawan yang masuk di lembaga Bank Syariah
Mandiri bukan hanya dinilai dari faktor pendidikan saja tapi
juga skil yang dimiliki oleh para calon karyawan, di Bank

Syariah mandiri dibutuhkan sosok karyawan yang
memiliki profesionalisme, ulet , menyukai tantangan
bersikap yang Islami untuk bisa menjalankan lembaga
keuangan syari’ah karena lembaga keuangan syari’ah
berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang
memiki perbedaan aturan dan hukum didalamnya.85
Dipastikan jika lembaga keuangan syari’ah dipegang oleh
SDI yang kuat dan profesional lembaga akan bisa
menjadi besar dan bisa menerapkan sistem syari’ah.
Bukan hanya keilmuan saja yang perlu didalami tetapi
bagaimana skil/keahlian dalam bidang ekonomi, bisnis
serta syari’ah bisa diterapakan dalam praktek dilapangan,
hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad
Ghani Wicaksono bukan hanya teori saja yang menjadi
85
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pertimbangan melainkan keahlian menjadi penilaian
setelah pendidikan, Dari dulu hingga sekarang karyawan
yang berada di Bank Syariah Mandiri mengalami
pergantian karyawan dikarekan banyak hal, skil yang
dimiliki oleh karyawan tidak kuat sehingga banyak
karyawan yang akhirnya mengundurkan diri dari Bank
Syariah Mandiri.86
Dari keterangan tersebut bahawa di Bank Syariah
Mandiri dalam mengambil karyawan bukan hanya dari
pendidikan saja melainkan soft skil yang dimiliki. Soft
skill adalah suatu kemampuan, bakat, atau keterampilan
yang ada di dalam diri setiap manusia. Soft skill adalah
kemampuan yang dilakukan dengan cara non teknis,
artinya tidak berbentuk atau tidak kelihatan wujudnya.
Namun , softs kill ini dapat dikatakan sebagai
keterampilan personal dan inter personal. Soft skill
personal adalah kemampuan yang di manfaatkan untuk
kepentingan diri sendiri. Misalnya, dapat mengendalikan
emosi dalam diri, dapat menerima nasehat orang lain,
mampu memanajemen waktu, dan selalu berpikir positif
itu semua dapat di kategorikan sebagai soft skill personal.
86
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Kemudian yang dimaksud soft skill inter personal
adalah kemampuan yang dimanfaatkan untuk diri sendiri
dan orang lain. Contohnya, kita mampu ber hubungan
atau ber interaksi dengan orang lain, bekerja sama
dengan kelompok lain, dan lain lain. Soft skill juga harus
di iringi dengan hardskill, karena kita hidup tidak boleh
hanya mempunyai softskill yang berkualitas saja, tapi
hard skill kita perlu diperhatikan. Dengan memiliki hard
skill yang baik, kita bisa menjadi manusia yang
berkualitas. Misalnya, kita di sekolahkan oleh orang tua
kita, kita akan memiliki ilmu pengetahuan, nah ilmu
tersebut akan kita gunakan dalam kehidupan kita nanti,
oleh karena itu, hard skill dan soft skill yang seimbang
dapat menumbuhkan jiwa/pribadi yang berkualitas.
Seperti yang di jelask an oleh bapak Muhammad Ghani
Wicaksono dalam Bank Syariah Mandiri ada empat cara
penilaian

yaitu;

1.evaluasi,

2.Pengangkatan,

3.Pemberhentian dan 4.Pengubahan Status Pegawai
Magang Pengangkatan pegawai magang dilakukan oleh
Vendor yang menaugi di usulkan ke kantor pusat, Selama
masa magang, pegawai magang akan diberikan orientasi
dan bimbingan serta sekaligus dinilai sikap, tingkah
laku, loyalitas, kedisiplinan dan hasil kerja dan
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kinerjanya, Selama masa magang berjalan, pejabat yang
berwenang akan mengevalusi dan menilai sikap, tingkah
laku, loyalitas, kedisiplinan dan hasil kinerja pegawai
magang secara periodik, baik perminggu atau per bulan,
Apabila hasil evaluasi dan penilaian pegawai magang
yang dilakukan selama minimal 6 bulan dinyatakan
memenuhi persyaratan.
Calon pegawai tersebut dapat direkomendasikan
untuk diangkat menjadi Pegawai Kontrak, Apabila hasil
evaluasi pegawai magang yang dilakukan selama 6 bulan
tidak memenuhi target kinerja yang diharapkan BSM,
maka pejabat yang berwenang dapat merekomendasikan
pemutusan hubungan kerja atau perpanjangan masa
magang berdasarkan perjanjian dengan vendor Bank
Syariah Mandiri, Pegawai Magang dapat diputus
hubungan kerjanya dengan BSM jika; Sudah menerima
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, atau Memiliki
prestasi kerja yang sangat buruk, Sebelum dilakukan
pemutusan

hubungan

kerja

maka

pegawai

yang

bersangkutan dapat mengajukan surat pengunduran diri,
Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh vendor BSM
atas penilaian kinerja selama 6 bulan, vendor BSM tidak
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berkewajiban membayar pesangon bagi pegawai magang
yang diputus hubungan kerjanya. Dari proses magang ini
sudah bisa dilihat apakah karyawan yang sudah di ambil
memiliki keilmuan dalam bank syari’ah dan memiliki
keahliah soft skill yang kuat untuk menjadi karyawan
yang siap dipertahankan.87
Penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa Bank
Syariah Mandiri mengambil karyawan dengan standar
bukan hanya berlatar belakang pendidikan yang nilainya
baik, akan tetapi dalam lembaganya tersebut hingga
sampai pada titik dimana para karyawan dapat dilihat
mampu atau tidak menjadi tenaga professional di Bank
Syariah Mandiri dengan melihat penilaian secara
penguasaan teori dan praktek dilapangan serta bagaimana
karyawan mampu menerapkan soft skill yang baik.
B. Analisis Perekrutan Karyawan di Bank Syariah Mandiri
Ponorogo.
Dalam sebuah lembaga apapun manusia merupakan
satu-satunya sumber daya organisasi

87

yang memiliki

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017
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kemampuan untuk berfikir, berkreasi, berketerampilan,
berpengetahuan dorongan, daya dan karsa sehingga dengan
semua itu dapat memanfaatkan sumber daya organisasi
lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.88Sumber daya
insani

merupakan

potensi

manusia

yang

dapat

dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya insani
merupakan masalah perusahaan yang paling penting, karena
dengan sumber daya manusia menyebabkan sumber daya
yang

lain

dalam

perusahaan

dapat

berfungsi

atau

dijalankan.89 Perekrutan karyawan di Bank Syariah Mandiri
Ponorogo dilakukan sesuai kebutuhan. Artinya, ketika Bank
Syariah Mandiri membutuhkan tambahan personil, maka
Bank Syariah Mandiri membuka

lowongan, dalam

rekrutmen ini banyak ada dua aspek penilaian di Bank
Syariah Mandiri dari aspek pendidikan dan keahlian/soft
skill.

88

Abdus Salam, Managemen Insani Dalam Bisni, Cetakan Pertama
(Pustaka Pelajar ; 2014), 13.
89
Vetrihzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya
Manusia UntukPerusahaan, (Rajawali Pers, 2008) 2.
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1. Karyawan Bank Syariah Mandiri Ponorogo Yang
Berlatar Belakang Pendidikan Bukan Syari’ah.
Dalam perekrutan sumber daya insani di Bank
Syariah Mandiri dari segi pendidikan ialah dimana
lembaga keuangan syari’ah harus menjadi pelopor untuk
membentuk SDI yang kuat dan mumpuni dari segi
kempuan

intelektual

dalam

menguasai

keilmuan

perbankan syari’ah, Peran strategis yang dapat dilakukan
perguruan tinggi Ekonomi Islam dalam menyediakan SDI
syari’ah dapat melakukan sinergi dengan stakehoders
seperti Bank Indonesia, sesama perguruan tinggi agama
Islam, dunia usaha perbankan dan non perbankan, dan
perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk:90 1. Membuka
program studi; 2. Merumuskan kurikulum yang tepat; 3.
Penyediaan dana pengembangan; 4. Melakukan diklat
yang relevan; 5. Pengembangan penelitian dan karya
ilmiah; 6. Pengadaan buku teks yang relevan. Perguruan
tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan
lulusan sumber daya insani perbankan syari’ah, perlu
membekali para lulusan dengan berbagai macam
90

Heri Praktiko, Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan
Sumberdaya
Manusia
Ekonomi
Syari’ah,
(online),
(https://jurusanmanajemenfeum.files.wordpress.com/. ../ - diakses 08 30
juli 2018 jam 10.00 WIB)
109

keilmuan terkait dengan perbankan syari’ah, baik secara
teoritis maupun secara praktis.
Pendidikan memang menjadi hal yang sangat
penting dalam perekrutan di lembaga apapun, Perguruan
Tinggi Sebagai Central Learnig Ekonomi dan Perbankan
Syari’ah Salah satu dimensi aktual yang perlu menjadi
garapan

serius

perguruan

tinggi

Islam

adalah

mentransformasikan kerangka pemahaman (body of
understanding) dan pemikiran ekonomi Islam (Islamic
economic tought) ditengah-tengah atmosfir kehidupan
akademis. Ekonomi dan perbankan syari’ah kendatipun
dalam sejumlah literatur kita menemukan elaborasi
tentang makna atau definisi ekonomi Islam, namun
definisi dan maksud yang sama perlu dikedepankan
dalam uraian ini dengan maksud untuk menyegarkan
wawasan dan pemahaman yang ada.91
Konsep yang ada dalam pendidikan formal
memang sangat sempurna akan tetapi dalam aplikasi
dilapangan ternyata juga berbeda, Bank Syariah Mandiri
merekrut karyawan ternyata tidak terlalu terfokus kepada
91

Muhammad Ridwan, Manajemen Bayt Al-Ma>l wa Al-Tamwi>l (BMT),
147.
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latar belakang sarjana syari’ah akan tetapi mengambil
karyawan dengan standart lulusan minimal S1 dengan
kualifikasi semua jurusan.92 Di Bank Syariah Mandiri
ponorogo

di isi oleh mayoritas jurusan umum yang

memiliki latar belakang dari jurusan ekonomi umum,
pendidikan umum, pendidikan agama, dan juga lulusan
SMA untuk security dan office boy. Kenyataan ini terjadi
lembaga keuangan syari’ah berjalan cukup lama akan
tetapi dalam kenyataanya lembaga yang dijalankan bisa
bertahan dan berkembang sampai sekarang.
Khusus untuk masalah sumber daya insani,
berdasarkan riset yang dilakukan oleh Universitas
Indonesia tahun 2003 diungkapkan bahwa lebih dari 90%
SDM bank syari’ah saat ini tidak memiliki latar belakang
pendidikan

ekonomi

syari’ah.

Di

samping

itu,

berdasarkan penyampaian Outlook Perbankan Syari’ah
tahun 2007 diketahui bahwa di antara kendala percepatan
market share (5%) perbankan syari’ah karena faktor
SDM, baik di sisi minimnya jumlah SDI perbankan
syari’ah maupun kualitasnya yang masih rendah.
Menurut Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo)
92

Dokumentasi, Ponorogo, 20 Mei 2017
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dan Syakir Sula, saat ini baru 10% saja SDI yang
memiliki latar belakang syari’ah yang bekerja di industri
keuangan syari’ah dan yang 90% adalah berlatar
belakang dari konvensional yang dikarbit melalui
pelatihan singkat perbankan syari’ah. Hal ini juga
diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh
Universitas Indonesia tentang SDI pada bank syari’ah.
Menurut Harisman (Direktur Direktorat Perbankan
Syari’ah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10
ribu SDI untuk mengisi industri perbankan syari’ah di
Indoensia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi, yakni
sekitar 14 ribu.93
Dalam analisis data dan teori Bank Syariah Mandiri
sebenarnya membuka peluang kerja bagi lulusan sarjana
syari’ah untuk masuk di perbankan Syariah khususnya
Bank Syariah Mandiri, tetapi pada kenyataanya banyak
lulusan sarjana syari’ah yang jarang

masuk di

perbankan seperti Bank Syariah Mandiri dengan banyak
alasan, banyak pertanyaan apakah sarjana perbankan
syari’ah mampu dalam menerima keilmuan perbankan

93

Euis Amalia, Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan
Tinggi Dengan Kebutuhan Sdm Pada Industri Keuangan Syari’ah di
Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Juni 2013) 124.
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syari’ah selama mereka belajar dalam kuliahnya,
pemahaman para sarjana terhadap Jurusan perbankan
syari’ah ternyata masih minim dan belum siap untuk
langsung terjun di lembaga keuangan syari’ah dan
khususnya di Bank Syariah yang bisa dikatakan lembaga
yang masih membutuhkan banyak para pakar perbankan
syari’ah di dalamnya. Bukan hanya alasan itu saja tetapi
alasan yang pokok adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
memang lembaga yang baru dalam perbankan syari’ah
dengan mengedepankan Islam sbagai landasan gerak,
mungkin juga lulusan sarjana syari’ah masih memilahmilih antara masuk di Bank Syariah atau lembaga
keuangan

konvensional

yang

terlihat

lebih

lama

Otoritas

Jasa

beroperasi.
Direktur

Perbankan

Syari’ah

Keuangan Dhani Gunawan Idhat ujarnya di Hotel
Rancamaya, Bogor, pada Sabtu 21 November 2015,
dalam harian tempo mengatakan banyak permasalahan
yang dihadapi oleh bank syari’ah saat ini, di antaranya
permasalahan sumber daya manusia di perbankan
syari’ah itu sendiri. Karena banyak sumber daya manusia
yang handal serta berkualitas bergabungnya ke bank
konvensional, sedangkan yang bergabung dengan bank
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syari’ah sangat sedikit. Sehingga rata-rata sumber daya
manusia di bank syari’ah kurang memiliki kemampuan
dalam memodifikasi produk-produk perbankan, serta
memahami

kontrak-kontrak

syari’ah

juga

menjadi

permasalahan tersendiri ditambah lagi ketidakmampuan
dalam kesyari’ahan di dalam memahami dan menerapkan
prinsip-prinsip. Karena sumber daya manusia inilah yang
menjadi salah satu alasan utama mengapa perbankan
syari’ah belum dapat berkembang maksimal di Indonesia
yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Menjadi
menyengangkan,

dengan

rendahnya

kemampuan

kesyari’ahan sumber daya manusia di bank syari’ah, yang
justru bertolak belakang dengan sesuatu yang seharusnya
dimiliki.94
Kenapa Bank Syariah Mandiri Ponorogo tidak ada
satupun lulusan sarjana syari’ah di lembaganya padahal
ada beberapa perguruan tinggi di sekitarnya. Hal tersebut
dikarenakan permasalahan yang

perlu di cari solusi

sampai sekarang akan tetapi Bank Syariah Mandiri
sebenarnya menginginkan Bank Syariah termasuk bank

Muhammad Tho’in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syari’ah
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syari’ah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syari’ah
Surakarta) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 (November 2016 ) 156.
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syariah Mandiri bisa di isi oleh lulusan sarjana perbankan
syari’ah di dalamnya. Yang menjadi penekanan dalam
permasalahan ini seharusnya antara pihak Bank Syariah
dan perguruan tinggi yang memiliki kesamaan visi dan
misi seharusnya mulai bekerjasama dalam melihat realita
yang ada saat ini. Seperti apa yang di ungkapkan oleh
Bapak Muhammad Ghani Wicaksono dalam managenen
Bank Syariah Mandiri yaitu berbasis kerja kontribusi
produktif, prinsip yang di anut adalah prinsip berjuang
menjadi bankir, jadi ketika dalam melaksakan kerja
dengan semangat perjuangan. Keingingan managemen
adalah menerapkan prinsip syari’ah dalam lembaga Bank
Syriah Mandiri, tetapi dalam kenyataan yang kita hadapi
dilapangan lebih sulit dibandingkan di akademik,
sebenarnya lulusan sarja perbankan syari’ah yang punya
pengalaman dalam dunia akademik dan sudah dibekali
dengan keilmuan syari’ah yang lebih banyak yang
harusnya bisa merubah Bank Syariah menjadi lembaga
keuangan syari’ah yang lebih maju dari sekarang95
Berdasarkan penjelasan data dan teori diatas bahwa
dalam managemen SDI yang ada di Bank Syariah
95

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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Mandiri dalam konteks karyawan belum ada standarisasi
syari’ah, di karenakan karyawan yang ada didalamnya
belum ada yang bersarjana perbankan syari’ah, tetapi
Bank Syariah Mandiri berusaha mensyari’ahkan dengan
berbagai macam pelatihan seperti basic Traning sesuai
jenjang karier supaya SDI yang ada di dalam Bank
Syariah mandiri menguasai keilmuan serta praktek
dilapangan tentang perbankan syari’ah. Untuk memenuhi
tuntutan profesionalitas di Bank Syariah Mandiri yang
mayoritas di isi oleh lulusan sarjana bukan syari’ah, Bank
Syariah memberikan memberlakukan budaya perusahaan
yang sering di sampaikan sebagai pendidikan prifat
tentang keilmuan syari’ah dengan mengadakan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas Sumber daya insani (SDI)
agar memahami tentang keilmuan perbankan syari’ah.
Dengan

memberikan

pelatihan

yaitu:

membangun

kepatuhan syari’ah pelaku perbankan syari’ah, konsep
kepatuhan syari’ah dan membangun branding, kepatuhan
pada sistem transaksi bisnis jasa perbankan syari’ah,
kepatuhan

pada

prinsip

perbankan

syari’ah

multidimensional, kepatuhan pada sistem dan prosedur
perbankan syari’ah berdimensi produk, kepatuhan pada
prinsip teknis pelayanan jasa perbankan syari’ah,
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kepatuhan

sistem

pelaporan

keuangan

perbankan

syari’ah. Setelah melalui berbagai pelatihan yang di
berikan secara prifat setelah itu langsung diterjunkan
dilapangan dan disambung dengan pelatihan pelatihan
yang lain melaluai tahap pertahap.
2. Soft Skill
Soft Skill menjadi hal yang tidak bisa di pisahkan
dari dunia kerja pada zaman sekarang yang sangat kuat
dengan persaingan global, khususnya bagi para Sumber
daya insani memegang peranan paling penting dalam
menentuan kemajuan sebuah organisasi bukan hanya dari
penguasaan teori saja akan tetapi juga prakterk
dilapangan sebagai perbankan yang professional, Suatu
bangsa

menjadi

maju

bukan

disebabkan

karena

dimilikinya kekayaan alam berlimpah, melainkan karena
sumber daya manusianya yang handal dan mampu
membangun karakter masyarakatnya agar memiliki soft
skill yang tinggi. Bank Syariah Mandiri mewajibkan bagi

semua karyawan untuk belajar bagaimana memahami
pentingnya soft skill dalam mencapai keberhasilan baik

bagi diri pribadi, organisasi, perusahaan, maupun bangsa
dan negara. Istilah soft skill adalah istilah sosiologis yang
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berkaitan dengan EQ (Emotional Intelligence Quotient),
kumpulan

karakter

kepribadian,

rahmat

sosial,

komunikasi, bahasa, kebiasan pribadi, keramahan, dan
optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang
lain.96
Dalam pengambilan karyawan yang ada di Bank
Syariah Mandiri ada empat mekanisme dalam perekrutan
yaitu

Evaluasi,

Pengangkatan,

Pemberhentian

dan

Pengubahan Status Pegawai Magang Pengangkatan
pegawai magang dilakukan oleh pengurus, Selama masa
magang, pegawai magang akan diberikan orientasi dan
bimbingan serta sekaligus dinilai sikap, tingkah laku,
loyalitas, kedisiplinan dan hasil kerjanya, Selama masa
magang

berjalan,

pejabat

yang

berwenang

akan

mengevaluasi dan menilai sikap, tingkah laku, loyalitas,
kedisiplinan dan hasil kinerja pegawai magang secara
periodik, baik per minggu atau per bulan, Apabila hasil
evaluasi dan penilaian pegawai magang yang dilakukan
selama

96

minimal

5

bulan

dinyatakan

memenuhi

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York:
Bantam Books. Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Hartel, Ch. E. J. &
Hooper, G. S. Workgroup emotional intelligence. Scale development
and relationship to team process effectiveness and goal focus. (Human
Resource Management Review, 12 2002) 195.
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persyaratan,

maka

calon

pegawai

tersebut

dapat

direkomendasikan untuk diangkat menjadi Pegawai
Kontrak. Dari proses magang ini sudah bisa dilihat
apakah karyawan yang sudah di ambil memiliki keilmuan
dalam bank syari’ah dan memiliki keahliah soft skill yang
kuat untuk menjadi karyawan yang siap dipertahankan.
Implikasi dari temuan ini adalah bagi para sumber
daya insani yang akan masuk di lembaga keuangan
syari’ah

dimanapun

harus

mengedepankan

prinsip

profesionalitas dan belajar tentang keilmuan perbankan
syari’ah serta skill dilapangan yang menjadi penentu dari
suksesnya lembaga, maka dari itu tidak cukup bagi para
karyawan

hanya

bisa

teori

mengalami kesulitan.
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saja

dan

dilapangan

BAB V
PROFESIONALITAS SUMBER DAYA INSANI
DI BANK SYARIAH MANDIRI
A. Sumber Daya Insani (SDI) dalam Memenuhi Tuntutan
Profesionalitas di Bank Syariah Mandiri.
Bank Syariah Mandiri Ponorogo dalam merekrut
Sumber Daya Insani mendahulukan profesionalitas seorang
pekerja muslim, profesional haruslah memiliki sifat amanah,
terpercaya dan bertanggung jawab, bekerja dengan sungguhsungguh dan mencurahkan segala potensi yang dimiliki
demi untuk mewujudkan tujuan organisasi dan bukan hanya
mencari kepentingan pribadinya, sehingga muncul jiwa
amanah yaitu mampu menjalankan tugas dan bertanggung
jawab atas tugas yang diberikan.
Dalam prosesi pengangkatan pegawai di Bank Syariah
harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan calon pegawai
atas pekerjaan yang dijalaninya. Tenaga kerja atau sumber
daya insani yang baik adalah suatu individu muslim yang
memiliki

kemampuan

Karyawan

diberikan

dengan motivasi
amanah

oleh

yang tinggi.

pimpinan

untuk

melaksanakan tugas sesuai keahlian, etoskerja yang tinggi
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dan amanah serta tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga,
hal itu bisa dilihat dari hasil kinerjanya apakah sudah sesuai
dengan amanah kerja apa belum sehingga penilaian akan
berjalan dan bisa dilihat hasil penilaian apakah sudah benar
apa belum, BMT akan menyaring dan menyeleksi apakah
layak untuk diterima atau dipertahankan.97
Dalam Bank Syariah Mandiri

ponorogo tidak ada

satupun SDI yang berlatar belakang pendidikan syari’ah
melainkan semua yang berada di dalam adalah lulusan
sarjana umum, hal ini terjadi sudah lama ketika Bank
Syariah Mandiri Ponorogo mulai awal berdiri dikarenakan
dalam

pendiriannya

mendapatkan

dalam

Bank

Syariah

mencari

Mandiri

tenaga

kerja

belum
yang

berkualifikasi syari’ah.98 Dalam perkembangannya Bank
Syariah Mandiri menyesuaikan diri dengan perkembangan
Zaman

bahwa

tidak

bisa

dipungkiri

bahwa

dalam

pengelolaan lembaga keuangan syari’ah harus menguasai
keilmuan perbankan syari’ah, Profesional adalah tingkat
penguasaan dan pelaksanaan terhadap knowledge, skill, dan
character. Seorang yang profesional akan mempunyai
tingkat tertentu pada ketiga bidang tersebut.
97
98

Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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Perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi,
agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat
kepercayaan dari masyarakat (Bonner and Lewis, 1990).
Profesionalisme sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam
melakukan profesi tertentu. Ia menyebutkan bahwa seorang
yang profesional, di samping mempunyai keahlian dan
kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan
ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian
menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas
tinggi,

konsistensi

dan

kesatuan

pikiran,

kata

dan

perbuatan.99
Dalam realita yang sudah terjadi di Bank Syariah
Mandiri yang mayoritas di isi oleh sarjana bukan syari’ah
yang dibahas dalam bab empat, Bank Syariah Mandiri
hanya bisa memberikan pendidikan tentang keilmuan
syari’ah dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan
kualitas Sumber daya insani (SDI) biar memahami tentang
keilmuan perbankan syari’ah. Seperti yang di unkapkan oleh
bapak Muhammad Ghani Wicaksono yang sekarang terjadi
di Indonesia khususnya lembaga BSM, ada banyak topik
99

Prasetyoningrum, Ari Kristin, Analisis Pengaruh Independensi dan
Profesionalisme Dewan Pengawas Syari’ah terhadap Kinerja Bank
Perkreditan Rakyat Syari’ah di Jawa Tengah, Jurnal Vol. 12 ( Maret 2010 )
30.
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yang dapat diangkat menyangkut perbankan syari’ah di
Bank Syariah Mandiri, dalam realita lembaga kami di isi
bukan lulusan sarjana syari’ah tapi Bank Syariah Mandiri
berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan biar faham
tentang keilmuan perbankan syari’ah. topik pelatihan
manajemen dan SDI perbankan syari’ah berdasarkan
permasalahan umum yang cukup sering mengemuka dewasa
ini, yaitu: Membangun Respon Kepatuhan Syari’ah Pelaku
Perbankan Syari’ah, Konsep Kepatuhan Syari’ah dan
Membangun Branding, Kepatuhan pada Sistem Transaksi
Bisnis Jasa Perbankan Syari’ah, Kepatuhan pada Prinsip
Perbankan Syari’ah Multidimensional, Kepatuhan pada
Sistem dan Prosedur Perbankan Syari’ah Berdimensi
Produk, Kepatuhan pada Prinsip Teknis Pelayanan Jasa
Perbankan Syari’ah, Kepatuhan Sistem Pelaporan Keuangan
Perbankan Syari’ah.100
Dari hal tersebut bisa di jabarkan bahwa dalam
pemenuhan profesionalitas di Bank Syariah Mandiri yang
mayoritas bukan lulusan sarjana syari’ah mamaksa kepada
seluruh sumber daya insani untuk mempelajari keilmuan
perbankan syari’ah secara komprehensif dan menekankan
100

Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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profesionalitas Bank Syariah Mandiri dengan sistem
syari’ah. Hal serupa juga di dijelaskan oleh bapak Fauzal
Sodiq salah satu karyawan di Bank Syariah Mandiri
Ponorogo di Bank Syariah Mandiri ditekankan dari pihak
managemen dalam setiap aktifitas di Bank Syariah Mandiri
harus

menekankan

Integritas

dan

Profesional

yang

merupakan bagian dari sistem yang syariah, diantara
aplikasi dari prinsip agamis tersebut antara lain: a. Sebelum
memulai membuka pelayanan, maka para karyawan pada
pagi hari di adakan Do’a Pagi, pada hari Jum”at terlebih
dahulu membaca al-Qur‘an dan berdo‘a bersama. b. Tidak
mengeluarkan

kata-kata

kotor‘

jika

mendapatkan

permasalahan dari nasabah, seperti, complain layanan atau
nasabah tidak memenuhi janji untuk membayar angsuran
pada waktunya. c. Selalu mengawali aktifitas dengan
membaca basmalah, dan mengakhirinya dengan hamdalah.
d. Memberikan pelayanan prima , sopan, dan selalu
mengucapkan salam kepada nasabah. Dalam melakukan
akad atau transaksi selalu berpedoman kepada aturan-aturan
agama, sehingga diharapkan tidak mendatangkan kerugian
pada nasabah.101
101

Fauzal Sodiq, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017.
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Berdasarkan penjelasan diatas, ada kecenderungan
praktis dalam memaknai profesionalitas seorang praktisi
bankir, seperti, kemampuan memberikan pelayanan dengan
baik, sistematis dan sesuai syari‘ah, mampu menarik
perhatian dan partisipasi masyarakat untuk menabung dan
mengakses bank syariah, meningkatkan performence bankir.
Dalam kaitan hal diatas, munculnya pandangan-pandangan
praktis tersebut tidak terlepas dari keberadaan bank syariah
yang relatif masih muda dan belum dikenal luas oleh
masyarakat

sebagaimana

bank-bank

umum

lainnya.

Tuntutan untuk menjadi persaing bank-bank konvensional
menjadikan bank syariah bekerja keras untuk memberikan
hal yang lebih baik dan khas. Seperti dalam hal pelayanan,
dimana Bank Syariah Mandiri berusaha menunjukkan
kepada masyarakat, bahwa pelayanan yang diberikan tidak
kalah

dengan

bank-bank

konvensional

yang

telah

berpengalaman sekalipun. Bahkan, bank syariah mempunyai
keunggulan tersendiri, karena prinsip-prinsip pelayanan
yang diberikan sesuai dengan syari’ah.
Di sisi lain, muncul anggapan bahwa seorang praktisi
bankir bisa dikatakan profesional apabila memiliki kapasitas
dan

kapabilitas

yang

baik,

khususnya

dalam

mengembangkan bank tempatnya bekerja, menarik banyak
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nasabah dan menghasilkan pendapatan dan asset yang besar
bagi bank, dan memiliki pengetahuan, pemahaman dan
pengalaman baik secara konseptual dan praktis dalam
mengaplikasikan konsep lembaga keuangan syari‘ah dengan
baik. Untuk mengkritisi pandangan-pandangan diatas, di sini
akan peneliti paparkan mengenai pemaknaan profesionalitas
yang lain sebagai bahan perbandingan.
Pengertian profesionalisme semula hanya dimonopoli
oleh pekerjaan-pekerjaan yang (mengandaikan adanya)
kemandirian. Artinya tanpa bantuan pihak lain, pekerjaan itu
bisa dilakukan oleh seorang profesional. Dalam pengertian
ini, maka profesionalisme sering melekat pada diri dokter
atau lawyer, karena mereka memiliki keahlian dan
menjalankan pekerjaannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain.
Para dokter dan

lawyer

masing-masing membentuk

organisasi profesional, yang biasanya disebut asosiasi.
Tugasnya, selain untuk meningkatkan kualitas kerja, juga
melakukan

pengawasan

terhadap

kode

etik

profesi.

Pengertian profesionalime sendiri mengandung tiga unsur.
Pertama, upah. Artinya seorang profesional mendapatkan
penghasilan dari aktivitas profesinya sebagai tumpuan untuk
hidup. Kedua, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Berarti
seseorang baru bisa disebut profesional apabila memiliki
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pengetahuan dan ketrampilan. Bahkan untuk mendapatkan
kemampuan itu mereka harus menjalani pendidikan khusus.
Ketiga, etika profesi. Etika adalah nilai-nilai profesi yang
harus dijaga sungguh-sungguh oleh kaum profesional, agar
masyarakat tetap percaya pada profesi tersebut.
Jika

didasarkan

pada

unsur-unsur

pengertian

profesionalisme diatas, para praktisi bankir telah memenuhi
semua unsur tersebut, yaitu, mendapatkan upah atas
pekerjaannya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
khusus,

dan

memiliki

etika,

yaitu

Syari‘ah

dalam

aktifitasnya sebagai praktisi banker syariah. Artinya, dalam
parameter tiga unsur diatas, para praktisi banker syariah
bisa dinyatakan sebagai seorang profesional di bidang
lembaga keuangan syari‘ah.
Berdasarkan temuan di lapangan, tuntutan terbesar
seorang praktisi banker syariah
kemampuan

memiliki

yang profesional adalah

pengetahuan

yang

mendalam

mengenai konsep keuangan syari‘ah, dan juga kemampuan
mengamalkannya dengan sangat baik. Hal inilah yang bisa
menjadikan parameter bagi seorang praktisi banker untuk
bisa dikatakan profesional atau tidak. Ketika para praktisi
mampu menjalankan bank syariah sesuai dengan prinsipprinsip syari‘ah, maka ia bisa dikategorikan sebagai seorang
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profesional, sebaliknya jika syarat ini tidak terpenuhi, maka
tidak bisa dinyatakan sebagai seorang profesional.
B. Analisis Sumber Daya Insani (SDI) dalam Memenuhi
Tuntutan Profesionalitas di Bank Syariah Mandiri.
Sejauh ini banyak lembaga keuangan syari’ah di
Indoneisia di isi oleh sarjana yang bukan dari latar belakang
syari’ah, hal ini menjadi tantangan kepada para pakar
ekonomi syari’ah untuk menjawab permasalahan tersebut.
Tantangan ini merupakan paling nyata yang terkait langsung
dengan

pelaku

aktivitas

usaha

perbankan

syari’ah.

Tantangan tersebut meliputi; a).belum adanya standar mutu
terkait dengan lembaga pendidikan atau training provider,
lembagatersertifikasi, pengajar, dan materi atau modul yang
dijadikan sebagai standar kompetensi bagi profesionalitas
kerja lulusannya, b).diversifikasi

dan

luasnya

range

kualifikasi sumber daya manusia yang menjadikan adanya
kebutuhan akan SDI yang beragam dalam berbagai jenis
bank syari’ah, c).relatif terbatasnya investor di bidang
pendidikan perbankan atau keuangan syari’ah yang hal ini
membutuhkan pengembangan lembaga pendidikan yang ada
dan penambahan lembaga pendidikan yang secara khusus
memenuhi kebutuhan perbankan syari’ah, dan d).Sosialisasi
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yang perlu ditingkatkan terkait dengan sosialisasi terhadap
masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan atau
karir di bidang perbankan syari’ah.102
Tuntutan dalam Bank Syariah Mandiri adalah sesuai
dengan yang di jabarkan oleh Dewan Pengawas Syari’ah
(DPS).

Profesional

adalah

tingkat

penguasaan

dan

pelaksanaan terhadap knowledge, skill, dan character.
Seorang yang profesional akan mempunyai tingkat tertentu
pada ketiga bidang tersebut. Perilaku profesional diperlukan
bagi semua profesi, agar profesi yang telah menjadi
pilihannya

mendapat

kepercayaan

dari

masyarakat

profesionalisme sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam
melakukan profesi tertentu. Ia menyebutkan bahwa seorang
yang profesional, di samping mempunyai keahlian dan
kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan
ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian
menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas

Tjahjo Oetomo K, ”Seminar Asosiasi Dosen Ekonomi Islam dan
Launching berdirinya Asosiasi Dosen Ekonomi Syari’ah (ADESY)”,
Makalah Seminar, diselenggarakan STEI Yogyakarta, 04 Desember 2008
(Hotel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 5.
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tinggi,

konsistensi

dan

kesatuan

pikiran,

kata

dan

perbuatan.103
Dikarenakan Bank Syariah Mandiri berlatar belakang
pendidikan tidak ada yang lulusan syari’ah maka Bank
Syariah Mandiri berusaha untuk memberikan pelatihanpelatihan biar Sumber Daya Insani yang ada didalam faham
tentang keilmuan wawasan Islam,

Bisnis Syariah dan

perbankan syari’ah. topik pelatihan manajemen dan Sumber
Daya Insani dalam perbankan syari’ah dari Bank Syariah
Mandiri yang terangkum dalam BSM Basic Training yaitu:
1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, 2.BSM Shared
Values, 3. Hak dan Kewajiban Pegawai, 4.Kebijakan
Pengembangan Perbankan Syariah, 5.Tugas & Kewajiban
DPS 6.Tsaqafah Ilamiyah,: Why Do We Choose Islam?
7.Tsaqafah Islamiyah : What is Islam ?, 8. Tsaqafah
Islamiyah : Picture of Islam in Modern World 9. Tsaqafah
Islamiyah : How do we rebuild Islam ?, 10. Etika Bisnis
dalam Islam 11. Standar Layanan BSM, 12. Prinsip Dasar
Ekonomi & Perbankan Syariah, 13. Identifikasi Transaksi
Terlarang, 14. Akad-akad pada bank Syariah, 15. Dasar

103

Ari Kristin Prasetyoningrum, Analisis Pengaruh Independensi dan
Profesionalisme Dewan Pengawas Syari’ah terhadap Kinerja Bank
Perkreditan Rakyat Syari’ah di Jawa Tengah, Vol. 12 ( Maret 2010) 29.
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Akutansi Perbankan Syariah,16. Metode Bagi Hasil, 17
Pengantar Perpajakan 18.Pengantar Manajemen Resiko, 19
Identifikasi dan Pengukuran Resiko 20. Pengendalian dan
Mitigasi Resiko 21. Good Corporate Governance ( GCG ),
22. Code of conduct.104
Professional

yang

dibutuhkan

dalam

industri

keuangan syari’ah agak unik dibanding industri keuangan
konvensional. Para professional di industri keuangan
syari’ah dituntut untuk mempunyai kompetensi keilmuan
dan skill yang mensenyawakan ilmu syari’ah dan keuangan.
Prinsip-prinsip syari’ah harus larut dalam setiap aspek
operasional lembaga keuangan syari’ah termasuk dalam
mendisain produk-produk perbankan dan struktur keuangan
syari’ah (shariah complaint financial products), perjanjian
(akad) keuangan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas
dan neraca, manajemen risiko, dan sebagainya. Prinsipprinsip syari’ah ini harus juga dikuasai dan dilaksanakan
secara merata termasuk pada level manajemen atas (dewan
komisaris dan direksi).
Berbicara idealisme maka idealnya para profesional di
lembaga keuangan syari’ah harus mempunyai pengetahuan

104

Muh Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 29 Mei 2017
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yang luas terhadap ilmu keuangan syari’ah di masingmasing bidang profesinya. Hal ini berarti bahwa profesional
yang diinginkan bukanlah mereka yang hanya dibekali
beberapa hari training tentang ekonomi syari’ah beberapa
hari dan tidak ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan
berikutnya.
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BAB VI
KUALIFIKASI SUMBER DAYA INSANI DI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO
A. Kualifikasi Sumber Daya Insani di Bank Syariah
Mandiri Ponorogo.
Kualifikasi Sumber Daya Insani di Bank Syariah
Mandiri Ponorogo sejauh ini berjalan sesuai dengan sistem
yang berlaku yang di terapkan oleh manajemen kantor pusat,
akan tetapi dalam permasalahan Sumber Daya Insani yang
mewajibkan harus memiliki latar belakang pendidikan
perbankan syari’ah masih belum dapat terpenuhi. Lembaga
keuangan syari’ah khususnya Bank Syariah mandiri
merupakan lembaga yang cukup unik, sebab didalamnya
melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang bukan saja ahli dalam bidang ekonomi,
keuangan dan perbangkan namun mereka harus memiliki
kualifikasi dan kompetensi syari’ah.
Dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan
secara integral. Oleh karena itu, seorang sumber daya insani
bank syari’ah harus selalu mengembangkan hal tersebut.
Dalam

lembaga

keuangan
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syari’ah

harusnya

mengedepankan aspek Islami yang mencontohkan bahwa
lembaga harus islami seperti yang disampakan oleh bapak
Muhammad Ghani wicaksono sebagai branch manager di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo diwajibkan bagi karyawan
yang masuk di Bank Syariah Mandiri menunjukkan sikap
yang Islami mengedepankan akhlak yang baik sebagai mana
yang telah di atur dalam

budaya perusahaan yang

terangkum dalam Shared values ETHIC.105
Seiring berkembangnya waktu, Bank Syariah Mandiri
Ponorogo mengalami perkembangan peningkatan asset dan
kepercayaan masyarakat terhadap BSM Ponorogo semakin
tinggi, dalam kualifikasi sumber daya insani di Bank
Syariah Mandiri Ponorogo sesuai dengan penyampaian
bapak Muhammad Ghani Wicaksono lembaga yang sudah
di pimpinnya selama 3 tahun , sekarang memiliki alasan
tersendiri mengenai hal perekrutan yang bersarjana syari’ah
atau bukan. Karena BSM Ponorogo sudah membuka
pendaftaran secara internal dan eksternal tetapi belum ada
lulusan syari’ah yang benar-benar serius ingin bekerja di
Bank Syariah Mandiri khusunya Ponorogo. Akhirnya dari
Perusahaan mengambil karyawan yang sekiranya mau

105

Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 2017.
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berjuang dan masuk di Bank Syariah Mandiri dengan
melalui persyaratan yang kita berikan. Setelah masuk
menjadi keluarga di Bank Syariah Mandiri

kita bekali

dengan keilmuan syari’ah yang dilakukan melalui trainingtraining untuk bisa menguasai perbankas syari’ah dari teori
dan prakteknya. Bukan berarti managemen Bank Syariah
Mandiri tertutup, tetapi jarang ada lulusan sarjana syari’ah
yang ingin masuk di BSM atau sudah masuk tapi jarang
yang bertahan dikarenakan mungkin secara tantangan target
bisnis yang menjadi tanggung jawabnya .106
Berdasarkan penjelasan tersebut Bank Syariah Mandiri
menetapkan kualifikasi syari’ah sangat penting di

BSM

dengan membekali karyawan dari keilmuan perbankan
syari’ah sesuai dengan teori dan praktek dilapangan,
pembinaan inilah yang perlu dilakukan oleh BSM, karena
dalam permasalahannya di Bank Syariah Mandiri Ponorogo
belum ada yang berlatar belakang sarjana perbankan
syari’ah. Kualifikasi merupakan keahlian yang sangat
diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, hal serupa
juga dijelaskan oleh bapak Muhammad Ghani Wicaksono
dalam Bank Syariah Mandiri Ponorogo diwajibkan bagi

106

Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017.
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setiap sumber daya insani untuk belajar dan memahami pola
kerja bank syari’ah, di Bank Syariah Mandiri Ponorogo
mengambil orang-orang yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang bukan saja ahli dalam bidang ekonomi,
keuangan dan perbankan, namun mereka harus memiliki
kualifikasi dan kompetensi syari’ah. Dua sisi kualifikasi dan
kompetensi ini dipadukan secara integral. Oleh karena itu,
seorang yang menjadi sumber daya insani bank syari’ah
harus selalu mengembangkan hal tersebut. Keahlian
seseorang dalam bidang keuangan syari’ah akan terbangun
secara baik yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu
diantaranya Sumber Daya Insani sebagai berikut: Spesialis
ilmu syari’ah yang memahami ilmu ekonomi, Spesialis ilmu
ekonomi yang mengenal syari’ah, Mereka yang memiliki
keahlian dalam syari’ah maupun ilmu ekonomi, juga piawai
dalam mengembangkan bisnis yang sudah di tentukan oleh
perusahaan.107
Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri Ponorogo
dalam mengelola perusahaan berjalan dengan lancar dan
pengembangan asset yang semakin bertambah pesat menjadi
prestasi dari BSM Ponorogo sendiri, dalam permasalahan

107

Muhammad Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017.
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sejauh mana Bank Syariah Mandiri membutuhkan SDI yang
berkualifikasi syari’ah seperti yang diungkapkan oleh bapak
Muhammad Ghani Wicaksono

dalam mengelola Bank

Syariah Mandiri Ponorogo yang seluruh SDI-nya tidak
berlatar belakang syari’ah pihak BSM tetap menjalankan
perusahaan dengan baik dan lancar. Melalui pelatihanlah
Bank Syariah Mandiri bisa memenuhi kualifikasi sebagai
perusahaan keuangan syari’ah, dalam masalah Sumber Daya
Insani yang berada di Bank Syariah Mandiri mereka terdidik
sebagai tenaga keuangan syari’ah dari hasil pembelajaran di
lapangan dan pelatihan di ruangan. Peri hal

masalah

bagaimana upaya yang di lakukan Bank syariah Mandiri
memenuhi

kebutuhkan

sumber

daya

insani

yang

berkualifikasi syari’ah pastinya Bank Syariah mandiri Terus
melakukan komunikasi dan bentuk kerjasama dengan
perguruan tinggi yang mencetak sarjana – sarjana Syariah
juga organisasi lain yang konsen dalam pengembangan
ekonomi Syariah terutama Perbankan Syariah.Bank Syariah
mandiri

sangat membutuhkan Sumber daya insane yang

memiliki latar Belakang Syariah karena kualifikasi menjadi
penentu

percepatan

sebuah

keberhasilan

dari

suatu

perusahaan, akan tetapi melihat realita yang sekarang ini
terjadi Bank Syariah Mandiri
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tidak terlalu urgen dalam

menentukan dan mewajibkan

harus bersarjana syari’ah

dikarenakan kondisi lulusan sarjana syari’ah belum ada yang
masuk di BSM.108
B. Analisis Kualifikasi Sumber Daya Insani Syari’ah di
Bank Syariah Mandiri Ponorogo.

Motivasi kerja dalam Islam bukanlah untuk mengejar
hidup hedonis, bukan juga untuk status, apalagi mengejar
kekayaan dengan segala cara. Dengan demikian, motivasi
kerja Islam bukan hanya untuk memenuhi nafkah semata
tetapi sebagai kewajiban beribadah kepada Allah SWT
setelah ibadah fardhu lainnya. Motivasi kerja islam adalah
komitmen terkait pekerjaan yang berasal dari hubungan
seorang karyawan dengan tuhannya yang berarti dorongan
atau daya penggerak.
Sumber daya Insani di Bank Syariah Mandiri
Ponorogo merupakan cerminan dari hasil pendidikan dan
pelatihan sebelumnya yang akan menentukan hasil seleksi
selanjutnya

dan

kemungkinan

penempatannya

dalam

perusahaan bila pelamar tersebut diterima di Bank Syariah
Mandiri. Untuk memenuhi Kualifikasi yang dilakukan oleh
108

Muh. Ghani Wicaksono, Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2017.
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lembaga keuangan syari’ah juga harus mengedepankan
aspek pendidikan khususnya yang menguasai tentang
keilmuan keuangan syari’ah. Perkembangan Bank Syari’ah
di Indonesia secara formal baru dimulai tahun 1992 dan
secara serius mulai dikembangkan pada tahun 1998 yaitu
sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun
1991 sebagai Bank Syari’ah pertama di tanah air, yang
memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dan
dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syari’ah yang terbit tanggal 16 Juli
2008, maka pengembangan industri Perbankan Syari’ah
nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai
dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat
lagi. Semakin tinggi pertumbuhan industri perbankan
syari’ah, tentunya semakin besar sumber daya manusia yang
dibutuhkan dengan pangsa pasar 4,87%. Hal ini ditunjukkan
dengan jumlahnya yang hampir setiap tahun selalu
meningkat.109
Di Bank Syariah Mandiri kualifikasi menjadi hal yang
wajib dilakukan untuk mengatahui seberapa jauh Sumber
daya Insani

109

yang bekerja didalamnya bisa memenuhi

Ay Maryani, Analisis Pengaruh, 5.
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kriteria sebagai seorang karyawan kuat Iman nya

dan

Tangguh Dalam Bisnis. Lembaga keuangan syari’ah
khususnya bank syari’ah adalah lembaga yang cukup unik,
sebab di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi yang bukan saja ahli dalam
bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, namun mereka
harus memiliki kualifikasi dan kompetensi syari’ah. Dua sisi
kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integral.
Oleh karena itu, seorang sumber daya insani bank syari’ah
harus selalu mengembangkan hal tersebut.
Bank

Syariah

Mandiri

Ponorogo

merupakan

perusahaan keuangan syari’ah yang kedepan masih terus
perlu pengupayaan secara maksimal, agar mampu bersaing
dengan lembaga keuangan yang lainya. Disisi lain lembaga
keuangan syari’ah harus mampu memberikan sesuatu lebih
baik yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
Permasalahan di bidang sumber daya insani di lembaga
keuangan syari’ah lebih banyak terjadi pada level tenaga
lapangan dan manajerial dengan berbagai indikasinya, yang
semuanya itu mengarah pada lemahnya profesionalisme
dalam memahami hakekat lembaga keuangan syari’ah
sebagai lembaga kepercayaan yang bekerja atas dasar dana
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masyarakat yang dititipkan serta kurangnya pemahaman
moral dan etika bisnis Islami.
Dalam hasil penelitian dilapangan apabila dikaitkan
dengan teori yang ada Sejauh ini Bank Syariah Mandiri
dalam mengelola perusahaan saat ini sudah berjalan dengan
lancar dan pengembangan aset yang semakin bertambah
pesat serta kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi,
karena kualifikasi menjadi penentu sebuah keberhasilan dari
suatu lembaga, akan tetapi melihat realita Bank Syariah
Mandiri sekarang ini tidak terlalu urgen dalam menentukan
dan mewajibkan harus bersarjana Syari’ah namun tetap
sangat di butuhkan.
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BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Sumber daya insani di Bank Syariah Mandiri khususnya
cabang Ponorogo mayoritas di isi oleh sumber daya
insani yang lulusan sarjana umum/bukan syari’ah, Bank
Syariah Mandiri telah berusaha membuka peluang kerja
bagi lulusan sarjana syari’ah untuk bisa masuk di
lembaga Bank Syariah Mandiri, tetapi pada kenyataanya
banyak lulusan sarjana syari’ah yang tidak masuk di
Bank Syariah dengan berbagai alasan, Bank Syariah
Mandiri tidak menutup diri bagi siapapun yang ingin
masuk kedalam lembaga. Soft skiil menjadi penilaian
yang penting untuk para karyawan, Bank Syariah
Mandiri menempatkan soft skill dalam standar penilaian
kelulusan bagi sumber daya insani yang ingin masuk dan
bekerja di perusahaan perbankan Syariah.
2. Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas di Bank
Syariah Mandiri yang mayoritas di isi oleh lulusan
sarjana

bukan

syari’ah,
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Bank

Syariah

Mandiri

memberikan tranining pendidikan yang memberi materi
tentang keilmuan syari’ah dan mengadakan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas Sumber daya insani agar
memahami bisnis perbankan syari’ah. Setelah melalui
berbagai pelatihan yang di berikan secara intensif dengan
berbagai macam tema anatara lain: 1. Visi dan Misi Bank
Syariah Mandiri, 2.BSM Shared Values, 3. Hak dan
Kewajiban
Perbankan

Pegawai,
Syariah,

4.Kebijakan
5.Tugas

&

Pengembangan
Kewajiban

DPS

6.Tsaqafah Ilamiyah,: Why Do We Choose Islam?
7.Tsaqafah Islamiyah : What is Islam ?, 8. Tsaqafah
Islamiyah : Picture of Islam in Modern World 9.
Tsaqafah Islamiyah : How do we rebuild Islam ?, 10.
Etika Bisnis dalam Islam 11. Standar Layanan BSM, 12.
Prinsip Dasar Ekonomi & Perbankan Syariah, 13.
Identifikasi Transaksi Terlarang, 14. Akad-akad pada
bank Syariah, 15. Dasar Akutansi Perbankan Syariah,16.
Metode

Bagi

Hasil,

17

Pengantar

Perpajakan

18.Pengantar Manajemen Resiko, 19 Identifikasi dan
Pengukuran Resiko 20. Pengendalian dan Mitigasi
Resiko 21. Good Corporate Governance ( GCG ), 22.
Code of conduct.

setelah itu langsung diterjunkan

dilapangan dan disambung dengan pelatihan pelatihan
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yang lain melalui tahap pertahap sesuai kebutuhan dan
temuan dalam bekerja.
3. Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri dalam mengelola
lembaga berjalan dengan lancar dan pengembangan aset
yang semakin bertambah pesat serta kepercayaan
masyarakat yang semakin tinggi. Bank Syariah Mandiri
membutuhkan sumber daya insani yang berkualifikasi
syari’ah dan terus beusaha menjadi perusahaan yang
ideal yang pastinya Bank Syariah mandiri Ponorogo terus
berupaya menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih
intensif dengan perguruan tinggi yang meluluskan
sarjana- sarjana berlatar belakang syariah dan juga
dengan

organisasi

pengembangan

lain

ekonomi

yang

konsen

dalam

Syariah

sebagai

ikhtiar

memenuhi kebutuhan mengisi perusahaan dengan sumber
Daya Insani yang memahami Syariah .

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang
telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan
saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat
kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
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Adapun saran-saran yang dapat disampaiakan adalah
sebagai berikut:
1. Bagi IAIN Ponorogo
digunakan

hasil penelitian ini dapat

sebagai sumbangan kontribusi keilmuan

terkait Sumber Daya Insani

di perusahaan Keuangan

Syari’ah. Serta diharapkan dapat menambah referensi
terutama

bagi

mahasiswa Pascasarjana program studi

Ekonomi Syari’ah.
2. Bagi

Bank Syariah Mandiri Ponorogo

penelitian
saran,

ini dapat digunakan

pemikiran

dan

hasil

sebagai sumbangan

informasi

untuk

lebih

meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Insani
dalam pengembangan usaha di Bank Syariah Mandiri .
3. Bagi

peneliti

diharapkan

selanjutnya

hasil

penelitian

ini

dapat memperluas populasi, tidak hanya

di Bank Syariah Mandiri Ponorogo. Akan tetapi diluar
Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo sebagai sampel
dalam penelitiannya. Diharapkan dapat dijadikan rujukan
dalam melakukan penelitan khususnya mengenai sumber
daya insani.

Selain

itu,

digunakan

sebagai bahan

untuk dapat mengembangkan variabel yang ada sesuai
dengan isu yang terbaru.
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