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BAB III 

PEMBIAYAAN RUMAH HUNIAN  

DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO  

DAN BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO 

 

A. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

1. Sejarah 

Bank Syariah Mandiri telah hadir secara resmi di Kota Ponorogo 

dari tahun 2010, tepatnya pada tanggal 21 Desember 2010. Manajemen 

Bank Syariah Mandiri mengajukan kepada Bank Indonesia (BI) untuk 

membuka kantor KCP pembantu yang akan ditempatkan di Kota 

Ponorogo untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang 

telah menjadi nasabah tetap Bank Syariah Mandiri ataupun masyarakat 

non nasabah pada umumnya yang berdomisili di daerah sekitar Ponorogo, 

dan sekaligus memperluas jaringan yang menjadi kebutuhan manajemen 

Bank Syariah Mandiri pusat guna memberikan pelayanan secara syar’i 

dalam dunia lembaga keuangan perbankan kepada masyarakat luas.
1
 

Sejak awal berdirinya, Bank Syariah Mandiri (BSM) telah 

menanamkan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan 

dan integritas kepada segenap insan Bank Syariah Mandiri.  

Dalam perjalanannya saat ini, Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat 

dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhannya mencapai tiga kali lipat 

                                                             
1
 Lihat transkip 05/02-W/F-1/17-VI/2015  
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setiap tahunnya dibandingkan sebelum tahun 2013, dan hingga saat ini 

pada tahun 2015 asset Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo telah 

berkisar antara 50 sampai dengan 80 milyar rupiah.
2
 

Kehadiran Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo tentu tidak lepas 

dari Bank Syariah Mandiri pusat yang telah berdiri sejak tahun 1999.  

Sesungguhnya dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri sampai saat ini 

merupakan hikmah  sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 

1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak 

Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di 

panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif 

yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak 

terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan 

nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis 

luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.
3
 

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah 

pertama yang melandaskan operasinya pada prinsip syariah. Secara 

struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), 

sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup Bank Mandiri (ex BDN), 

yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam 

rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, Bank Syariah 

                                                             
2
 Ibid. 

3
 http://www.syariahmandiri.co.id/ category/ info-perusahaan/ profil-perusahaan/ 

sejarah/ diakses pada 27 April 2015 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Mandiri menjalin kerjasama Tazkia Institute, terutama dalam bidang 

pelatihan dan pendampingan konversi.
4
 

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang 

memiliki asset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, Bank 

Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding 

pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh 

menjadi blessing in disguise bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena 

Bank Syariah Mandiri akan menyerahkan seluruh KCP Bank Mandiri di 

Aceh kepada Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara syariah. 

Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan asset Bank Syariah 

Mandiri dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 

400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 

3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah KCP 

Bank Syariah Mandiri, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 KCP.
5
 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh  sebagai bank 

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan 

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri 

hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih 

baik. 

                                                             
4
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 26. 
5
 Antonio, Bank Syariah, 27. 
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2. Visi dan Misi 

Visi 

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.
 6
 

Misi 

 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

 Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM (usaha mikro
7

, kecil
8

, dan 

menengah
9
).  

 Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
 10

 

3. Shared Values 

 Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai 

sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang 

disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah 

                                                             
6
 http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/ diakses pada 

27 April 2015 
7
 usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
8
 usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang 
9
 usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang 
10

 Ibid. 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/
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Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared 

Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.11
 

Excellence: 

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-oriented). 

Teamwork: 

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 

Humanity: 

Mengembangkan kepedulian  terhadap kemanusiaan dan lingkungan. 

Integrity: 

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. 

Customer Focus: 

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya  nasabah dan berupaya 

melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).
12

 

4. Struktur organisasi 

Untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan yang memiliki 

kapasitas sedang apalagi besar, struktur atau susunan organisasi sudah 

menjadi hal yang wajib, karena sangat menentukan masa depan 

organisasi itu sendiri. Begitu pula dengan Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo yang telah memiliki struktur organisasi dalam sistem 

manajemennya, yaitu : 

 

                                                             
11

 http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/shared-values/, diakses 

pada 27 April 2015 
12

 Ibid.  

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/shared-values/
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Struktur Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

  Muh. Ghani Wicaksono 

Sub Branch Manager 

  

 

    

 

Dyah Ayu Purbandari 

Oprational Officer 

 Arditya Rizki W. 

Marketting  

     

  Widodo Dwi 

Share Funding Eksekutif 

   

 

  

Yuli 

Teller 

 Meilira 

Customer Service 

 Ardiarsa Wahyu 

Back Office 

 

5. Bentuk dan mekanisme akad pembiayaan rumah hunian 

Pembiayaan rumah hunian di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo, merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan 

oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo untuk pemilikan rumah 

tinggal. Pembiayaan rumah hunian ini, di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo disebut dengan produk pembiayaan Griya Syariah. Produk 

pembiayaan Griya Syariah ini dijalankan dengan menggunakan akad 

mura>bah}ah sebagai dasar pembiayaan sekaligus kontrak  perjanjiannya.
13

 

Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual 

beli antara bank dan nasabah yang pada prinsipnya bank membeli suatu 

barang (obyek) yang dibutuhkan dan menjualnya kembali kepada nasabah 

sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang 

                                                             
13

 Brosur Bank Mandiri Syariah, bsm griya. 
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disepakati dan diketahui oleh masing-masing pihak yaitu antara bank 

dengan nasabah.
14

 

Akad mura>bah}ah di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

khususnya pada produk pembiayaan Griya Syariah adalah di mana pihak 

bank mempercayakan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian 

terhadap unit yang diinginkan, baik rumah baru maupun lama atau sudah 

dipakai.
15   

Manfaat: 

 Angsuran ringan dan pasti 

 Proses yang mudah dan cepat 

 Fleksibel untuk rumah baru, rumah second, renofasi rumah, take 

over, apartemen dan kavling siap bangun 

 Fasilitas autodebet dari tabungan Bank Syariah Mandiri
16

 

Persyaratan Pembiayaan: 

 WNI cakap hukum 

 Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo 

pembiayaan usia 55 tahun atau belum pensiun, sedangkan untuk 

wiraswasta dan profesional maksimal 60 tahun.
 17

 

Dokumen yang diperlukan: 

                                                             
14

 http://www.syariahmandiri.co.id/ category / business - banking / corporate – banking / 

pembiayaan – corporate - banking/ kredit-investasi/ murabahah- corporate/ diakses pada 25 April 

2015. 
15

 Lihat transkip 01/01-W/F-1/22-IV/2015 
16

 Brosur Bank Mandiri Syariah, bsm griya. 
17

 Ibid. 

http://www.syariahmandiri.co.id/%20category%20/%20business%20-%20banking%20/%20corporate%20�%20banking%20/
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Dokumen Anggunan Rumah Baru Rumah Bekas 

Fotocopy (FC) Sertifikat HGB/HM     

FC IMB dan Denah Bangunan     

FC PBB (Tahun Terakhir)    

 

Dokumen Nasabah Karyawan Profesional Wiraswasta 

FC KTP Pemohon       

FC KTP Suami/Istri       

FC KK dan surat Nikah/Cerai       

FC SIUP, TDP dan akta pendirian 

perusahaan 

 

   

FC Laporan keuangan      

FC Ijin praktik     

Asli slip gaji dan SK pegawai tetap     

FC Rek. Koran/Tab. 3 Bulan terakhir       

FC NPWP       
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*Bebas biaya apparaisal sampai dengan Rp 1,5 Milyar.
18

  

Skema Mura>bah}ah 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Negosiasi dan persyaratan 

2. Akad jual beli 

3. Mewakilkan pemembelian obyek 

4. Beli obyek 

5. Kirim dokumen 

6. Membayar angsuran 

Nasabah yang dibidik atau diprioritaskan oleh Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo adalah GOLTAP (golongan tetap) yaitu nasabah 

yang telah mempunyai penghasilan tetap untuk memudahkan pihak bank 

mengetahui besaran kemampuan dalam angsuran setiap bulannya dan dari 

situlah pihak bank dapat meminimalisir risiko atau  lebih aman dari 

nasabah-nasabah yang tidak bertanggungjawab.  

                                                             
18

 Ibid. 

Bank  Nasabah 

Suplier 

Penjual 
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Pencairan dana dalam pembiayaan rumah hunian ini relatif cepat, 

yaitu setelah semua persyaratan dipenuhi terkait dengan akad perjanjian 

maupun syarat administrasi yang lain, maka dana pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah bisa dicairkan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) 

minggu.
19

 Plafon yang diberikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

untuk batas minimal tidak ada, sedangkan untuk batasan maksimalnya 

adalah selama 15 tahun, tergantung pada permintaan nasabah yang 

diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk dapat atau 

tidaknya pembiayaan tersebut diberikan, yang dipertimbangkan oleh 

pihak bank adalah jangka waktu dan kemampuan bayar dari nasabah, 

karena hal tersebut yang akan menentukan tingkat keuntungan yang akan 

dicapai selama masa perjanjian pembiayaan berlangsung.
20

 

Setelah semua syarat dan ketentuan bank telah dipenuhi oleh 

nasabah, maka sudah menjadi kewajiban dari nasabah untuk mencairkan 

dana pembelian obyek pembiayaan. Tahapan selanjutnya yaitu bank akan 

mewakilkan kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil dari bank 

dalam pembelian obyek pembiayan yang diinginkan nasabah kepada 

developer berdasarkan pada besaran nilai plafon yang di ambil oleh 

nasabah, setelah pembelian obyek dokumen-dokumen diserahkan kepada 

pihak bank sebagai jaminan untuk menghindari adanya wanprestasi yang 

mungkin akan dilakukan oleh nasabah. 

                                                             
19

 Ibid. 
20

 Lihat transkip 02/01-W/F-1/22-IV/2015 
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Nasabah bertindak 2 (dua) pihak sekaligus pada saat pembelian 

obyek pembiayaan ini yaitu sebagai pembeli (nasabah) dan sebagai wakil 

dari penjual (bank) untuk pembelian obyek pembiayaan yang diinginkan 

oleh nasabah kepada pihak developer. Nasabah (wakil penjual) diberi hak 

terbatas pada pemilihan obyek pembiayaan yang tercover dalam nilai 

plafond dan transaksi jual beli biasa dengan developer. 

Sedangkan sistem pembayaran/pengangsuran untuk pembiayaan 

rumah hunian ini menggunakan autodebet dari rekening nasabah Bank 

Syariah Mandiri pada setiap bulannya, namun ketika rekening nasabah 

tersebut kosong atau tidak mencukupi, nasabah dapat mentransver ATM 

to ATM Bank Syariah Mandiri atau membayar secara tunai di Bank 

Syariah Mandiri atau KCP Bank Syariah Mandiri terdekat dengan 

mentransver ke rekening nasabah.
21

 Angsuran yang diberlakukan adalah 

fixed yang mana besaran angsuran sudah ditetapkan di awal 

perjanjian/akad dan tidak akan berubah sampai akhir pelunasan 

pembiayaan, dengan begitu nasabah akan merasa nyaman dan aman dari 

gejolak fluktuasi keuangan.
22

 

Nasabah juga diperbolehkan memperpendek masa angsuran, 

misalnya pada akad masa angsuran 36 bulan, nasabah bisa menyelesaikan 

dalam waktu 12 bulan, namun tidak sebaliknya dan nominal angsuran 

                                                             
21

 Lihat transkip 03/01-W/F-1/22-IV/2015 
22

 Ibid. 
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juga tidak berubah sesuai dengan akad atau kesepakatan awal selama 

nasabah tidak mengajukan restructuring.
23

 

Persentase modal pembiayaan dengan akad mura>bah}ah ini adalah 

sebesar 80% untuk pihak bank dan 20% untuk pihak nasabah. Dari hasil 

pembelian rumah tersebut, pihak bank mengambil keuntungan atau 

margin yang telah diperhitungkan dan ditentukan di awal perjanjian 

sesuai dengan kesepakatan. 

Selain ketentuan keuntungan (margin) yang disepakati di dalam 

perjanjian, terdapat pula syarat dan biaya administratif yang harus 

dipenuhi oleh nasabah sebagai sarana untuk lancarnya proses  perjanjian 

pembiayaan. Adapun biaya-biaya administrasi yang dikenakan ketika 

akad perjanjian dan diperhitungkan diluar akad tersebut ada 6 point 

sebagai berikut: 

1. Appraisal
24

 

2. Notaris 

3. Legalisir notaris 

4. Asuransi kebakaran 

5. Premi asuransi jiwa masa pembiayaan 

6. Administrasi.
25

 

 

                                                             
23

 cara ini dilakukan karena nasabah memang tidak dapat membayar angsuran, yang 

mana pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo mengajukan kepada Bank Syariah Mandiri 

pusat untuk mengurangi jumlah angsuran dan memperpanjang waktu angsuran. 
24

 Sektor jasa yang dapat berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis asset dan 

potensi harta kekayaan yang kita miliki. 
25

 Lihat transkip 04/01-W/F-1/22-IV/2015 
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6. Sistem pengambilan margin pembiayaan rumah hunian 

Di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo margin diperoleh dengan 

dasar akad pembiayaan mura>bahah bahwa besaran margin diperoleh dari 

tambahan harga pokok obyek pembiayaan telah ditentukan di awal akad 

berdasarkan nilai plafond dan waktu angsuran yang diambil oleh nasabah, 

dengan ini menjadikan transparansi untuk kedua belah pihak yang 

berakad yaitu nasabah dan bank.  

Margin dapat dihitung secara umum dengan rumus angsuran 

setiap bulan x jangka waktu pembiayaan – modal bank =  total margin.
26

 

Pengambilan margin itu sendiri diambil berdasarkan pada nilai plafon dan 

lamanya waktu angsuran pembiayaan yang diambil oleh nasabah, yang 

telah dihitung berdasarkan analisis perbankan dan dapat dituangkan 

dengan jumlah persentase.
27

  

Margin sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Setara Efektif (berubah) 

2. Setara Flat (tetap)
 
 

Proyeksi angsuran pembiayaan Griya Syariah di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo memiliki nilai pokok plafon pembiayaan yang 

sangat bervariatif yaitu mulai dari Rp 100.000.000,00 sampai dengan 

paling tinggi Rp 1.300.000.000,00, begitu juga dengan nilai angsurannya 

                                                             
26

 Lihat transkip 07/02-W/F-2/17-VI/2015 
27

 Ibid. 
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yaitu Rp 1.365.000,00/bulan sampai dengan Rp 155.807.722,00/bulan 

dengan waktu angsuran 1 tahun sampai dengan 15 tahun.
 28

 

Penentuan persentase margin yang digunakan Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo ini adalah terpusat atau dengan kata lain yang 

berwenang menentukan besaran margin dalam operasional Bank Syariah 

Mandiri adalah Bank Syariah Mandiri Pusat yang berada di Jakarta. KCP 

Ponorogo hanya menjalankan segala sesuatu yang telah diatur dan 

ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pusat, khususnya margin dalam 

pembiayaan rumah hunian.
29

 

Untuk mengetahui secara umum sistem pengambilan margin di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo sangat mudah dan simpel yaitu 

hanya dengan mengetahui harga pokok obyek pembiayaan dan 

keuntungan yang diinginkan bank sudah dapat diketahui jumlahnya, 

misalnya harga pokok obyek pembiayaan Rp 500.000.000,00 dan 

keuntungan yang diinginkan bank Rp 34.497.172,00 dalam waktu 

pembiayaan 12 bulan, maka Rp 534.497.172,00 dibagi 12 bulan diperoleh 

angsuran per-bulannya Rp 44.541.431, 00.
30

 

  

                                                             
28

 Lihat lampiran proyeksi angsuran pembiayaan griya BSM  
29

 Lihat transkip 06/02-W/F-2/17-VI/2015 
30

 Lampiran proyeksi angsuran 
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B. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo 

1. Sejarah 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah dibuka pada 

tanggal 28 Desember 2009 dan beroperasi pada tahun setelahnya. 

Didirikannya kantor KCP Bank Muamalat di Ponorogo ini bertujuan  

untuk memenuhi aspek bisnis dan pelayanan jaringan kepada seluruh 

lapisan masyarakat secara umum. Dikarenakan Bank Muamalat 

merupakan lembaga perbankan yang pertama kali berdiri dengan konsep 

Syariahnya, maka perluasan jaringan dengan membuka KCP ke wilayah 

yang lebih luas menjadi misi yang sangat penting dengan tujuan khusus 

yaitu memperkenalkan konsep perbankan secara islami kepada seluruh 

lapisah masyarakat khususnya masyarakat muslim.
31

 

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Muamalat KCP Ponorogo 

menunjukkan kemajuan yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan 

dengan perkembangan dari tahun 2010 hingga kini nasabah Bank 

Muamalat terus bertambah, baik nasabah funding ataupun landing.
32

 Bank 

Muamalat KCP Ponorogo dalam sejarahnya tidak lepas dari induknya 

yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 

1412 H atau 1 Nopember 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan 

operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan 

nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan 

                                                             
31

 Lihat transkip 17/02-W/F-1/22-VI/2015 
32

 Ibid. 
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beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima 

dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan 

senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. 

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana 

Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang 

turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.
33

 

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, 

Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. 

Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank 

Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun 

produk yang terus dikembangkan. 
34

 

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. 

Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen 

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, 

rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan 

mencatat kerugian yang diderita sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai 

titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor 

awal.
35

 

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

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana 

seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank 

                                                             
33
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Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan 

penekanan pada:  

a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang 

saham,  

b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang 

ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Crew 

Muamalat sedikitpun,  

c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Crew Muamalat menjadi 

prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,  

d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja 

Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan  

e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada 

tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, 

dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru 

memasuki tahun 2004 dan seterusnya. 
36

 

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 

juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. 

Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor 

Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 

merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya Bank Syariah 

yang telah membuka KCP luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. 
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Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama 

dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment Sistem (MEPS) 

sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. 

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen 

untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply 

(memenuhi) terhadap Syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi 

masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh 

pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta 

masyarakat luas melalui lebih dari 70 award/penghargaan bergengsi yang 

diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima 

antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia  2009 oleh Islamic 

Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution 

in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best 

Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia 

(Hongkong).
37

 

2. Visi dan Misi 

Visi  

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 

dikagumi di pasar rasional. 
38

 

Misi  

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan 

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 
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orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai 

bagi stakeholder.
39

 

3. Struktur organisasi 

Seluruh organisasi tentulah memiliki sebuah struktur organisasi, 

begitu juga dengan Bank Muamalat Indonesia, di sini tergambar struktur 

organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sebagai berikut: 

 
 

 

 

4. Bentuk Dan Mekanisme Akad Pembiayaan Rumah Hunian 

Akad musha>rakah mutana>qisah dan akad ija>rah telah padu sebagai 

konsep  (bentuk) pembiayaan rumah hunian di Bank Muamalat KCP 

Ponorogo akad sewa beli antara bank dan nasabah yang bersama-sama 

atau berserikat dengan menyertakan modal guna membeli sebuah rumah 

yang diinginkan nasabah dengan porsi pembiayaan 30:70 kepada 
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developer atau agen property yang selanjutnya pihak bank menyewakan 

obyek tersebut kepada nasabah sampai waktu yang ditentukan. Bank akan 

akan mengalihkan hak kepemilikannya setelah waktu sewa habis.
40

  

Untuk menjadi nasabah pada pembiayaan Hunian Syariah 

sangatlah mudah, yaitu pria atau wanita yang berencana mewujudkan 

sebuah rumah impian baik yang sudah menikah ataupun belum menikah 

dengan mengisi formulir pembiayaan asli yang telah diisi lengkap dan 

benar, dan melampirkan fotocopy identitas diri yaitu KTP calon nasabah 

dan suami atau istri yang masih berlaku sebanyak 5 (lima) lembar, 

fotocopy surat nikah sebanyak 1 (satu) lembar, foto kopy kartu keluarga 

sebanyak satu lembar, foto kopy sertifikat tanah obyek angunan, 

IMB/IPMB/ijin pendahuluan mendirikan bangunan/surat ijin sejenis dari 

instansi setempat yang berwenang, slip gaji asli dan surat keterangan kerja 

(untuk pegawai atau karyawan) dan foto kopy NPWP untuk plafon 

pembiayaan diatas 100 juta.
41

 

Bank Muamalat KCP Ponorogo dalam memberikan pembiayaan 

rumah hunian menggunakan akad musha>rakah mutana>qisah dan akad 

ija>rah. Bank syariah dalam menentukan konsep bagi hasil harus 

berdasarkan akad, untuk menentukan sebuah keuntungan (margin) 

tergantung pada akad itu sendiri.
42

 

Dalam penentuan porsi modal shirkah yang dibebankan antara 

nasabah dengan bank, di sini telah ditetapkan di dalam akad perjanjian 
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bahwa porsi Bank Muamalat KCP Ponorogo lebih besar dari nasabah. 

Adapun ketentuan yang telah ditetapkan tesebut adalah 30% merupakan 

porsi modal yang harus disetor oleh nasabah, sedangkan 70% merupakan 

porsi modal shirkah yang akan dibebankan kepada Bank Muamalat KCP 

Ponorogo.
43

 

Setelah rumah dimiliki bersama dengan porsi shirkah masing-

masing yaitu dengan perbandingan modal 30:70, selanjutnya bank 

menyewakan rumah tersebut kepada nasabah, di sinilah penerapan akad 

ija>rah dan dari akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan.
44

 

Menurut keterangan Bapak Fadil Wafa
45

, bank memiliki porsi 

shirkah yang lebih besar sehingga bank menyewakan kepada nasabah, 

dengan akad musha>rakah mutana>qisah dan ija>rah. Segala syarat ditentukan 

oleh bank secara final atau keseluruhan. Di antara syarat ketentuan 

tersebut meliputi akad yang digunakan, besaran porsi shirkah, ketentuan 

sewa, keuntungan yang diambil, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait 

dengan perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa segala 

sesuatunya yang terkait dengan akad perjanjian pembiayaan, telah jelas 

pada awal perjanjian berlangsung. Jika belum ada kejelasan secara 

menyeluruh dalam hal kontrak perjanjian, maka belum dapat dikatakan 

syariah sepenuhnya. Karena dalam syariat telah diatur bahwa transaksi itu 
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harus jelas, transparan, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang dalam 

hal ini adalah bank dan nasabah.
46

  

Munculnya multiakad di BMI KCP Ponorogo sebagai perantara 

yang menghubungkan kefahaman syariah dengan konvensional sehingga 

ketika BMI KCP Ponorogo menerapkan skema multiakad dalam rangka 

untuk memperjelas status akadnya, diharapkan nasabah mengerti bahwa 

yang ditandatangani nasabah dalam akad adalah akad musha>rakah 47
 

mutana>qisah dan ija>rah.
48

 

Dengan kata lain musha>rakah sebagai akad yang menjembatani 

antara bank dan nasabah untuk melakukan bisnis yang berstatus 

kongsi/serikat dan ija>rah sebagai akad yang digunakan untuk mendapatkan 

margin oleh bank. 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menggunakan strategi 

regular/kolektif dalam mendapatkan nasabah, yaitu dengan berkerjasama 

dengan sebuah institusi, misalnya kampus STAIN Ponorogo, dengan 

begitu secara langsung seluruh mahasiswa STAIN Ponorogo akan menjadi 

nasabah Bank Muamalat.
49

 Untuk target pemasaran sendiri Bank 

Muamalat membidik secara umum kepada seluruh masyarakat Ponorogo 
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baik dari sektor bawah, menengah dan atas yang belum memiliki rumah 

tentunya.
50

 

Pembiayaan rumah hunian Bank Muamalat memiliki nilai plafon 

yang bervariatif mulai dari 60 juta sampai dengan 3 milyar, namun 

sebenarnya maksimal plafoun ditentukan oleh cash ratio dan cash 

payment. Ada analisa dan perhitungan tersendiri dari pihak Bank 

Muamalat Indoneisa KCP Ponorogo.
51

 

Skema akad BMI KCP Ponorogo diwujudkan dengan akad sewa 

yang ditentukan di awal akad dan bersifat fixed atau tetap, tidak akan 

terkena akibat suatu fluktuasi keuangan, karena sifat akadnya adalah final. 

Ketika dikatakan sewanya Rp. 12.062.360,00 pada starup, maka akan tetap 

hingga berakhirnya pembiayaan tersebut.
52

 

Nasabah bisa melakukan pelunasan pokok shirkah tanpa dikenakan 

denda atau finalty seperti dalam perbankan konvensional, hal ini justru 

dapat meringankan dan mengurangi nilai sewa serta musha>qah nilai 

sewa.
53

 

Ketika nasabah melakukan percepatan pelunasan pokok shirkah, 

maka pihak bank akan kehilangan piutang margin, karena bank harus 

menghapus piutang margin
54

.
55
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5. Sistem Pengambilan Margin Pembiayaan Rumah Hunian 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo mengambil margin 

berdasarkan akad ija>rah (sewa), konsekuensi dari ija>rah sendiri adalah 

ujrah, dari sinilah Bank Muamalat mengambil margin.
56

 

Besaran sewa dapat secara langsung diketahui oleh nasabah dengan 

rumus nilai plafon / waktu angsuran = sewa, sedangakan margin (ujrah) 

bank yaitu total sewa – modal bank.
57

 

Akad ija>rah sebagai akad yang digunakan oleh bank untuk 

mengambil keuntungan atau bisa disebut margin, dengan akad ija>rah 

(sewa) ini bank bisa mengambil keuntungan yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Sedangkan mutana>qisahnya diartikan sebagai porsi bank yang 

terus berkurang dan habis sesuai dengan lama waktu pembiayaan rumah 

hunian yang disepakati. Sehingga obyek yang dalam hal ini berupa rumah 

akan pindah hak kepemilikan kepada nasabah saat porsi bank telah habis 

dan saat itu juga sewa akan berakhir.
58

 

Keuntungan nasabah adalah menempati (memanfaatkan) obyek 

sewa dari pembiayaan yang diajukan, yang selanjutnya akan dimiliki 

ketika pelunasan pembiayaan rumah hunian tersebut. 
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Sedangkan untuk cara pengambilan margin itu sendiri pihak bank 

hanya memberikan indikatornya kepada peneliti yang diantaranya yaitu 

BI-rate dan prospek perkembangan property menjadi salah satunya.
59

  

Dengan sederhana margin dapat diketahui dengan beberapa 

langkah, misalnya pokok pembiayaan yang diambil adalah Rp 

500.000.000,00 dengan waktu angsuran (sewa) selama 12 bulan. Angsuran 

(sewa) obyek pembiayaan per-bulan Rp 45.001.270,00 dikalikan dengan 

waktu angsuran selama 12 bulan diperoleh Rp 540.135.240,00 dikurangi 

dengan pokok pembiayaan Rp  500.000.000,00 diperoleh margin Rp 

40.135.240,00.
60
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