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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا Tidak
dilambangkan

16 ط t

2 ب B 17 ظ Z

3 ت T 18 ع ‘

4 ث S 19 غ G

5 ج J 20 ف F

6 ح H 21 ق Q

7 خ Kh 22 ك K

8 د D 23 ل L

9 ذ Ż 24 م M

10 ر R 25 ن N

11 ز Z 26 و W

12 س S 27 ه H

13 ش Sy 28 ء ’

14 ص S 29 ي Y

15 ض D

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah A

 ِ◌ Kasrah I

 ُ◌ Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Huruf

Nama Gabungan Huruf

َ◌ ي Fatḥah dan ya Ai

َ◌ و Fatḥah dan wau Au

Contoh:

كیف : kaifa

:ھول haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda

ي/َ◌ا Fathah dan alif atau ya Ā

ِ◌ي Kasrah dan ya Ī

ي◌ُ  Dammah dan wau Ū
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Contoh:

قَالَ  :qāla

َرَمى :ramā

قِْیلَ  :qīla

یَقُْولُ  :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. TaMarbutah (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah , kasrah

dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (ة) mati

TaMarbutah yang mati (ة) atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka TaMarbutah itu (ة) ditransliterasikan

dengan..h.

Contoh:

َرْوَضةُ ْاَالْطفَالْ  : Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl

◌ْ اَْلَمِدْینَةُ اْلُمنَّوَرة : Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul

Munawwarah

طَْلَحةْ  : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
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b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket

1 ا
Tidak

dilamba
ngkan

16 ط ṭ t dengan titik
dibawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titik
dibawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ṡ s dengan titik
diatasnya 19 غ g

5 ج j 20 ف f

6 ح ḥ h dengan titik
dibawahnya 21 ق q

7 خ Kh 22 ك k
8 د d 23 ل l

9 ذ ż z dengan titik
diatasnya 24 م m

10 ر r 25 ن n
11 ز z 26 و w
12 س s 27 ه h
13 ش sy 28 ء ’

14 ص ṣ s dengan titik
dibawahnya 29 ي y

15 ض ḍ d dengan titik
dibawahnya

1. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah a

 ِ◌ Kasrah i

 ُ◌ Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf

َ◌ ي Fatḥah dan ya ai

َ◌ و Fatḥah dan wau au

Contoh:

كیف : kaifa :ھول haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama
Huruf dan

tanda

ي/َ◌ا
Fatḥah dan alif atau

ya
Ā

ِ◌ي Kasrah dan ya Ī

ُ◌ي Dammah dan wau Ū

Contoh:

قَالَ  : qāla

َرَمى : ramā

قِْیلَ  : qīla

یَقُْولُ  : yaqūlu



ix

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah mati (ة)

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya (ة)

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata (ة)

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

Contoh:

َرْوَضةُ ْاَالْطفَالْ  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

اَْلَمِدْینَةُ اْلُمنَّوَرة : al-Madīnah al-Munawwarah/ al- Madīnatul
Munawwarah

طَْلَحةْ  : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



xii

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Esa Dina Islami
NIM : 041300853
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari’ah
Judul Laporan : Mekanisme Transaksi Sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement (BI-RTGS) Pada PT. Bank
Aceh Syari’ah Cabang Banda Aceh

Hari/Tanggal Sidang : Selasa/ 16-Agustus-2016
Tebal LKP : 48 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang Banda
Aceh yang beralamat  Jln. T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh yang
merupakan lembaga keuangan Syari’ah. Selama penulis melakukan kerja praktik,
penulis di tempatkan pada bagian operasional, customer service, RTGS dan
Kliring selama 30 hari kerja. Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik
(LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi sistem BI-RTGS yang
diterapkan di PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang Banda Aceh. Adapun kegiatan
yang penulis lakukan secara umum selama melakukan kegiatan kerja praktik
yakni: melihat bagaimana proses transaksi BI-RTGS, membuat referensi bank
dan mencatat debet nota (DN), credit nota (CN), dan pemindah bukuan (PP).
RTGS merupakan produk jasa yang di tawarkan oleh Bank Aceh Syari’ah yang
menggunakan akad wakalah. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-
RTGS) merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam
mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi
secara individual. Sejak di operasikan oleh Bank Indonesia  pada tanggal 17
November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas
transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang
termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu
transaksi Rp. 100.000.000 ke atas dan bersifat segera (urgent). Dalam praktiknya
Mekanisme transaksi sistem BI-RTGS pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai
berikut: nasabah datang ke Bank untuk mengisi slip pengiriman uang,
selanjutnya nasabah menyerahkan slip pengiriman uang tersebut ke teller. Teller
selanjutnya memberikan slip pengiriman uang kepada petugas RTGS. Bank
pengirim (petugas RTGS) menerima slip pengiriman uang dari teller untuk
segera dikirimkan ke penerima. Tugas BI adalah mendebet saldo bank pengirim
untuk diteruskan ke bank penerima secara otomatis. Bank penerima (nasabah
pemilik rekening bank), selanjutnya menerima uang yang telah dikirimkan dari
bank pengirim. Berdasarkan hasil kerja praktik maka dapat disimpulkan bahwa
mekanisme transaksi BI-RTGS pada Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan oleh BI.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, perbankan dikenal sebagai lembaga

keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan juga menyalurkan

dana. Di  samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang,

memindahkan uang, dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang dalam

bentuk kredit/pembiayaan. Perbankan juga menjadi suatu lembaga intermediasi

antara bank dengan nasabah di mana bank diharapkan dapat menunjang taraf

hidup masyarakat. Fungsi bank adalah merupakan lembaga keuangan yang

menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta maupun

perorangan dalam penghimpunan dana, lalu menyalurkannya dalam bentuk

perkreditan dan berbagai jasa lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan

serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

perekonomian.1

Di Indonesia ada dua sistim perbankan yang diterapkan yaitu sistim

perbankan konvensional dan sistim perbankan syariah. Menurut Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk

produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan lainnya. Sedangkan

peraturan mengenai perbankan syariah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah. Mencakup kelembagaan operasionalnya berdasarkan tata cara

muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan

Hadist, kegiatan usaha,  serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008), hlm. 2.
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usahanya. Sehingga tata cara yang berpedoman pada praktik-praktik bentuk

usaha yang ada pada zaman Rasulullah adalah bentuk-bentuk usaha yang tidak

dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil

ijtihad para ulama/cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-

Qur’an dan Hadits.2

Diadopsinya perbankan berbasis syariah di tanah air, tidak semata-mata

merupakan upaya sosialisasi kegiatan usaha lembaga jasa keuangan berdasarkan

perspektif keislaman. Namun juga untuk memenuhi permintaan masyarakat

yang menghendaki sistem perbankan yang aman terpercaya, amanah, adil, dan

bebas dari riba. Saat ini semakin banyak bank yang menawarkan produk jasa

syariah sebab pasarnya semakin tumbuh. Perbankan syariah merupakan

perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum

Islam dalam bidang muamalat yang mengatur tentang sistem ekonomi islam.3

Dalam praktik sehari-hari berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada

masyarakat seperti menghimpun dana meliputi ; giro, deposito, dan tabungan.

Kemudian dalam menyalurkan dana, produk yang ditawarkan meliputi;

Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Konsumtif, Produktif, dan Perdagangan.

Sedangkan dalam pelayanan jasa bank menawarkan produk ; Transfer, Kliring,

RTGS, Safe Deposit Box, dan lain – lain.4

Bank merupakan industri jasa yang kegiatan operasionalnya membeli atau

menjual jasa-jasa, seperti Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-

RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)5. BI-RTGS adalah

sistem pengiriman uang secara elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya

dilakukan dalam waktu seketika atau pengiriman uang secara cepat. Sejak

dioperasikan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 17 November 2000, BI-

2 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Bumi Askara,
2008), hlm. 40.

3 Faisal, perbankan syariah Di Indonesia (Banda Aceh: Yayasan pena,
2006), hlm. 27.

4 Kasmir, Pemasaran Bank, hlm. 135.
5 Hasibuan S.P Malayu, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara,

2008), hlm. 143.
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RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran yang

termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar

yaitu Rp. 100.000.000 ke atas dan bersifat segera (urgen).6

Persamaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam

pemberian produk jasa RTGS yaitu sama-sama untuk mendukung kelancaran

kegiatan bank dengan menawarkan jasa pengiriman uang di samping

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbedaan antara

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam pemberian jasa RTGS yaitu Pada

bank konvensional jasa yang di tawarkan adalah untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan pada Bank Syariah dalam menawarkan jasa RTGS menggunakan

akad wakalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-

MUI/IV/2000.7

Pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh juga memiliki produk

yang telah disesuaikan dengan keinginan syariah. Adapun produk jasa yang telah

disediakan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh dalam jasa

pengiriman uang adalah melalui RTGS dan Kliring. Dalam produk jasa RTGS

yang ada pada bank konvensional tentu saja mekanismenya berbeda dengan yang

ada pada bank syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji

mekanisme RTGS yang ada di Bank Aceh Syariah tersebut dengan judul

“Mekanisme Transaksi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

(BI-RTGS) Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” .

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi sistem Bank

Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada PT. Bank

Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

6 www.bi.go.id, system pembayaran. Diakses melalui situs:
http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran pada tanggal 25 juni 2016

7 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers,
2013), hlm. 104.
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b. Untuk membandingkan mekanisme RTGS yang di berlakukan pada

PT.      Bank Aceh Syariah dengan teori yang berkaitan dengan BI-

RTGS.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dalam  Khazanah Ilmu Pengetahuan atau

lingkungan kampus dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai mekanisme transaksi

sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) bagi

mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah.

b. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi salah satu sumber informasi

bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan termotivasi untuk

melakukannya di perbankan syariah khususnya Bank Aceh Syariah

Cabang Banda Aceh.

c. Instansi  Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan kerja praktik ini nantinya diharapkan dapat menjadi

bahan masukan bagi pihak Bank Aceh agar lebih optimal lagi dalam

mejalankan suatu kegiatan.

d. Penulis

Hasil LKP merupakan media bagi penulis untuk memperdalam

pengetahuan mengenai mekanisme transaksi sistem Bank Indonesia

Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), serta dapat membandingkan

teori yang di peroleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di

Instansi tempat kerja praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa D-III Perbankan Syariah diwajibkan untuk mengikuti

Kerja Praktik sebelum menyelesaikan studinya, di berbagai instansi atau
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perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Bank dan non Bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sebelum melaksanakan kerja praktik, penulis wajib mengikuti briefing

atau pengarahan dari pihak jurusan, pengarahan tersebut bertujuan untuk

memberikan pemahaman awal kepada penulis tentang kondisi tempat kerja

praktik, setiap harinya penulis melakukan tahap pelaporan kepada pihak

universitas berupa Penulisan Laporan Harian yang disetujui oleh Supervisor di

tempat penulis melakukan job training, dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan

Diploma III Perbankan Syariah.

Setelah selesai melakukan Kerja Praktik (KP) penulis diwajibkan

membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada pihak Universitas. Penulis berkonsultasi dengan ketua Laboratorium

untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria,

selanjutnya penulis membuat laporan awal LKP. Setelah laporan awal LKP telah

memenuhi ketentuan yang ditetapkan, kemudian ketua Lab memberikan dosen

pembimbing dalam mempersiapkan LKP, dan penulis dapat memulai proses

bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Tanggung jawab pembimbing

dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.
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BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah  Singkat PT.Bank Aceh Cabang Syari’ah

Cabang Syariah PT.Bank Aceh lahir sebagai kebijakan perluasan segmen

pasar perbankan konvensional oleh PT. Bank  Aceh . Persaingan bisnis disektor

perbankan dan juga terbukanya peluang bisnis syari’ah  membuat bank daerah

yang telah hadir sejak tahun 1953 ini memutuskan untuk membuka Unit Usaha

Syariah. Maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh resmi mendirikan

Unit Usaha Syari’ah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Surat

keputusan ini diperkuat dengan terbitnya izin pembukaan kantor  Cabang

Syari’ah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004.

Berdasarkan izin tersebut maka BPD Cabang Syari’ah resmi menjalankan

usahanya di Banda Aceh sejak tanggal 5 November 2004 yang beralamat di Jl.

Tentara Pelajar No. 199-201 Merduati Banda Aceh.

Namun baru 20 hari diresmikan PT. Bank Aceh Syari’ah menghadapi

ujian yang berat yaitu datangnya musibah gempa dan tsunami. Musibah gempa

dan tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004, tidak hanya merusak segala

fasilitas kantor Bank Aceh Syari’ah yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar,

namun juga meninggal dan hilangnya karyawan serta nasabah yang sudah dijalin

hubungan yang cukup baik. Kondisi tersebut sempat menyebabkan ekspansi

pembiayaan yang sudah di bina baik dengan instansi-instansi pemerintah

maupun swasta berhenti total. Namun dengan tekad yang kuat para Direksi,

maka pada tanggal 3 januari 2005 Bank BPD Aceh Syari’ah kembali beroperasi

dengan membuka kantor sementara  di Kantor Pusat Bank Aceh, tepatnya pada

bagian pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh Kantor Pusat

Operasional.

Usaha mengakomodir kembali peluang usaha syariah yang terus

menggeliat di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh, maka pada tanggal 21

Februari 2005, operasional Bank Aceh Syari’ah dipindahkan kejalan Mata Ie No.
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17A Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh

Syari’ah mulai beraktivitas kembali, walaupun dengan kondisi kantor jauh dari

pusat kota. Seiring berjalannya waktu, penghimpunan dana masyarakat dan

pemasaran pembiayaan terus meningkat, dan relasi bisnis dengan berbagai

instansi pemerintah dan swasta juga telah terjalin dengan baik.

Sehubungan dengan surat Direksi Bank Aceh BPD Aceh Nomor

298/DRC.02/1/06 Tanggal 23 Januari 2006 tentang Rencana Pemindahan Kantor

Cabang Syari’ah, Operasional Bank Aceh Syari’ah Cabang Banda Aceh

dipindahkan ke Jalan T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung

mulai 6 Februari 2006 hingga saat ini.8

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah Banda Aceh

Untuk melaksanakan kegiatan intermediasi perbankan yang berkaitan

dengan penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan serta kegiatan jasa

keuangan syari’ah lainnya, PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah Banda Aceh

pertahun 2015 memperkerjakan 39 orang karyawan yang tersebar di berbagai

bidang. Struktur organisasi pada bank syari’ah ini menggunakan bentuk garis

dan staf  dengan seorang pimpinan yang langsung membawahi sejumlah kepala

bagian dan subbagian yang berada dibawahnya.

Adapun pengertian struktur organisasi (organization chart)  merupakan

sebuah gambar grafis dari wewenang formal dan pembagian hubungan tenaga

kerja.9 Pengorganisasian adalah memutuskan bagaimana cara terbaik untuk

mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Sementara struktur

organisasi merupakan serangkaian elemen yang dapat digunakan untuk

membentuk suatu organisasi. Inti dari struktur keorganisasian tersebut adalah:

a. Merancang pekerjaan, menentukan tanggungjawab individu yang

berhubungan dengan pekerjaan.

8 Profil Company Bank BPD Aceh Cabang Banda Aceh.  Dari situs:
http://www.bankaceh.co.id/syariah.php, Di akses  pada tanggal 11 Juni 2016.

9 Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, Perilaku Organisasi (Jakarta:
Salemba  Empat, 2005), hlm. 400.



8

b. Spesialisasi pekerjaan, tingkat dimana keseluruhan tugas dalam

organisasi dipecah dan dibagi menjadi bagian-bagian komponen yang

lebih kecil.10

Struktur organisasi PT. Bank Aceh disusun berdasarkan surat keputusan

direksi  No. 16A/DIR/RD/2011 Tanggal  1 Mei 2011 tentang susunan organisasi

PT. Bank Aceh terdiri dari 4 (empat) bagian kerja yaitu dewan pengawas

syari’ah, pemimpin dan wakil pemimpin cabang, kepala seksi dan staf pelaksana

yang terdiri dari seksi-seksi dibidangnya masing-masing, yaitu bagian

pembiayaan, pemasaran, bagian operasional, bagian umum, bagian pelaporan

akuntansi/ dan management informasion system (MIS).

Dewan Pengawas Syari’ah yang ada pada PT. Bank Aceh Syari’ah

Cabang Banda Aceh adalah suatu dewan yang dibentuk mengawasi jalannya

kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Anggota dewan ini terdiri dari

para teoritis dan praktisi hukum Islam serta mengetahui dan memahami hukum

dagang dan perjanjian bisnis. Dewan ini bertugas mendiskusikan masalah

transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian ditinjau kesesuaiannya

perspektif Islam. Sedangkan pemimpin mempunyai tugas sebagai

penanggungjawab semua kegiatan keuangan perbankan pada kantor, dan juga

menandatangani berkas nasabah yang mengajukan pembiayaan yang telah di

setujui sebelumnya, serta memberi arahan dan memonitoring karyawannya.

Wakil Pemimpin mempunyai tugas sebagai penanggungjawab terhadap

kelancaran kegiatan operasional secara umum, mengelola seluruh aktifitas

administrasi dan operasional yang dapat berjalan secara efektif. Efisien yang

sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan.

Sedangkan bagian-bagian yang ada pada PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah

Banda aceh bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yaitu:11

a. Bagian Pembiayaan/pemasaran, meliputi:

10 Griffin, Ricky W, manajemen (Jakarta: Erlangga,2004),  hlm.324.
11 PT. Bank Aceh Syariah, Buku Kebijakan  PT. Bank Aceh Syariah

(Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah,2012), hlm.27.
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1) Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas dan wewenang kepala seksi pembiayaan antara lain:

a) Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk

bank

b) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat

kelalaiannya sendiri.

c) Bertanggung jawab atas penciptaan pendpatan bank sesuai

target yang ditetapkan oleh manajemen bank.

d) Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari

permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.

2) Account Officer Pembiayaan

Account Officer Pembiayaan mempunyai wewenang terhadap

kelengkapan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan

dengan pemberian pembiayaan.

3) Legal dan Support Pembiayaan

Legal dan Support Pembiayaan bertugas memeriksa legalitas

dokumen nasabah, dan cheking on the spot.

4) Penyelamat Pembiayaan Group

Bagian ini bertugas untuk menagih pembiayaan yang macet (Non-

Perfoming Financing), kemudian bagian pembiayaan ini juga

bertanggung jawab menangani masalah dukungan bank dan

jaminan bank dari permohonan nasabah sampai penerbitan

jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.

5) Bagian Operasional Bank

a. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian oeprasional bertanggung jawab atas batas akses

dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang di

berikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang

dilimpahkan kepadanya.
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b. Customer Service

Fungsi dan tugas customer service:

1) Memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-

syarat pembukaan maupun penutupan tabungan.

2) Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai

dengan produk dan jasa bank yang di tawarkan kepada

nasabah.

3) Melayani pembukaan rekening bank.

4) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang di

sampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan

nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.

c. Teller Group

Fungsi dan tugas pokok teller group:

1) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah

atas deposito, rekening giro, dan tabungan secara tunai

sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

2) Memberi penjelasan dan bersikap ramah pada nasabah

dalam setiap proses transaksi.

3) Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta

mencocokkan pada slip yang di berikan oleh nasabah, baik

setoran, penarikan maupun transfer.

d. Transfer Group

Fungsi dan tugas pokok transfer group:

1) Memberikan jasa pada nasabah yang ingin melakukan

transfer uang dalam jumlah besar maupun kecil.

2) Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada

mereka, serta menjalankan sesuai dengan amanah.

6) Bagian umum

Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung

jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia.
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Fungsi dan tugas pokoknya adalah:

a. Bertanggung jawab atas kegiatan personalia, sekretariat,

logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya;

b. Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank,

termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan;

c. Melakukan dan bertanggung jawab atas kelancaran serta

keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/sekretariat, baik

dalam hubungan intern maupun ekstern;

d. Melakukan evaluasi atau penilaian prestasi kerja seluruh

karyawan setiap tahun  sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistic

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Bagian Management Information System (MIS)/pelaporan

Akuntansi, meliputi:

a. Kepala Seksi Bagian Management Information System (MIS);

b. Verifikasi/checker;

c. Akuntansi dan Laporan;

d. Teknologi Sistem Informasi (TSI)

Bagian Management Information System (MIS) ini menangani

masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada Bank

Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, yaitu:

1) Membuat laporan harian;

2) Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib

minimum

3) Membuat laporan bulanan/Laporan Bank Umum Syariah

(LUBS) dan System Information Debitur (SID)
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2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Cabang Syar’ah Banda Aceh

PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah Banda Aceh yang didirikan pada tanggal

5 November 2004 sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi adalah bank

yang mampu meraih kesuksesan di tengah-tengah meningkatnya perkembangan

ekonomi daerah. Sejak keberadaan PT. Bank Aceh Syariah telah memperlihatkan

langkah-langkah yang progresif dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip

syari’ah.

Perkembangan lembaga keuangan ini tidak hanya dilihat dari jumlah

nasabah yang terus meningkat, akan tetapi unit PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah

Banda Aceh terus bertambah di berbagai daerah di provinsi aceh. Untuk

melayani nasabah dengan berbagai kepentingan, PT. Bank Aceh Cabang

Syari’ah Cabang Banda Aceh tidak hanya menawarkan produk-produk yang

berhubungan dengan penghimpun dana dan pembiayaan, namun juga produk-

produk jasa keuangan lainnya termasuk kredit pensiun.

Adapun jenis-jenis produk yang di tawarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang

Syari’ah Cabang Banda Aceh adalah sebagai beikut:

1.3.1 Penghimpun Dana

Ada beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh PT. Bank

Aceh Cabang Syari’ah yang terdiri dari produk tabungan produk Giro. Adapun

beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB

Tabungan iB adalah simpanan masyarakat kepada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Adapun jenis tabungan dan simpanan pada PT. Bank Aceh Cabang

Syari’ah adalah:

a. TabunganKu iB

TabungaKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan

persyaratan mudah dan ringan yang di terbitkan secara bersama

oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya

menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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b. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB merupakan pemilik dana memberikan

kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya

dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati

sebelumnya.

c. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah tabungan untuk mewujudkan

pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola

berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

2. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk

rekeningkoran berdasarkan prinsip syari’ah dengan penarikan dana

melaluin media cheque dan bilyet Giro.

1.3.2 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah

menawarkan beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang di sebut

pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

1. Pembiayaan consumer iB

Pembiayaan consumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan

prinsip Syari’ah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini

menggunakan pola jual-beli (murabahah), dimana nasabah di

posisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan

demikian harga jual bank adalah harga jual beli supplier ditambah

keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam

akad.

2. Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk

pembiayaan yang telah diperuntunkan bagi pengusaha usaha kecil atau

mikro dalam rangka penanaman modal untuk pengembangan

usahanya.
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3. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB adalah suatu pembiayaan yang

bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil atau mikro.

4. Bank Garansi iB

Bank Garansi iB adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan

jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada

pihak penerimaan jaminan apabila pihak yang dijamin tidak

memenuhi kewajibannya. Bank Garansi ini memakai akad Kafalah.

5. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntunkan

kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan

prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan

usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar.

1.3.3 Pelayanan Jasa

1. SMS Banking

SMS Banking adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang

ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syari’ah agar memperoleh

kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya

mengirim SMS ke 3322 anda dapat melakukan pengecekan saldo, isi

ulang pulsa, transfer antar rekening hingga pembayaran tagihan

handphone. SMS Banking Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui

kartu simPATI, AS, HALO, mentari, IM3, dan Matrix.

2. ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) adalah sebuah fasilitas terpercaya

layanan Bank Aceh Syari’ah untuk mempermudah dan percepat

transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.12

12 Brousur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 2016
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3. BI-RTGS

Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta

dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya di lakukan secara

seketika pertransaksi secara otomatis.

4. Kliring

Kliring adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring

debet dan kliring kredit yang penyelesaiannya setiap transaksinya

dilakukan secara nasional.

5. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB adalah suatu produk pembiayaan yang mewajibkan

pihak bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan

yang diterima. Gadai Emas ini memakai akad Rahn.

2.4 Keadaan Personalia Bank Aceh Cabang Syari’ah

PT. Bank Aceh Syari’ah memiliki personalia yang dapat memberikan

konstribusi positif bagi terlaksananya operasional perbankan syariah dengan

baik. Personalia yang terdiri dari Direksi syariah, pimpinan/ manager, Wakil

Pemimpin, Supervisor, dan Karyawan dan Karyawati merupakan insan sumber

daya manusia perbankan yang akan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah

dengan mengoptimumkan pemanfaatan teknologi, melakukan pencatatan dan

entri proses transaksi, verifikasi dan cek list data nasabah, melakukan

pemeriksaan dan membuat pelaporan secara periodik serta berbagai kegiatan

lainnya untuk mencapai tujuan bisnis. Bagaimana pun PT. Bank Aceh Syariah

dapat bersaing dan menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi akan di

tentukan oleh kinerja insan sumber daya manusia yang ada.

Untuk melaksanakan pelayanan perbankan dengan prinsip syariah PT.

Bank Aceh Syariah telah melibatkan karyawan sebanyak 39 orang yang terdiri

dari 24 karyawan laki-laki dan 15 karyawati wanita. Mereka teralokasi di

berbagai bidang.
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Dilihat dari pendidikan terakhir, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Banda

Aceh sebagian besar atau sebanyak 22 orang berpendidikan S1. Ada sebanyak 1

orang dengan pendidikan S-2 dan 9 orang dengan jenjang pendidikan SLTA.

Selebihnya sebanyak 7 orang dengan pendidikan D-III.13

13 Bagian Umum PT. Bank Aceh Kantor  Cabang  Syariah  Banda  Aceh,
2016
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BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah

Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga

puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai 15 April 2016, Penulis telah

mendapatkan  banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung

menginplementasikan ilmu yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan selama

ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari

bantuan serta bimbingan yang telah di berikan oleh pimpinan dan karyawan/

karyawati PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh.

Prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Cabang

Syariah Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh

kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh dari briefing

dan baca do’a pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai, dan kegiatan lain

yang akan mendukung pengembangan mahasiswa dalam mendapatkan

pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang di

tugaskan. Dalam masa Kerja Praktik mahasiswa telah ditempatkan pada bagian

opersional. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di

institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan diperbantukan oleh peserta

magang karna terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang

bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga. Adapun bagian yang telah di

melibatkan mahasiswa ketika proses magang pada PT. Bank Aceh Cabang

Syariah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bagian Operasional

1) Stempel Buku Tabungan.

2) Mengirim surat melalui fax.

3) Memasukkan uang ke brangkas.
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4) Memperbanyak berkas pembukuan tabungan.

5) Fotocopy berkas-berkas nasabah seperti akta tanah, surat kuasa dll.

6) Mengantarkan berkas-berkas atau file-file kepada pimpinan.

7) Mengarsip/menata usahakan bundel-bundel operasional secara

teratur dan  rapi.

b. Bagian Costumer Service

1) Membantu membuatkan referensi bank.

2) Melengkapi formulir data nasabah.

3) Meregister dan merapikan buku cek/BG.

4) Meregister buku tabungan yang akan di tanda tangani.

5) Mencatat Nomor agenda pada referensi bank dan Nomor Nota

(DN).

6) Membantu Costumer Service untuk merapikan tabungan, giro dan

deposito.

c. Bagian RTGS dan Kliring

1) Mencatat Debet Nota (DN), Credit Nota (CN) dan pemindah

pembukuan (PP).

2) Mempelajari Sistem RTGS dan Kliring

3) Mengarsip berkas RTGS dan Kliring

3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Cabang

Syariah Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian RTGS dan Kliring. Lalu

penulis mengamati :

a) Prosedur Transaksi RTGS Pada PT.Bank Aceh Syariah

Dalam melakukan transaksi pengiriman uang dengan produk

RTGS, maka nasabah wajib mengikuti prosedur yang telah diterapkan

pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan alur sebagai

berikut :



19

19

Alur Pengiriman Uang Dengan RTGS

Pengiriman uang melalui RTGS dapat dijelaskan sebagai berikut
14: Nasabah datang ke bank untuk mengisi slip pengiriman uang.

Selanjutnya nasabah menyerahkan slip pengiriman uang tersebut ke teller.

a. Teller selanjutnya memberikan slip pengirim kepada petugas

RTGS.

b. Bank pengirim (petugas RTGS) menerima slip pengiriman uang

dari teller untuk segera dikirimkan ke penerima.

c. BI, tugas BI adalah mendebet saldo bank pengirim untuk

diteruskan ke bank penerima secara otomatis.

d. Bank penerima (nasabah pemilik rekening bank), selanjutnya

menerima uang yang telah dikirimkan dari bank pengirim.

b) Prinsip dan akad Transaksi RTGS Pada PT. Bank Aceh Syariah

Pada dasarnya prinsip akad yang digunakan pada penegiriman RTGS

juga menggunakan akad wakalah. Akad wakalah yaitu akad yang

kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mewakilkan, atau

memberikan data kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan

amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan. Jadi pihak

PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad wakalah pada saat

pengiriman RTGS.

c) Biaya Dalam Transaksi RTGS Pada PT. Bank Aceh Syariah

Adapun biaya dalam transaksi RTGS berbeda pada saat jam siang

dengan jam pada memasuki sore hari. Yang mana diantaranya adalah

sebagai berikut:

1) Jam 08:00 – 15:00

14Data diperoleh dari bank bagian RTGS PT. Bank Aceh Cabang Syari’ah
Banda Aceh,  pada tanggal  14 juli  2016

Nasabah Teller
Bank

Pengirim
BI

Bank
Penerima
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Biaya administrasi nya adalah Rp. 25.000

2) Jam 15:01 – 16:15

Biaya administrasi nya adalah Rp. 50.000

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Bidang Kerja Praktik

3.3.1. Pengertian BI-RTGS

Sistem Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya

disebut dengan Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik

antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara

seketika per transaksi secara individual. Sejak di operasikan oleh Bank Indonesia

pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan

aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi

pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi

bernilai besar yaitu transaksi Rp. 100.000.000 ke atas dan bersifat segera

(urgent).

Transaksi HVPS saat ini mencapai 90% dari seluruh transaksi

pembayaran memiliki peranan signifikan (Systemically Important Payment

System) BI-RTGS menerapkan sistem antrian transaksi, dimana transaksi dapat

masuk dalam sistem antrian apabila pada saat dikirimkan, peserta belum

memiliki dana yang cukup. Kondisi ini terjadi antara lain karena peserta masih

menunggu transaksi masuk dari peserta lain. Transaksi pada BI-RTGS hanya

dapat di proses penyelesaian akhirnya apabila cukup (prinsip no money no

game). Transaksi yang telah masuk dalam antrian dapat diselesaikan segera

setelah peserta menerima transaksi masuk atau menyetorkan tambahan dana.

Penerapan antrian ini mengharuskan peserta untuk mengelola likuiditasnya

secara bijaksana, agar seluruh transaksinya dapat terlaksana atau terselesaikan

dengan baik di hari akhir.15

15System Pembayaran Diakses melalui situs: http://www. bi.go.id/id/
sistem- pembayaran/ sistem- setelmen/ bi-rtgs/ bi-rtgs/ Contents/ Default.aspx
pada tanggal 25 juni 2016
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3.3.2 Dasar Hukum BI-RTGS

Pada dasarnya akad yang di gunakan pada BI-RTGS adalah akad

wakalah. Wakalah adalah akad yang di memberikan kuasa kepada pihak lain

untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi

melakukan kegiatan tersebut. Dasar hukum kegiatan wakalah tersebut adalah

fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Berkaitan dengan wakalah terdapat tiga hal

pertama adalah pihak yang mewakilkan harus memenuhi syarat seorang pemilik

sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Orang mukallaf

atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang

bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerina

sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat wakil adalah mempunyai kapasitas

hukum, dapat melakukan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan wakil adalah

orang yang diberi amanat artinya ia melakukan pekerjaan dimaksud sesuai

dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Urusan yang diwakilkan atau

tugas yang akan dilakukan oleh wakil harus diketahuinya dan mampu

melaksankannya serta hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah islam.

Sesuai pasal 8 surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.

32/34/Kep./Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip

syariah, bahwa aplikasi wakalah dalam perbankan dapat berbentuk sebagai

berikut:

a) Transfer, yaitu memindahkan uang untuk kepentingan sendiri, dan

atau    nasabah berdasarkan prinsip wakalah.

b) Collection, (Inkaso), yaitu menerima pembayaran tagihan atas surat

berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau

antar pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

1) Memberikan fasilitas letter of credit, berdasarkan prinsip wakalah,

murabahah, mudharabah, musyarakah, wadi’ah dan ijarah

muntahiah bittamlik.

2) Wali Amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan

prinsip amanah.
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Dalam masyarakat metode pemberian kuasa bukanlah sesuatu yang asing

karena hampir dapat dipastikan bahwa akad wakalah telah dilaksanakan atau

paling tidak telah dipahami oleh masyarakat. Para pengacara merupakan pihak

yang sedang berperan dipengadilan. Sedangkan hal-hal yang kecil seperti

pembelian barang atau akad investasi lain menggunakan akad wakalah sebagai

sarana untuk menyelesaikan suatu usaha atau urusan yang tidak dapat secara

langsung dilakukan oleh yang bersangkutan.

Bila diperhatikan ketentuan fikih di atas, para ulama fikih telah sepakat

tentang bolehnya akad wakalah, hanya mereka masih berbeda dalam hal pada

pelaksanaannya. Karena itu bila pemahaman terhadap apa yang dikuatirkan oleh

ulama muddhab dimaksud merupakan masalah teknis, maka dalam praktek

wakalah di perbankan syariah, hal tersebut menjadi perhatian karena akad

tersebut bersifat tolong-menolong sehingga lebih tepat dan dapat terlaksana.

Dalam konsep perbankan syariah akad wakalah dapat berfungsi sebagai wadah

mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan

modal, dan bank mendapat fee atas jasanya tersebut.

Konsep wakalah dalam bentuk pemahaman di atas menyebabkan wakil

terikat secara hukum terhadap tindakan yang dilakukannya dan pengaruh

hukumnya terhadap pihak yang diwakilinya. Karena itu persyaratan seseorang

menjadi wakil sama dengan tindakan seseorang yang mengerjakan sendiri

pekerjaannya tersebut.

Bank sebagai wakil dari para pihak dalam mengatur uang yang mereka

investasikan dalam suatu usaha dan bank sebagai pihak yang mengetahui dan

menyadari aspek-aspek usaha. Hal tersebut penting untuk menghidari kerugian

yang timbul akibat ketidakmampuan wakil dalam melaksanakan keinginan pihak

yang mewakilkan usaha.

Dari segi tanggung jawab dalam pelaksanaan akad wakalah para ulama

mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah bahwa akad

wakalah yang dilakukan oleh wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya

sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan
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melakukan serah terima hasil akad. Akan tetapi kalangan ulama Syafi’ah dan

Hanafi’ah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari perbuatan tersebut

berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya dalam posisi pelaksana

karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa. Sedangkan ulama

Malikiyah menyebutkan persoalan tersebut tertanggung bagaimana  kebiasaan

dalam masyarakat.

Bila ditelusuri konsep tanggung jawab wakalah dalam pemahaman para

ulama di atas, maka tanggung jawab wakil hanya sebatas kesalahan yang

dilakukannya sedangkan bila kesalahan tersebut bukan karena kelalaiannya maka

tanggung jawab ada pada pemberi kuasa. Sebagai contoh, tatkala seseorang ingin

membayar utang sebesar Rp. 100.000.000,- dengan uang $10.000,- dengan nilai

tukar uang $10.000,-, tetapi tanpa dapat diantisipasi maka nilai tukar berubah

menjadi lebih dari $ 10.000,-. Dalam contoh seperti maka wakil tidak dapat

dipersalahkan. Namun kesalahan itu akibat dari kelalaiannya maka wakil

bertanggung jawab.

Dalam perbankan akad wakalah merupakan akad yang menjadi kebiasaan

perbankan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Namun secara

khusus akad wakalah dapat dilakukan dalam bentuk menerbitkan letter of credit,

terutama dalam kegiatan impor-ekspor transfer dan adari pihak ketiga melalui

bank.16

Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada

beberapa hal, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemeberi kuasa) adalah pihak yang

memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa).

b. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).

c. Shigah, yaitu Ijab dan Qabul.

16 Dr. Ridwa Nurdin, Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di
Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya), (Banda Aceh,2010), hlm.
96-99.
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Sedangkan syarat-syarat dari akad wakalah, yaitu:

1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.

2) Tidak bertentangan dengan syariat islam.

Bentuk-bentuk akad wakalah, yaitu:

1) Wakalah muthalaqah, yaitu perwakilan yang tidak terika syarat

tertentu

2) Wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-

syarat yang telah ditentukan da disepakati bersama.

Contoh pengguna wakalah dalam jasa perbankan, antara lain L/C

(Letter Of Credit) , transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran

gaji.17

Landasan Syariah Dasar Hukum Wakalah18

a. Al- Qur’an

Adapun landasan syariah tentang wakalah yang terdapat dalam Al-

Qur’an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai

berikut : َ َربَّھ.… فَ◌إِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْلیَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَھُ َوْلیَتَِّق هللاَّ

Artinya: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

Dari ayat di atas jelaslah bahwa wakalah tersebut merupakan

penyerahan suatu kepercayaan untuk melakukan sesuatu hal. Begitu

juga halnya dengan BI-RTGS dan SKNBI yang merupakan produk

perbankan Indonesia yang memiliki hukum syariah yang diqiyaskan

kepada akad wakalah tersebut, maka BI-RTGS  dan SKNBI

merupakan produk yang telah sesuai dengan syariat islam.

17 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali, 2013),
hlm.181.

18Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang wakalah. Diakses melalui
id.wikipedia.org/wiki/wakalah,  pada tanggal 29  juni 2013.
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b. Hadist

Landasan syariah tentang wakalah juga terdapat dalam Hadist berikut

ini:

فَقَا َضاهُ فَأَ ْغلَظَ فَھَمَّ بِِھ أَْصَحابُھُ أَنَّ َرُجلَّ أَتَى اانَّبِيَّ َصلَّى الَّلھم َعلَْیِھ َو َسلََّم یَتَقَاَ 
َحقِّ َمقاَ الَّ , َصا ِحِب الْ َل َرُسوُل هللاَّ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َواَلِِھ َوَسلََّم : َدُعْوهُ, فَإِنَّ لِ 

ِ الَنَِخُد إِالَّ أَُمثَُل ِمْن ِسنِِّھ . : أَْعطٌْوهُ ِسنَّا ِمْثَل ِسنِّھ. قَالُوا : یاَ رَ ثُمَّ قَالَ  ُسوَل هللاَّ
اري عن أبِي ھَُرْیَرةَ اابخفَإِنَّ ِمْن َخْیِر ُكْم أَْخَسنَُكْم قَظَا ًء  روا ه فَقَاَل أَْعطُْوهُ,

Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih
hutang   kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para
sahabat berniat untuk “menanggunginya”. Beliau
bersabda ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk
berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah)
kepada orang ini unta umur setahun sepertinya untanya
(yang dihutang itu)’. Meraka menjawab, ‘Kami tidak
mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah
kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya.
Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian
adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR.
Bukhari dari Abu Hurairah).

Dari hadist di atas, Nabi Muhammad SAW mewakilkan kepada

sahabat untuk mencarikan unta yang berumur satu tahun agar

dibayarkan kepda yang menagih yaitu orang yang memberikan

hutang.

c. Kaidah Fiqih

ِرْیِمھاَ           ألَْصُل فِي اْلُمعاَ َمالَِت ْاِإلباََحةُاِالَّأَْن یَُد لَّ َدلِْیٌل َعلَى تَحْ اَ 

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada  dalil yang mengharamkannya,”

Maksudnya muamalah itu diperbolehkan (mubah), kecuali

terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak bisa

mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang sebelum

ditemukan nash yang secara shahih melarangnya.
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3.3.3 Manfaat dan Tujuan BI-RTGS

Pelaksanaan atau penyelenggaraan produk BI-RTGS adalah Bank Sentral

(Bank Indonesia), yang memiliki manfaat serta tujuan.

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:19

a. Pengiriman transfer dana lebih aman, dengan jaminan keamanan

sistem penyelenggaraan.

b. Pengiriman transfer dana lebih cepat dengan jaminan dapat diterima

oleh nasabah penerima pada hari yang sama.

Kemudian tujuan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat,

efisien, handal dan aman adalah sebagai berikut:20

a. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat,

efisien, handal dan aman.

b. Kepastian settlement dapat diperoleh dengan lebih segera yang tidak

ditarik kembali dan tidak bersyarat (irrevocable dan unconditional).

c. Menyediakan informasi rekening peserta secara real time dan

menyeluruh.

d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola

likiuditasnya.

e. Mengurangi resiko-resiko settlement.

3.3.4. Mekanisme Pembayaran BI-RTGS

Secara umum mekanisme transfer dana antar peserta BI-RTGS adalah

sebagai berikut:

a. Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim

untuk melakukan transfer sejumlah dana ke nasabah penerima di bank

penerima.

b. Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS terminal

(RT), Selanjutnya ditransmisikan ke RTGS sentral komputer RTGS di

Bank Indonesia.

19http://sumeleh99.wordpress.com/category/perbankan/
20 Ibid.
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c. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC

memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Mengecek kecukupan saldo giro pengirim di Bank Indonesia. Jika

saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan

pembukuan simultan dengan medebet rekening giro bank pengirim

dan mengkredit rekening giro bank penerima.

2) Jika saldo rekening bank pengirim tidak mencukupi, transfer

tersebut ditempatkan dalam antrian (queue) sistem Bi-RTGS.

d. Informasi transfer yang telah di selesaikan (settled) ditransmisikan

secara otomatis oleh RCC ke RT Bank pengirim dan RT Bank

penerima.

e. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari

RCC, dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim

oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan

standard bank penerima (Level Nasabah). RTGS diperlukan terutama

bagi transfer yang penting atau bernilai besar, yang ummnya dana

tersebut akan sesegera mungkin digunakan.

Dari mekanisme di atas, tampak bahwa transfer RTGS dapat terhambat

jika transaksi dalam antrian. Selain itu, hambatan bahkan kegagalan (retur)

transaksi dikembalikan oleh Bank penerima, jika data yang dapat di input oleh

nasabah pada formulir transfer dana RTGS keliru, misalnya: nama dan nomor

rekening tujuan transfer tidak cocok atau salah. Dari ilustrasi diatas nasabah

diharapkan dapat memahami proses transaksi RTGS dan dapat memperkirakan

kapan RTGS diperlukan. Bank Indonesia melaksakan transaksi RTGS antar

peserta dalam periode waktu yang seragam untuk 3 zona waktu di Indonesia

untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06.30-16.30.

Adapun jam pelayanan pada masing-masing bank bergantung kondisi dan

standar bank masing-masing. Apabila anda sebagai nasabah memberi intruksi

kepada bank untuk melakukan transfer dana melalui sistem BI-RTGS dalam jam

pelayanan bank, maka ketentuan Bank Indonesia menjamin bahwa dana tersebut
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akan diterima oleh nasabah penerima paling lambat pada hari itu juga.

Sedangkan jika anda memberi intruksi untuk melakukan transfer dan melalui

sistem BI-RTGS setelah jam pelayanan bank, maka paling lambat dana akan

diterima oleh nasabah penerima pada hari kerja berikutnya. Bank Indonesia

menetapkan biaya transaksi sistem BI-RTGS yang seragam kepada seluruh

sistem BI-RTGS. Adapun biaya transaksi sistem BI-RTGS yang dikenakan oleh

Bank kepada nasabahnya bergantung pada kondisi dan standar masing-masing

bank.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank mengumumkan tarif biaya

sistem BI-RTGS, baik yang dibebankan Bank Indonesia kepada bank, maupun

kepada nasabah disetiap kantor. Bank Indonesia meminta auditor atau pemeriksa

teknologi informasi yang independen secara berkala untuk mengaudit seluruh

aplikasi maupun jaringa atau network yang digunakan dalam sistem backup atau

cadangan dilokasi yang aman dengan prosedur penanggulangnnya jika

menghadapi kondisi darurat. Selanjutnya terhadap peserta/bank juga diwajibkan

agar memiliki sistem backup yang memadai. Secara periodik seluruh peserta

diwajibkan untuk melakukan uji coba backup dan rencana penanggulangan

kondisi darurat (RPD) untuk melakukan sesuatunya agar berjalan dengan baik.

Bank Indonesia juga melakukan pegawasan kepada seluruh peserta atau bank

untuk memastikan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

penyelenggara RTGS kepada peserta terkait dengan kegiatan operasional RTGS

telah dipenuhi. Peserta diwajibkan melakukan pemeriksaan internal terhadap

kegiatan operasional RTGS yang kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Dengan sistem BI-RTGS pengirim transfer dana lebih aman, dan jaminan

keamanan sistem penyelenggara dan pengirim transfer dana lebih cepat dengan

jaminan dapat diterima oleh nasabah penerima pada hari yang sama.21

21http://campuzherman.blogspot.co.id/2013/04/makalah-bi-rtgs. Diakses
pada tanggal 30 Juni 2016
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3.3.5 Peserta BI-RTGS

Peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank yang dikelompokkan dalam

peserta peserta langsung dan tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta

yang dapat secara langsung melakukan transaksi dengan menggunakan sistem

milik bank peserta sendiri. Peserta tidak langasung tidak dapat melakukan

transaksi sistem RTGS milik peserta melainkan melalui RTGS milik Bank

Indonesia.

Status peserta BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Peserta Pasif

Yaitu peserta yang dapat mengirim keluar, menerima masuk dan

melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal.

2. Peserta ditangguhkan

Yaitu peserta yang dapat menerima transfer masuk, melakukan

seluruh fungsi lain dalam RTGS terminal namun tidak dapat mengirim

transfer keluar. Hal ini biasanya disebabkan karena saldo rekening

tidak mencukupi sampai dengan cut off time, adanya permintaan

tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan

peserta.

3. Peserta dibekukan

Yaitu peserta yang tidak dapat mengirim transfer keluar dan tidak

dapat menerima namun dapat melakukan fasilitas enquiry. Salah satu

penyebabnya adalah adanya permintaan dari pihak yang berwenang

dalam pengawasan peserta.

4. Peserta ditutup

Yaitu peserta yang tidak dapat melakukan transaksi, seluruh transaksi

ditolak oleh RCC. Karena permintaan dari pihak berwenang dan

keputusan manager, akuisis, konsolidasi, atau pencabutan izin usaha

Bank.22

22Ibid
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3.3.6 Biaya Dalam Penggunaan Sistem BI-RTGS23

Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi sistem BI-RTGS yang

seragam kepada seuruh peserta sistem BI-RTGS sebagaimana uraian di bawah

ini:

Biaya pertransaksi (Rp)

1. Biaya Transaksi Singel Credit, adalah biaya yang dikenakan untuk

pengiriman satu kali transaksi.

a. Pukul 06.30-15.00 WIB

Rp 7.000

b. Pukul 15.01-Cut off time

Rp 15.000

2. Biaya Transaksi Multiple Credit, adalah biaya yang dikenakan untuk

pengiriman transaksi yang bersifat bundle untuk dua transaksi atau

lebih sampai dengan seluruh transaksi.

a. Pukul 06.30-15.00 WIB

Rp 35.000

b. Pukul 15.01-Cut off time

Rp 50.000

3. Biaya RTGS Bank Syariah (Fee)

Bervariasi tergantung pada bank

Biaya pengiriman transaksi berdasarkan periode pagi hari dan sore.

Kebijakan perbedaan ini bertujuan untuk mendorong peserta agar menigirimkan

transaksi lebih awal sehingga distribusi pengirim transaksi dapat terjaga dengan

baik sepanjang jam operasional RTGS. Selain biaya tersebut, Bank Indonesia

dapat pula menggunakan biaya atas pengiriman administrative message,

penggunaan Guest Bank dan Biaya lainnya.

Pengenaan biaya RTGS oleh peserta kepada nasabah dapat berbeda-beda

sesuai kebijkan masing-masing peserta BI-RTGS, antara lain biaya investasi,

23http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Setelmen/RTG
S/Pricing+Policy/ Diakses pada tanggal 30 Juni 2016
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pemeliharaan aplikasi, biaya personil dan biaya lainnya. Namun demikian

peserta tetap diharapkan mengenakan biaya secara wajar kepada nasabahnya.

Bank Indonesia mewajibkan setiap tarif biaya sistem BI-RTGS, yang dibebankan

oleh Bank Indonesia kepada peserta maupun biaya yang dikenakan peserta

kepada nasabahnya di setiap kantor peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh

nasabahnya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama  melakukan Kerja Praktik, Penulis lebih banyak ditempatkan

dibagian RTGS dan Kliring Penulis mengamati proses berlangsungnya

mekanisme transaksi sistem pengiriman uang yang dilakukan oleh petugas

RTGS dan Kliring ke bank penerima. Selain itu Penulis juga mengamati atau

mempelajari bagian-bagian yang lainnya yang berhubungan dengan  bagian

operasional misalnya bagian Customer Service dan Teller.

Saya juga melihat pada saat pengiriman uang dilakukan terjadi kesalahan

atau keterlambatan masuk kepada sipenerima uang tersebut. Sebagai salah satu

pilihan masayarakat dalam jasa pengiriman uang, sepatutnya bagian RTGS dan

Kliring ini menyajikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah, agar para

nasabahnya tetap nyaman dan aman ketika mengirimkan uang atau menabung

uangnya tersebut pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh. PT. Bank

Aceh Cabang Syariah Banda Aceh terutama pada bagian RTGS dan Kliring

harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya

kendala-kendala yang akan terjadi kedepannya. Pada saat hendak melakukan

mekanisme transaksi sistem BI-RTGS harus lebih hati-hati dan mengikuti semua

langkah-langkah yang telah di tetapkan sesuai dengan SOP (Standar Operasional

Pelayanan.

Setelah saya melihat atau memperhatikan akad yang digunakan pada PT.

Bank Aceh juga menggunakan akad wakalah yang artinya pengiriman yang di

wakilkan kepada pihak Bank. Begitu pula dengan prosedur yang diterapkan pada

Bank Aceh Syariah juga sama dengan yang telah diterapkan oleh Bank

Indonesia.
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Berkenaan dengan biaya pengiriman uang dan jam yang di tetapkan oleh

PT. Bank Aceh sedikit berbeda dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak Bank

Indonesia. Pada Bank Aceh Syariah mulai jam 08:00 sampai jam 15:00

dikenakan biaya Rp. 25.000 dan pada jam 15:01 sampai jam 16:15 dikenakan

biaya Rp. 50.000, sedangkan tarif yang diberlakukan oleh BI terdapat 2 metode

tarif yaitu pertama Biaya Transaksi Singel Credit mulai jam 06.30 sampai jam

15.00 dikenakan biaya Rp. 7000 dan mulai jam 15:01 sampai dengan Cut Off

Time dikenakan biaya Rp. 15.000, dan yang kedua Biaya Transaksi Multiple

Credit mulai jam 06:30 sampai dengan 15:00 dikenakan biaya Rp. 35.000 dan

mulai pukul 15:01 sampai dengan Cut Off Time dikenakan biaya Rp. 50.000.

Pada dasarnya BI memberikan kebebasan bank dalam menentukan biaya

pengiriman uang dengan jasa RTGS, bahkan dalam ketentuannya bank syariah

hanya menetapkan fee. Sehingga Bank Syariah diberi keluasan yang besar oleh

BI  dalam menetapkan tarifnya. Dengan kata lain besarnya biaya pengiriman

uang tersebut tergantung pada kebijakan pihak Bank yang bersangkutan.

Oleh karena itu seharusnya pihak PT. Bank Aceh Syariah bisa

menetapkan harga lebih murah dibandingkan dengan bank-bank yang lain. PT.

Bank Aceh Syariah adalah satu-satunya bank lokal milik pemerintah daerah

aceh, maka sudah selayaknya lah PT. Bank Aceh Syariah menetapkan tarif yang

lebih murah untuk menarik minat masyarakat.

Adapun Bank yang tidak termasuk dalam peserta ataupun anggota BI-

RTGS dan Klring itu adalah bank BPR, Karena bank BPR lebih kepada

menyalurkan dana.jadi bank tersebut tidak termasuk dalam peserta BI-RTGS.

Selain itu ada juga bagian koperasi, pegadaian, baitul mal yang lebih mengarah

kepada menyalurkan dana mereka juga bukan termasuk dalam peserta BI-RTGS.

Jenis-jenis bank yang menggunakan jasa BI-RTGS ialah seluruh Bank

Umum seperti Bank Aceh Syariah, BNI, BRI, BCA, MANDIRI, DANAMON,

BUKOPIN, BTN kecuali Bank BPR karena tidak termasuk dalam anggota BI-

RTGS dan Kliring, dan kita akan mengetahui bank apa saja yang termasuk dalam

BI-RTGS itu dengan  melihat produk dan jasa yang di tawarkan oleh bank
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tersebut karena BI-RTGS ini termasuk dalam jasa transfer, umumnya seluruh

Bank umum sudah ada jasa BI-RTGS.

Dalam pengiriman BI-RTGS menggunakan mata uang $ pihak Bank

Aceh Syariah belum bisa menggunkan mata Uang $, karena Bank Aceh Syariah

belum termasuk dalam Bank Devisa. Adapun Bank yang sudah bisa mengirim

BI-RTGS menggunakan mata uang $ ialah yang termasuk ke dalam Bank

Nasional seperti Bank BCA. Rentan waktu pengiriman BI-RTGS maksimal 1

jam lebih dari itu dikatakan Kliring. Apabila belum masuk dari waktu yang

ditentukan maka harus di cek terlebih dahulu oleh pihak Bank yang

bersangkutan. Apabila nasabah Bank Aceh Syariah ingin mengirimkan uang

lebih dari 100.000.000 maka tidak di kenakan lagi biaya administrasi karena

biaya administrasi itu tidak melihat jumlah nominal yang nasabah kirim tetapi

melihat batas waktu yang telah di tentukan oleh Bank tersebut, tetapi apabila

nasabah ingin mengirim lagi uangnya dan sudah melewati batas waktu yang

ditentukan maka akan dikenakan biaya administrasi.

Resiko yang akan terjadi apabila nasabah salah dalam mengisi data yang

telah di berikan dari pihak bank adalah uang tidak masuk ke rekening yang dituju

dan akan ada balasan dari pihak Bank penerima untuk di return ke bank

pengirim, pada sistem return akan tertera rekening salah atau nama tidak

lengkap. Jadi pada pihak Bank wajib memeriksa kembali KU yang telah diisi

oleh nasabah sudah sesuai atau belum. Misalnya terjadi kesalahan akan

dikenakan lagi biaya administrasi, jika nasabah membatalkan transfer dan ingin

mengambil kembali uangnya maka nasabah harus membawa materai 6000,

fotocopy KTP, tanda bukti KU sebagai bukti atas pengembalian uang.24

24 Wawancara dengan petugas BI-RTGS pada tanggal 02 September 2016
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaran laporan kerja praktik penulis diatas dapat disimpulkan

bahwa pengertian BI-RTGS adalah system pengiriman uang secara elektronik

yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika atau bisa

juga dikatakan pengiriman uang secara cepat.

Mekanisme atau prosedur yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh BI, hanya saja

pada Bank Aceh Syariah sistem pengirimannya menggunakan akad wakalah

dimana Bank tersebut sebagai perwakilan.

Secara umum mekanisme transfer dana antar peserta BI-RTGS adalah sebagai

berikut:

1. Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim

untuk melakukan transfer sejumlah dana ke nasabah penerima di bank

penerima.

2. Bank pengirim memproses transfer pada computer RTGS terminal

(RT), Selanjutnya ditransmisikan ke RTGS central computer RTGS di

Bank Indonesia.

3. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, makan

RCC memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Mengecek kecukupan saldo giro pengirim di bank Indonesia. Jika

saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer,dilakukan

pembukuan simultan dengan medebit rekening giro bank

pengirimdanmengkredi trekening giro bank penerima.

b) Jika saldo rekening bank pengirim tidak mencukupi, transfer

tersebut ditempatkan dalam antrian (queue) system Bi-RTGS.
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4. Informasi transfer yang telah diselesaikan (settle) ditransmisikan

secara otomatis oleh RCC ke RT Bank pengirimdan RT Bank

penerima.

5. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari

RCC, dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim

oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan

standar bank penerima (Level Nasabah).RTGS diperlukan terutama

bagi transfer yang penting atau bernilai besar, yang umumnya dana

tersebut akan sesegera mungkin digunakan.

4.2 Saran

Mahasiswa berharap agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

akan selalu menjadi Bank yang mampu melayani nasabahnya dengan seutuhnya.

Untuk itu agar dapat memberikan pelayanan jasa, baik pada bagian RTGS dan

Kliring kepada nasabahnya ,maka mahasiswa ingin sedikit menyarankan atau

ingin memberithukan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada

bagian RTGS supaya bekerja dengan optimal,agar tidak terjadi

kesalahan dalam penginputan data transaksi, yang menyebabkan

keterlabatan masuk dana yang sudah dikirim kepada pihak sipenerima

dana.

2. Diharapkan kepada nasabah Bank Aceh Syariah sebelum

meninggalkan teller,petugast eller agar memeriksa kembali slip atau

formulir yang telah diisi oleh nasabah, supaya tidak terjadi kesalahan

disaat petugas RTGS menginput data.

3. Yang terakhir pada bagian Teller, OB , Satpam dan Customer Service

lebih menerapkan lagi Standar Pelayanan Operasional yang

sepatutnya kita berikan kepada nasabah maupun masayarakat yang

berkujung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
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