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Ekonomi Syariah 

UMKM merupakan salah satu sektor penting untuk menopang ekonomi suatu 

daerah, dan upaya mendukung UMKM tersebut agar tumbuh dengan baik, maka 

dibutuhkan pembiayaan dari sektor keuangan. Bank Indonesia selaku yang 

memiliki tugas dalam menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi telah 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang 

Pemberian Pembiayaan UMKM oleh Perbankan. Penelitian ini mengkaji tentang 

analisis terhadap pembiayaan UMKM oleh Bank Aceh Syariah menurut PBI 

Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tentang implementasi, konsekuensi hukum bagi Bank 

Aceh Syariah dalam penerapan PBI, dan tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap praktik pembiayaan UMKM. Adapun objek penelitian dalam kajian ini 

adalah Bank Aceh Syariah Pusat, dengan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan 3 macam cara yaitu: 1) observasi; 2); wawancara dan 3) dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Pertama. Implementasi PBI 

No. 17/12/PBI/2015 oleh Bank Aceh Syariah selama ini belum terimplementasi 

secara optimal. Ketidaktercapaian tersebut tentu terletak pada banyaknya 

UMKM Aceh yang tidak bankable. Kedua, konsekuensi hukum yang diterima 

oleh Bank Aceh Syariah atas ketidak pencapaian rasio pembiayaan sebagaimana 

disebut dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015, diberikan kewajiban kepada Bank 

Aceh Syariah untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang 

tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM. Ketiga, 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah secara umum jenis Kerjasama yang terjalin 

antara pelaku UMKM dengan pihak Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan 

konsep Ekonomi Syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI 

No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), karena 

kedua belah pihak sama-sama rela atau ridha dan sudah memenuhi syarat dan 

rukun, sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang 

sah. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

 Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf 

tidak 

dilambangkan 
tidak 

dilambangkan  ţā’ Ţ 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 

Bā’ B Be  Ẓa Ẓ 

zet (dengan  

titik di 

bawah) 

 

Tā’ T Te  ‘ain ‘ 

koma 

terbalik (di 

atas) 

 

Ŝa’ Ŝ 
es (dengan  

titik di atas) 
 Gain G Ge 

 Jīm J Je  Fā’ F Ef 

 Ĥā’ ḥ 
ha (dengan 

titik di bawah  Qāf Q Ki 

 Khā’ Kh ka dan ha  Kāf K Ka 

 Dāl D De  Lām L El 

 Żāl Ż 
zet (dengan 

titik di atas)  Mīm   M Em 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

  

 Rā’ R Er  Nūn N En 

 Zai Z Zet  Wau    W We 

 Sīn S Es  Hā’ H Ha 

 Syīn Sy es dan ye  Hamzah ‘ apostrof 

 
Şād Ş 

es (dengan 

titik di 

bawah) 
 Yā’ Y Ye 

 Ďād ḍ 

de (dengan 

titik di 

bawah) 

    

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 
Fatĥah a  A 

 
Kasrah i  I 

 Ďammah u  U 



 

 

xi 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan 

huruf 

Nama 

 fatĥah dan yā’ Ai a dan i 

 fatĥah dan wāu Au a dan u 

 

Contoh: 

- kataba 

- fa‘ala 

- żukira 

- yażhabu 

- su’ila 

- kaifa 

- haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatĥah dan alīf atau yā’ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 ďammah dan wāu Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

- qāla 

- ramā 

- qīla 

- yaqūlu 

  

 

   

    

   

   

     

  

  



 

 

xii 

 

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ marbutah hidup 

 ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

b. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ‘h’. 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh 

- rauď ah al-aţfāl 

- rauď atul aţfāl 

- al-Madīnah al-Munawwarah 

- al-Madīnatul-Munawwarah 

- ţalĥah 

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: Samad ibn Sulaimān. 

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

Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perbankan sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development) 

dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama perbankan yaitu sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), artinya 

lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intemediasi keuangan juga 

menjadi concern dari perbankan Syariah, disamping sebagai lembaga yang 

mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 

Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan 

yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang-peluang bagi 

perkembangan perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat 

lagi dengan lahirnya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. 

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan 

penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak 

terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung 

program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi 

kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan 

sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di 

pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan



2 
 

 

khususnya ke arah pendobrakan halangan yang membelenggu sebagian besar 

rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.
1
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM 

merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya 

dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan 

memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam 

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. 

Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan 

pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka 

mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan 

kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. 

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. 

Karena kondisi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Kemiskinan dapat 

didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana 

mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun 

dimensi spiritual. Definisi kemiskinan ini dapat diartikan pada ketidakmampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Partisipasi dari seluruh elemen negara sangat diperlukan, baik 

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam 

mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang 

mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 

masyarakat yang menggunakan barang dan/atau jasa hasil usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha 

yang bisa berjalan sehat sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat 

                                                             
1
Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2004), hlm.161 
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terpuruknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta lembaga 

keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan 

permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. 

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) semakin sempit,
2
 misalnya mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari 

konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha 

menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) hadir sebagai wujud perkembangan 

aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan 

berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah 

berdiri selama ini. Lembaga Keuangan Syari’ah tersebut diantaranya adalah 

Bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro 

syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu 

bunga, maka pada Lembaga Keuangan Syari’ah terdapat pilihan prinsip yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip 

jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat 

diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam 

empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan musaqah. Namun 

dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan 

musyarakah. 

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya 

merupakan pembiayaan yang sempurna, pada pembiayaan tersebut digunakan 

                                                             
2
Artikel Suara Merdeka.com, “Bank Syariah dan Industri Kreatif”, diakses tanggal 31 

Desember 2012. Artikel Suara Merdeka.com, “Pertumbuhan Perbankan Syariah Belum 

Optimal”, diakses tanggal 08 November 2012. Artikel Republica.co.id, “Pertumbuhan 

Perbankan Syariah Belum Optimal”, diakses tanggal 27 Oktober 2011. Artikel Kompas. com 

“Keterbatasan UKM Dalam Meraih Pembiayaan Bank Syariah”, diakses tanggal 03 Januari 

2010. 



4 
 

 

 

prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing).
3
Selain menggunakan prinsip bagi 

hasil keuntungan (profit sharing), hal lain yang membuat ideal adalah adanya 

pembagian kerugian (loss sharing). Kerugian pada pembiayaan dengan akad 

mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah 

melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. 

Kerugian pada pembiayaan dengan akad musyarakah akan dihitung sesuai 

dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pada 

dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (loss sharing) ini, maka kedua pihak 

yaitu pihak nasabah dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya 

kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya 

kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan 

usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan 

dalam usaha tersebut. Menyangkut dengan pembiayaan ini Allah SWT telah 

menyinggungnya dalam surat Al-Hasyr: 7; 

ه  اََفۤاءَ  َما   هِ  اْلقهٰرى اَْهلِ  ِمنْ  َرسهْوِله َعٰلى اللّٰ  َواْبنِ  َواْلَمٰسِكْيِ  َواْليَ ٰتٰمى اْلقهْرٰب  َوِلِذى َوِللرَّسهْولِ  َفِللّٰ
ِبْيِل   ۢ   دهْوَلة   َيكهْونَ  اَل  َكيْ  السَّ  َعْنهه  نَ ٰهىكهمْ  وَ َما َفخهذهْوهه  الرَّسهْوله  ٰاٰتىكهمه  َوَما   ِمْنكهْم   ااْلَْغِنَيۤاءِ  بَ ْيَ  

ِانَّ  اللَّٰ  َوات َّقهوا َفانْ تَ ههْوا  
 ۢ  اْلِعَقابِ   َشِدْيده  اللَّٰ  

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. 

Surat Al-Hasyr: 7) 

Kemudian juga ditegaskan dalam hadis Riwayat Ibnu Majah dari 

Shuhaib: 

                                                             
3
Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 125. 
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َاَلنَِّبَََّاملسوىلصَقَالََ aَههنعيضرََأنََّ َاَْلب َرََكةَُ (:َعنََُْصَهْيبَ  َِفيِهنََّ ،ََواْلُمَقاَرَضُة،ََوَخْلطََُ :َثََلثَ  اَْلب َْيعََُِإَلَََأَجل 
ََضِعيفَ  .)َلََِلْلب َْيعََِ ,اَْلُبَِرَِِبلشَِّعيََِِلْلب َْيتَِ  َرَواهََُِاْبنَََُماَجهََِْبِِْسَنادَ 

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, 
melakukan Qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan 
gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu 
Majah dari Shuhaib). 

Kata ََةَ ُدول  adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. 

kalimat َِْمْنُكمَْ اْْلَْغِنَياءَِ بَ ْيََ ُدوَلةَ  َيُكونََ َلَ َكي menegaskan bahwa harta benda hendaknya 

jangan menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi hendaknya 

dinikmati oleh banyak orang. Ayat dan Hadis di atas membuktikan bahwa islam 

menolak monopoli, tetapi memegang tegung prinsip keseimbangan peredaran 

harta bagi segenap anggota masyarakat. 

Akad Mudharabah adalah Konsep utama dalam kehidupan ekonomi 

yang menekankan pada pembagian laba yang seimbang (adil) dan adanya peran 

aktif dari pihak-pihak yang bekerjasama untuk saling menopang kebutuhan 

masing-masing dan menutupi kekurangan, dan terjadi hubungan saling 

membantu (taawun) satu sama lain. Bukan hubungan eksploitasi oleh satu pihak 

terhadap pihak lain, bukan pula pengambilan kesempatan diatas kesempitan 

orang lain. 

Sejauh ini persoalan yang terjadi persentase pemberian pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah dalam 

prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang 

juga ditawarkan oleh Perbankan syariah. Misalnya saja bila dibandingkan 

dengan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada 

pembiayaan murabahah bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi 

jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan 

berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. 
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Tahun 2019 pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar 13%. Saat ini salah 

satu fokus Bank Aceh Syari’ah yaitu menggalakkan pembiayaan khusus 

dibidang UMKM yang mencakup sejumlah sektor usaha seperti pertanian, 

perikanan, perkebunan, kelautan, pariwisata dan perdagangan.
4
  

Angka 13% yang disalurkan Bank Aceh Syariah masih jauh daripada 

harapan. Pemerintah meminta pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) dan usaha produktif lainnya di Bank Aceh Syari’ah dapat 

ditingkatkan. Untuk mencapai target itu pemerintah menawarkan beberapa 

strategi salah satunya adalah dengan cara menjemput bola ke nasabah pelaku 

UMKM dan usaha produktif lainnya.
5
 Namun dalam wawancara bersama 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Bank Aceh Syari’ah dinilai 

belum melakukan penyaluran kredit secara maksimal untuk sector rill, terutama 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Indonesia sendiri sudah 

memberi peringatan kepada Bank Aceh Syari’ah karena tidak memenuhi syarat 

yang sudah diatur Bank Indonesia (BI).  

Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan 

karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan 

tinggi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), 

usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan 

sering disebut sebagai unit usaha yang tidak bankable, kebijakan perbankan itu 

sendiri, sehingga masyarakat berperilaku yang kurang menempatkan faktor 

kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

                                                             
4
https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/03/12/pembiayaan-ukm-oleh-bank-aceh-naik-

jadi-13-persen, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pada Pukul 18.00 WIB 
5
https://acehprov.go.id/news/read/2020/03/15/7097/sekda-minta-bank-aceh-dukung-

pembiayaan-umkm-dan-kredit-produktif.html, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pada pukul 

17.00 WIB 

https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/03/12/pembiayaan-ukm-oleh-bank-aceh-naik-jadi-13-persen
https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/03/12/pembiayaan-ukm-oleh-bank-aceh-naik-jadi-13-persen
https://acehprov.go.id/news/read/2020/03/15/7097/sekda-minta-bank-aceh-dukung-pembiayaan-umkm-dan-kredit-produktif.html
https://acehprov.go.id/news/read/2020/03/15/7097/sekda-minta-bank-aceh-dukung-pembiayaan-umkm-dan-kredit-produktif.html
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Kota Banda Aceh dengan penduduk yang bukan hanya dihuni oleh 

penduduk asli namun juga pendatang, memiliki potensi yang sangat baik 

terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM).
6
 Tercatat 

untuk jenis usaha handycraft, fashion dan makanan yang potensial sebagai oleh-

oleh, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah lebih kurang 

12.970. Di sinilah Lembaga Keuangan Syari’ah diharapkan perannya mengingat 

perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota 

Banda Aceh kian hari akan semakin bertambah. Terlebih dengan adanya 

kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank 

Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. Pada Peraturan Bank Indonesia ini telah dengan jelas disebutkan 

bahwa Bank Umum termasuk Bank Syariah wajib memberikan kredit atau 

pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah 

kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari 

total kredit atau pembiayaan yang dilakukan, serta hadirnya undang-undang 

yang khusus menanungi lembaga keuangan mikro yaitu Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

Berdasarkan permasalahan di atas sejauh ini masih banyak Perbankan di 

Aceh yang belum memenuhi standarisasi Pembiayaan terhadap UMKM 

Menurut aturan PBI No.17/12/PBI 2015. Salah satu alasan klasik adalah 

perbankan takut UMKM tidak mampu membayar cicilannya sehingga tejadi 

kredit macet (non performing loan/NPL) yang akan memperburuk kinerja bank. 

Kewajiban memenuhi standar minimal penyaluran kredit oleh perbankan, bukan 

hanya ditujukan agar UMKM terfasilitasi dari sisi pembiayaan. PBI ini juga 

mengatur agar ada rasa keadilan bagi setiap orang, khususnya UMKM dalam 

mencari sumber pendanaan. Apalagi salah satu permasalahan yang dihadapi 

                                                             
6
Data statistik Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Banda Aceh Tahun 

2020 
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UMKM selama ini untuk bisa naik kelas adalah keterbatasan dana atau 

pembiayaan. Oleh sebab itu, mutlak bagi semua pihak mematuhi aturan yang 

ditetapkan PBI. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar apa penghambat 

perbankan tidak mencapai standarisasi pembiayaan terhadap UMKM tersebut, 

padahal adanya kehadiran Perbankan terutama perbankan Syariah diharapkan 

mampu meningkatkan ekonomi keummatan, ataupun terdapat permasalahan lain 

yang sangat komplek sehingga Perbankan tidak bisa mencapai aturan rasio 

minimal pembiayaan terhadap UMKM seperti masalah Sumber Daya Manusia 

(SDM), akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun 

kemampuan manajemen. Oleh karena itu, maka perlu adanya solusi untuk 

mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak 

harus berperan dalam hal ini, baik Pemerintah, Bank Syariah, dan UMKM 

sendiri. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan 

mensosialisasikan kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa 

menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara 

pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku 

UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat 

meningkat. 

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang terkendalanya 

akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga perbankan dengan tujuan untuk 

mempertahankaan keberlanjutan usaha serta mengembngkan usaha UMKM 

yang berdampak pada pembangunan perekonomian nasional dan kemudian 

menuangkannya ke dalam skripsi ini, dengan judul “Analisis Terhadap 

Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 

Dan Hukum Ekonomi Syariah” 

A. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimanakah Implementasi PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Pemberian 

Pembiayaan kepada UMKM oleh Bank Aceh Syariah? 

2. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum bagi Bank Aceh Syariah dalam 

penerapan PBI No. 17/12/PBI/2015? 

3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan 

UMKM yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah? 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam subbab 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui Implementasi PBI No.17/12/PBI/2015 tentang 

Pembiayaan kepada UMKM oleh Bank Aceh Syariah. 

2. Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum bagi Bank Aceh Syariah dalam 

penerapan PBI No. 17/12/PBI/2015. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

Pembiayaan UMKM Oleh Bank Aceh Syariah. 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, 

karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan 

merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah 

dilakukan. Menurut penelusuran ada beberapa kajian mengenai Pembiayaan 

UMKM oleh Bank Aceh Syariah Menurut PBI No.17/12/PBI/2015. 

Namun demikian terdapat beberapa tulisan lainnya yang secara tidak 

langsung berkaitan dengan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Menurut PBI 

No.17/12/PBI/2015, diantaranya yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Investasi 

Musyarakah Usaha Properti dan Mekanisme Bagi Hasil pada Baitul Qirand 

Bina Mandiri Banda Aceh”, yang ditulis oleh Hisbullah, 2011. Penelitian ini 

menerangkan tentang analisis Baitul Qirand Bina Mandiri terhadap kelayakan 

penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah, karena dalam penyaluran 
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pembiayaan musyarakah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang 

berpedoman kepada prinsip 5C, yaitu: character, collateral, capacity, capital 

dan condition of economy.
7
 

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) setelah Memperoleh Pembiayaan 

Mudharabah” yang dilakukan oleh Annisar Ulfa Siregar (2018). Dalam 

Penelitian ini, peneliti menerangkan apakah ada perbedaan modal, omzet dan 

keuntungan UMKM sebelum dan setelah memperoleh pembiayaan dari koperasi 

Syariah mitra niaga.
8
  

Kemudian, penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh 

Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah” yang dilakukan oleh Nailah Rizkia 

(2018). Dalam penelitian ini, peneliti melihat perbedaan keadaan UMKM 

sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank Syariah yang dilihat 

dari indicator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja 

dan cabang usaha.
9
 

Lebih lanjut, penelitian tentang “Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan 

UMKM di Indonesia Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Lima Provinsi dengan 

Pembiayaan Terbesar)” yang dilakukan oleh Sagitaria Saputri (2017).  Dalam 

Penelitian ini, peneliti mengindentifikasikan mengenai faktor pembiayaan yang 

masih menjadi isu penting pertumbuhan UMKM, dan dalam penelitiannya, 

                                                             
7
Hisbullah, “Analisis Investasi Musyarakah Usaha Properti dan Mekanisme Bagi 

Hasilnya pada  Baitul Qirand Bina Mandiri Banda Aceh” Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan 

Syariah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011. 
8
 Annisaq Ulfa siregar “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil & Menengah 

(UMKM) setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus: Koperasi Syariah Mitra 

Niaga” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,2018. 
9
 Nailah Rizkia, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank UmumSyariah”, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2018. 
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peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan setiap provinsi 

belum merata dan masih adanya gap. Sedangkan permodalan UMKM begitu 

penting dalam mengatasi kemiskinan.
10

 

Penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mirko Kecil 

Menengah (UMKM) Dalam Persfektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan 

kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima 

Darussalam)” yang dilakukan oleh Meri Ayu Uliyani (2018). Dalam Penelitian 

ini, peneliti menerangkan menyangkut strategi pengembangan dan analisi 

SWOT alam pengembangan usaha pedagang kaki lima di Darussalam.
11

 

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Efektitivitas Pemberian Pinjaman 

UKM Simpan Pinjam Sumber Rezeki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Gampong SukaMulia Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar 

(Tinjauan Maqashid Syariah” yang ditulis oleh T. Redha Tartia Tandy (2018). 

Dalam penelitian ini, peneliti menerangkan tentang Keefektivitas pemberian 

pinjaman dari UKM dan melihat keterkaitan variable pembiayaan, usaha kecil 

dan maqashid syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Suka Mulia 

Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
12

 

Kemudian, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan 

Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Baitussalam)” yang 

ditulis oleh Radhita Phonna (2018). Dalam Penelitiannya, peneliti membahas 

                                                             
10

 Sagitaria Saputri, “Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan UMKM di Indonesia Tahun 

2011-2015 (Studi Kasus Lima Provinsi dengan Pembiayaan Terbesar)” (Skripsi yang tidak 

dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 
11

 Meri Ayu Uliyani, “Strategi Pengembangan Usaha Mirko Kecil Menengah (UMKM) 

Dalam Persfektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima 

(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)” (Skripsi yang tidak dupublikasikan), Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Eknomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. 
12

T. Redhda Tartia Tandy “sejahteraan Masyarakat Gampong SukaMulia Kecamatan 

Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Maqashid Syariah” ” (Skripsi yang tidak 

dipublikasikan), Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonmi Syariah, Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 
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tentang peningkatan kinerja UMKM nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan 

mudharabah dari BMT Taman Indah.
13

 

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Analisis Kelayakan Islam/ 

Perbankan Syariah Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Banda 

Aceh)” yang ditulis oleh Hauriatul Jannah (2019). Dalam penelitiannya, peneliti 

menguraikan tentang analisis kelayakan pembiayaan dan strategi yang 

diterapkan dalam menangani risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada PT.BRI 

Syariah.
14

 

Kemudian, penelitian yang berjudul “Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan 

Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian Syari’ah (persero) Cabang Keutapang (Studi 

tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Ar-Rum Emas)” yang ditulis oleh 

Novita Desi (2018). Dalam penelitian ini, peneliti membahas permasalahan 

praktik pembiayaan Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang 

Keutapang dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penguasaan 

objek jaminan pembiayaan Ar-Rum.
15

 Dari beberapa penelitian di atas, tidak 

terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang Analisis Terhadap 

Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan 

Hukum Ekonomi Syariah. 

 

                                                             
13

 Radhita Phonna, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan 

Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah 

Baitussalam)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. 
14

 Hauriatul Jannah, “Analisis Kelayakan Islam/Perbankan Syariah Meminimalisir 

Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada PT.BRI Syariah 

Kantor Cabang Banda Aceh)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. 
15

 Novita Desi, “Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian 

Syari’ah (persero) Cabang Keutapang (Studi Tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Ar-Rum 

Emas)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonbomi Syariah, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry, 2018. 
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D. Penjelesan Istilah 

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah, maka penjelasan 

istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran 

yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan 

dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah 

ini antara lain: 

1. Pembiayaan UMKM 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah 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. 

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
16

 Pembiayaan UMKM yang dimaksud di penelitian ini adalah 

pendanaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada UMKM. 

2. PBI No 17/12/PBI/2015 

PBI No. 17/12/PBI/2015 ini diterbitkan dalam rangka mendorong 

peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank Umum kepada 

UMKM dan mendorong peningkatkan akses UMKM kepada lembaga 

keuangan melalui penguatan kapabilitasnya. PBI ini juga dimaksudkan 

untuk mendudukkan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang 

                                                             
16

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

2002.hlm.10. 
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saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia, yaitu dikodifikasi 

dalam 1(satu) ketentuan. 

Hal yang melatar belakangi Penerbitan PBI No. 17/12/PBI/2015 

adalah Seiring dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM dan sehubungan telah dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 tentang 

Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) maka dipandang perlu untuk 

menerbitkan ketentuan yang mampu mendorong Bank Umum untuk 

menyalurkan kredit kepada UMKM.
17

 

3. Hukum Ekonomi Syariah 

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu 

keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus 

mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa 

pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan 

lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang 

mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. 

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan 

kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Rachmad Soemitro 

sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi 

merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah 

atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur 

kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.
18

 

 

 

                                                             
17

Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015tanggal 21 Desember 2012 tentang 

Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses pada 11 Oktober 2020 https://www.bi.go.id/ 

id/peraturan/perbankan. 
18

Muhamad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariáh ke dalam 

Undang-undang, Asy-Syari‘ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018 

https://www.bi.go.id/
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat 

untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini  

memerlukan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan 

menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian 

ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah 

ini. 

1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Maqāṣidῑ 

Pendekatan  maqāṣidῑ  yaitu  dengan  melakukan  analisis  deviasi, 

apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat 

sehingga didapat hasil penelitian yang perpektif.
29

 Dengan jenis 

pendekatan maqāṣidῑ penulis menganalisa apakah implementasi PBI 

No 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

pembiayan UMKM Oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.  

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (Socio-legal Research) 

Penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, 

kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap 

masalah-masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial 

tertentu terhadap aturan hukum.
30

 Penggunaan penelitian hukum sosiologis 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian 

jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-pernasalahan yang ada dibalik 

pelaksanaan dan penegakan hukum.
31

 Selain menggunakan pendekatan 

maqāṣidῑ peneliti juga menggunakan pedekatan sosiologi hukum dikarenakan 

penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi saat ini 

terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam praktik Pembiayaan terhadap 

UMKM oleh Bank Aceh Syariah. 
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2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya 

ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan 

menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tujuan dari 

pendekatan penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. Melalui metode penelitian kualitatif penulis akan 

menganalisis secara sistematis mengenai Pembiayaan UMKM Oleh 

Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi 

Syariah. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini.
19

 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
20

 Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan 2 

jenis data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari 

sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih 

memerlukan pengolahan lebih lanjut.
21

 Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan sumber utama 

                                                             
19 Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019 (Banda 

Aceh; UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36. 
20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), hlm. 107. 
21

Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 122. 
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yaitu pihak yang terlibat dalam Pembiayaan UMKM oleh Bank Aceh 

Syariah.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain.
22

 Data sekunder yang diambil oleh peneliti untuk penelitian 

ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website. Seperti buku Fiqh, 

Muamalah, Ushul Fiqh, Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait 

dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek 

penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.
23

 Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

antaranya pewawancara (interviewer) yang mngajukan pertanyaan dan 

terwawancara (Inerviewee) sebagai orang yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan.
24

 Metode wawancara merupakan 

pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara 

peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai 

karyawan pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah 

cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan 

                                                             
22

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 42. 
23

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan 

Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199. 
24

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 187. 
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primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Terhadap 

Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 

17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pedoman 

prosedural yaitu; 1)surat permohonan melakukan penelitian, 2)Surat 

pernyataan kesediaan melakukan wawancara, 3)Protokol wawancara, 

4)Verbatim wawancara, 5)Pedoman observasi, 6)Hasil Observasi.
25

 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk 

menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek 

penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik 

dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan.
26

 Menurut 

Lincoln dan Guba ada 4 standar atau kriteria utama yaitu standar 

kredibilitas, standar transferabilitas, standar depandabilitas, dan standar 

konfirmabilitas.
27

 Berdasarkan standar dan kriteria tersebut untuk 

membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan 

beberapa cara, yaitu: 

a. memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi 

dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai; 

b. melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk 

berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik mulai awal 

kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil 

penelitian; 

c. mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data dari hasil 

penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain; 

d. membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh 

                                                             
25 Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019 (Banda 

Aceh; UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 37. 
26 Hamid Patilima, Metode Peneltian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97 
27

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm. 59. 
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dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan 

data. 

6. Teknik Analisis Data 

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya 

meliputi 3 (empat langkah) yang diuraikan secara sebagai berikut: 

a. Reduksi data, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan data ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini 

peneliti melakukan penyederhanaan, pengelompokan dan seleksi data 

yang diperoleh dari lapangan, dimana ada data yang harus dipakai dan 

data yang tidak perlu disertakan dalam penelitian sehingga 

memudahkan penulis untuk dapat menarik kesimpulan.  

b. Penyajian data, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara 

melakukan interprestasi serta analisis sebab-akibat dari data yang 

tersaji. Pembuktian Kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk 

mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. 

c. Penyimpulan, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara 

melakukan interprestasi serta analisis sebab-akibat dari data yang 

tersaji. Pembuktian Kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk 

mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga dapat tercapai.
28

 

7.    Pedoman Penulisan 

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, 

antara lain referensi sebagai berikut: 

a. Al Quran dan Terjemahannya; 

                                                             
28 Hamid Patilima, Metode Peneltian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 101. 
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b. Buku-buku Hadis; 

c. Buku Fiqh muamalah dan ekonomi Islam; 

d. Kamus Ushul Fiqh; 

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

f. Kamus Hukum; 

g. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum uin Ar-

Raniry (revisi 2019). 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab 

dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal 

dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan teori umum mengenai konsep 

Pembiayaan UMKM dalam PBI No.17/12/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah. 

Meliputi Konsep Hukum Ekonomi Syariah, PBI No.17/12/PBI 2015 tentang 

Pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah dalam rangka pengembangan UMKM, 

Konsep pembiayaan, dan konsep UMKM.  

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Bank Aceh Syari’ah, 

Implementasi dan konsekuensi hukum PBI No.17/12/PBI/2015 tentang 

pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah terhadap UMKM dan faktor yang 

menyebabkan aturan PBI No.17/12/PBI/2015 tentang pembiayaan oleh Bank 

Aceh belum terimplementasi secara optimal bagi UMKM serta pembahasan 

mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan UMKM 

yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah. 

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.  
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BAB DUA 

KONSEP PEMBIAYAAN UMKM DALAM PBI NOMOR 

17/12/2015 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 

A. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015  

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM agar terus optimal dalam 

melakukan usahanya, dan agar tidak terjadi suatu hambatan untuk dapat 

mengakses jasa keuangan formal. Pemerintah telah mengeluarkan pula Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM),
29

 yang memberi mandat kepada Pemerintah, Dunia Usaha, dan 

Masyarakat untuk: 1) Memperluas sumber pembiayaan dan memfasilitasi 

UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan selain 

bank; 2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, 

sehingga dapat diakses oleh Mikro, Kecil dan Menengah; dan 3) Memberikan 

kemudahan dan memperoleh pembiayaan UMKM yang dikelompokkan 

berdasarkan yaitu; lapangan usaha,  jenis penggunaan dan provinsi.
30

 

Selanjutnya, dalam rangka implementasi terhadapat Undang-Undang 

tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas 

utama untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, dalam 

rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi tersebut.
31

 Bank Indonesia telah 

mengeluarkan pula peraturan khusus untuk mengatur pembiayaan terhadap 

UMKM melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 

tentang 

                                                             
29

Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). 
30

Lihat Blueprint Pembiayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Tahun 2015-2019, Jakarta:  Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia, 2015, hlm. 9.  
31

Ridwan Nurdin, Hukum Ekonomi Syariah subtansi dan pendekatan, (Banda 

Aceh:Sahifah,2018), hlm.76. 
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Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan 

Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI).
32

 Setahun 

kemudian, setelah dikeluarkan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, Pemerintah 

mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM).
33

 Harapannya, melalui regulasi yang ada, 

UMKM dapat menjadi salah satu indikator penting dalam rangka pertumbuhan 

ekonomi, dan dengan adanya kebijakan dan regulasi tersebut pula, akan lebih 

banyak tumbuh berbagai jenis usaha lainnya yaitu UMKM, karena adanya suatu 

kemudahan dengan dapat mengakses pemodalan dari perbankan maupun 

lembaga keuangan nonbank. Namun, kenyataannya, program inipun tidak 

mudah dilaksanakan baik oleh UMKM maupun oleh lembaga pembiayaan. 

UMKM merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

lembaga pembiayaan terutama dalam hal pembukuan dan agunan. Demikian 

juga lembaga pembiayaan menemukan kesulitan UMKM yang feasible dan 

bankable untuk dibiayai untuk menghindari adanya kredit bermasalah.
34

 Oleh 

karena itu, menuntut pula dilakukan perubahan kebijakan oleh Bank Indonesia 

melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang 

Pemberian Kredit Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis 

                                                             
32

Lihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian 

Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
33

Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentag Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
34

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Laporan Analisis Peran Lembaga 

Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM, Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan dalam 

Negeri,Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia, 2015, hlm. 3. 
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dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
35

 dengan 

tujuan untuk dapat memudahkan pembiayaan perbankan dalam penyaluran dana 

kepada UMKM. Kemudian, untuk memperluas akses layanan keuangan kepada 

masyarakat, Bank Indonesia melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan 

program pembiayaan terhadap UMKM, terutama pemberian modal atau 

pembiayaan kepada masyarakat. Baik itu pelaku usaha, maupun masyarakat.
36

 

Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.14 

tahun 2012 yang diperbarui menjadi PBI No.17 tahun 2015, bank wajib 

mengucurkan 20% dari total kredit bagi UMKM, juga menambah peluang bagi 

UMKM untuk bisa mengakses pinjaman pembiayaan mikro komersial yang 

ditawarkan bank. Beragam pola pembiayaan mikro bagi para pelaku UMKM ini 

berpotensi menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.
37

 PBI ini diharapkan 

juga menjadi salah satu bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam 

mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif (financial inclusion) 

dan dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada pro growth, 

pro poor dan pro job. Sistematika atau pokok-pokok materi yang akan diatur 

dalam PBI No. 17/12/PBI/2015: 

1. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan sebagaian dananya dalam 

bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar 

minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan 

insentif/disinsentif. 

                                                             
35

Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan 

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 
36

Lihat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III Tahun 

2013, Jakarta: Bank Indonesia, 2013, hlm. 5.  
37

Yeni Septia, Perkembangan dan Tantangan Program Kredit Mikro dalam 

Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian, dalam Penguatan Peran Program Kredit Mikro  

dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian, Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm. 

3-4. 
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2. Pencapaian target kredit/ pembiayaan kepada UMKM di atas dapat 

dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/ pembiayaan 

secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM. 

3. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha 

menengah yangdiharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

4. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. Kegiatan bantuan Teknis 

dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi 

dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah Bank Umum, 

BPR/BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa 

(LPJ) dan UMKM. Bantuan teknis yang disediakan oleh Bank Indonesia 

di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan 

dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka 

meningkatkan capacity building UMKM agar mampu memenuhi 

persyaratan teknis dari perbankan. 

5. Kodifikasi ketentuan terkait pemberian kredit kepada UMKM. 

Kodifikasi ketentuan dilakukan dengan mengacu baik pada ketentuan 

yang secara eksplisit mengatur mengenai pemberian kredit kepada 

UMKM maupun ketentuan yang tidak eksplisit mengatur UMKM namun 

sejalan dengan upaya untuk mendorong peningkatan pemberian kredit 

oleh Bank kepada UMKM. 

6. Lebih lanjut dalam pokok-pokok PBI di atas, juga akan diatur tentang 

perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Lain dalam 

pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program 

pengembangan UMKM dari tingkat pusat hingga daerah sehingga 

membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang 

antara lain dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis, counterpart serta 

fasilitasi dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung. 
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Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka 

untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Salah satu program yang telah dan 

akan terus dilanjutkan antara lain berupa penguatan kemitraan strategis dan 

penguatan lembaga penunjang UMKM dengan bekerjasama dengan 

Kementerian dan Lembaga terkait, diantaranya ialah: 

1. Penguatan Kemitraan strategis dilakukan antara lain dalam bentuk 

memfasilitasi atau menjadi counterpart beberapa program seperti 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Minapolitan, Asuransi 

Pertanian, skim kredit program dan sertifikasi tanah. 

2. Penguatan Lembaga Penunjang antara lain mendorong terbentuknya 

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), pemeringkatan UMKM, 

APEX BPR, linkage program, dan penguatan Konsultan Keuangan Mitra 

Bank (KKMB).
38

 

Kendala yang dihadapi oleh beberapa Bank Umum untuk memenuhi 

kewajiban rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan oleh karena 

itu Pemenuhan kewajiban rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM tersebut 

dapat dilakukan secara bertahap, yaitu: 

1. Terdapat masa transisi selama 2 (dua) tahun, yakni bank umum 

menyalurkan kredit/pembiayaankepada UMKM sesuai dengan 

kemampuan masing-masing Bank sebagaimana dicantumkan dalam 

Rencana Bisnis Bank. Masa transisi tersebut dapat juga digunakan untuk 

mempersiapkan dan membenahi infrastruktur pendukung, antara lain 

sumber daya manusia, Sistem Operating Prosedur dan sistem informasil. 

2. Penetapan rasio minimal kredit/pembiayaan kepada UMKM dilakukan 

secara bertahap dan dimulai sejak tahun 2015 yaitu sebesar 5%, tahun 

                                                             
38
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Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses pada 11 Oktober 2020 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan. 
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2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15%, dan tahun 2018 sebesar 

20%. Pada setiap tahap akan dilakukan evaluasi dan monitoring. 

3. Bank dapat menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM secara 

langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing, pola 

channeling dan pembiayaan bersama. 

4. Disediakan escape clause bagi Bank-Bank yang mengalami kesulitan 

dalam pemberiaan kredit/ pembiayaan kepada UMKM yang antara lain 

disebabkan oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur. 

Jika Bank Umum tidak dapat memenuhi kewajiban rasio 

kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan. 

1. Pada masa transisi selama 2 (dua) tahun, bagi Bank Umum yang tidak 

dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam RBB akan 

diberikan sanksi berupa teguran tertulis. 

2. Sejak tahun 2015, bagi Bank Umum yang tidak mampu memenuhi rasio 

minimal kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan diberikan 

sanksi teguran tertulis dan dikenakan kewajiban untuk menyeleng-

garakan pelatihan kepada UMKM. 

3. Dalam hal kegiatan pelatihan tidak dilakukan, atau pelatihan terlambat 

dilakukan, atau tidak menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sesuai 

target waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi berupa penurunan 

tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen 

dalam penilaian tingkat kesehatan. 

            Bentuk insentif yang diberikan kepada Bank Umum yang mampu 

memenuhi target yang ditetapkan: 

1. Bank Indonesia akan mempublikasikan peringkat pencapaian rasio 

kredit/pembiayaan kepada UMKM terhadap total kredit/pembiayaan oleh 

Bank Umum dalam website BI. 
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2. Bank Indonesia dapat memberikan penghargaan kepada Bank Umum 

yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian kredit/pembiayaan 

kepada UMKM. 

Berdasarkan uraian di atas pula, maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit 

Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu langkah 

kongkit pemerintah dalam rangka untuk menumbuhkan berbagai jenis usaha 

sebagai suatu sektor rill dalam rangka mendukung perekonomian suatu daerah. 

Karena, hadirnya berbagai jenis usaha seperti Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja dan tumbuhnya 

berbagai inovasi dan produk baru melalui unit usaha masyarakat, dan dengan 

tumbuhnya berbagai jenis usaha pula diharapkan akan mampu mengurangi 

angka kemiskinan suatu daerah. 

B. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Untuk Memudahkan memahami berbagai hal berkaitan dengan 

konsep hukum ekonomi Syariah berikut ini diuraikan sejumlah istilah yang 

berkaitan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel. 1 definisi Hukum Ekonomi Syariah 

Konsep Definisi 

Hukum Ekonomi  Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau 

penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang 

mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu 

dan masyarakat saling berhadapan. 

Ekonomi Syariah Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, 

kelompok orang, bada usaha yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 
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bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip 

Syariah. 

Hukum Bisnis Syariah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis 

seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di 

dasarkan pada hukum Islam. 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat 

komersial yang di dasarkan pada hukum Islam. 

 

Berdasarkan uraian sejumlah definisi di atas dapat dipahami terdapat 

dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi Syariah, yaitu 

konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis Syariah yang merupakan 

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan bisnis Syariah yang merupakan 

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, 

perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam dan 

konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi Syariah yang merupakan 

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial 

yang di dasarkan pada hukum Islam.
39

 

2. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

a.  Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada 

Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari 

mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya 

merupakan ibadah. Al-Qur’an merupakan dasar hukum ekonomi Islam 

yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama 

bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang 
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Andri Soemitra, hukum ekonomi Syariah dan fiqh muamalah, (Jakarta:Kencana, 

2019), hlm.1-2 
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bersifat global beserta rinciannya.
 40

 Sebagaimana firman Allah surat An-

Nisa ayat 80 yang berbunyi: 

 َ ً ا  َمۡن يُِّطِع الرَّسهۡوَل فَ َقۡد َاطَاَع اللّٰ ۡي ِِ ََ ََ َعَلۡيِهۡم    َوَمۡن تَ َوّّٰٰ َفَمۤا اَۡرَسۡلٰن
Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 

Allah” (An-Nisa ayat 80). 

 

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

َن أََمانَ َتهه، َوْليَ تَِّق هللَا َربَّهه َفِإْن أَِمَن ب َ ...   ...ْعضهكهْم بَ ْعض ا فَ ْلي هَؤدِّ الَِّذى اْؤُتِه
Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya …" 

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-

hukum syara’ itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-

Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi 

semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti 

memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan 

menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.
41

 Banyak ayat 

menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang 

primer (basic needs) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, 

yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa 

buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan 

perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, 

pangan dan papan. 

 

 

b. As-Sunnah 
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Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum, dkk., (Jakarta: 

PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 121   
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 يَ ههودِ  ِإَّٰ  َدَفعَ  أَنَّهه  -وسلم عليه هللا صلى- اللَِّ  َرسهولِ  َعنْ  عهَمرَ  ْبنِ  اللَِّ  َعْبدِ  َعنْ 
بَ رَ  بَ رَ  ََنْلَ  َخي ْ  عليه هللا صلى- اللَِّ  َوِلَرسهولِ  أَْمَواِِلِمْ  ِمنْ  يَ ْعَتِملهوَها َأنْ  َعَلى َوَأْرَضَها َخي ْ

 ََثَرَِها َشْطره  -وسلم
Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah 

menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan 

ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya 

mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh 

hasil panennya. (HR. Muslim 4048). 

 

Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

رَّمَ  صهْلح ا ِإالَّ  اْلمهْسِلِميَ  بَ ْيَ  َجاِئز   اَلصُّْلحه  ََ ََاَلال    لَّ  َأوْ   ََ َرام ا َأ ََ  شهرهوِطِهمْ  َعَلى َواْلمهْسِلمهونَ  

رَّمَ  َشْرط ا ِإالَّ  ََ ََاَلال    لَّ  َأوْ   ََ َرام ا َأ ََ . 

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

Dari Hadist di atas, dapat dimaknakan bahwa As- Sunnah atau 

sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala 

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.baik berupa 

ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat 

tipis sekali, asSunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja 

kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. 

As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, 

dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman 

Allah surat an-Nisa [4] ayat 59, yang Artinya: “Hai orang-orang yang 
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beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya”. Kedudukan as-Sunnah 

terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:
42

  

1) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci 

ayat yang mujmal. 

2) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara’ yang ketentuan 

pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah 

datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang 

menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. 

3) Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di 

dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu’amalat, yaitu al-Qur'an 

memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan).  

Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan 

yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan 

untuk menjelaskannya. 

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala 

perbuatan, guna mendapatkan hukum syara’ dan dalil terperenci dengan 

cara istinbat (mengambil kesimpulan).
43

 Dasar hukum ditetapkannya 

ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura’ ayat 38: 

ِِقه  ههۡم ي هۡن ن ٰ
نَ ههۡمَۖ َوِمَّا َرَزق ۡ

 َواَۡمرهههۡم شهۡوٰرى بَ ي ۡ
    ۡونَ َوالَِّذۡيَن اۡسَتَجابهوا ِلَرّبِِّۡم َواََقامهۡوا الصَّٰلوَةَۖ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. As-Syura:38). 
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Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur 

hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam 

masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas 

dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan 

diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Dalam konsep Islam urusan mu’amalah ini harus 

berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. 

Al-Qur'an telah memberikan prinsi-pprinsip pokok tentang hubungan 

manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal: 1) Cara 

mendapatkan hak milik atas harta benda; 2) Penegasan tentang fungsi 

hak milik, dan 3) Kewajiban membelanjakan harta benda. 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam ajaran Islam dikenal istilah dua hubungan yaitu hubungan 

manusia dengan Allah SWT (hablumminallah) dan hubungan manusia 

dengan sesamanya (hablumminannas). Terkait dengan hubungan ini, ajaran 

Islam yang mengatur hubungan dengan Allah SWT melalui ritual ibadah 

konkrit dan terbatas. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamnya begitu 

luas dan tidak diatur sebagaimana dalam masalah ibadah. Syariah dipahami 

sebagai nilai yang dibangun atas prinsip ajaran Islam dalam bidang 

berhubungan manusia dengan manusia. Dan prinsip ini berlaku kekal 

adanya. Diantara prinsip itu adalah: Pertama, Prinsip Tauhid, Kebolehan, 

keadilan, persamaan dan kesetaraan, kejujuran dan kebenaran, Tertulis, 

Iktikad baik, Manfaat dan kemaslahatan, Konsensual, Kebebasan, Mengikat, 

Keseimbangan prestasi, Kepastian hukum, Asas kepribadian.
44

 Selain itu, 

juga ada suatu kaidah Fiqh  

a.    ةه  اْلمهَعاَماَلتِ  ِف  اأَلْصله ََ  .ََتْرْيَِْها َعَلى َدلِْيل   َيدهلَّ  لَْ  َما ْاإِلََب
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Maksudnya: "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh 

dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya." 

b.   الضَّرهْورَةِ  َمْنزَِلةَ  تَ ْنزِله  َقدْ  احْلَاَجةه 

Maksudnya: "Keperluan dapat menduduki posisi darurat." 

c.   َِبلشَّرْعِ  َكالثَّاِبتِ  َِبْلعهْرفِ  الثَّاِبته 

Maksudnya: "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 

sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak 

bertentangan dengan syari'at)." 

    Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah; pertama, 

riba. Diskursus tentang riba di kalangan umat Islam terdapat dua 

kecenderungan; 1) yang berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan 

dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan 

yang diberikan debitur. 2) yang berpendapat bahwa larangan riba dipahami 

sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan 

yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan 

masyarakat. 

Kedua Prinsip Keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat 

penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam 

ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunah Nabi 

tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan 

berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi 

bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas poduksi, perlakuan terhadap 

pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang 

dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi 

yang telah diatur dalam Al-Qur’an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah 

kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.  
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Ketiga, Prinsip Al-Maslahah. kemaslahatan adalah tujuan 

pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan 

akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. 

Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang 

harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada 

maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid 

alsyari’ah,yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. 

Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara 

keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli 

(murabahah, istisna’ dan salam), wadi’ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, 

qardh, wakalah, dan lain-lain (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan 

masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat 

tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti 

jual-beli salam, murabahah, istisna’. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan 

sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada 

bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam 

menyempurna-kan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan 

bagian dari tujuan hukum Islam.  

Keempat, Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah 

(wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua 

karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup 

dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa 

dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan 

shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia 

guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.  

Kelima, Prinsip Amar Ma’ruf Nahy Munkar. Amar Ma’ruf yaitu 

keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha 

sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan 
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dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan 

haram.  

Keenam, Prinsip Tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian, dalam 

konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia 

diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana 

dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan 

oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, 

masyarakat, dan lingkungan.  

Ketujuh, Prinsip Falah yang merupakan konsep tentang kesuksesan 

manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan 

memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam 

keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam 

Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia 

(baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk 

kehidupan di akhirat nanti. 

 Kedepalan, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin 

dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang mapun harga. 

Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. 

Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, 

transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.  

Kesembilan, Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan 

bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat 

untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama 

manusia.  

Kesepuluh Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas’uliyah), prinsip ini 

meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, 

pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat 

diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan 

anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, 
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tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuang negara atau kas 

negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.  

Kesebelas, Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap 

muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk 

membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota 

masyarakat agar terhindar dari kekufuran.  

Kedua belas, Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i’tidal), syariat 

Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam 

menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu 

termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. 

C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, 

sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa 

itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai 

tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagangan atau pengolahan barang 

(produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa 

pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan 

industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.
45

 Dalam UU Nomor 10 

Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
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tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
46

 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya 

percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti 

(trust) berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul almal menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. 

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan 

ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak.
47

 Menurut pendapat kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
48

 

2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:  

a. Peningkatan ekonomi umat/masyarakat yang tidak dapat akses secara 

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 

ekonomi.  

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang bertujuan untuk 

pengembangan usaha. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui 
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aktivitas pembiayaaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada 

pihakyang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas sehingga adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan 

daya produksinya.  

d. Membuka lapangan kerja baru, dengandibukanya sektor-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan menyerap tenaga kerja. 

e. Terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakuakan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya.
49

 

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:  

a. Memaksimalkan keuntungan artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam 

usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan 

dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan bisa 

menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah 

dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.  

c. Pendayagunaan sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya 

tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal 

yaitu dengan cara pembiayaan.  
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d. Penyaluran kelebihan dana Artinya dalam kehidupan masyarakat ini 

ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada piak yang 

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka 

mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam 

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (deficit) dana. 

e. Menghindari terjadinya dana menganggur, dana yang masuk melalui 

berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan 

dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara 

dana yang masuk dan dana keluar.
50

 

3. Fungsi Pembiayaan 

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank 

syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:
51

 

a. Meningkatkan Daya Guna Uang. Para penabung menyimpan 

uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. 

Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya 

oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. 

b. Meningkatkan Daya Guna Barang  

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah 

bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan 

tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi 

menjadi beras.  

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan 

barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat 

yang lebih bermanfaat.  
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3) Meningkatkan Peredaran Uang. Pembiayaan disalurkan melalui 

rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan 

pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 

giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan 

pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain 

dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, 

maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan 

pembiayaan dalam bentuk uang giral.  

c. Menimbulkan Kegairahan Berusaha. Setiap manusia adalah makhluk 

yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan 

dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha 

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang 

berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.  

d. Stabilitas Ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-

langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk: 

1) Pengendalian inflasi; 2) Peningkatan ekspor; 3) Rehabilitas 

prasarana; dan 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.  

e. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional. Para 

usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan 

profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi 

dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, 

maka peningkatan akan berlangsung secara terus- menerus. Dengan 

earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan 

akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan 

untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan 

pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya 
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kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan 

dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-

usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna. 

f. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional. Bank sebagai 

lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga 

diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi 

persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada 

negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun 

melalui kredit (G to G, Government to Government). 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan  

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999) 

dapat dibagi tiga: 

a. Return bearing Financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara 

komersial menguntungkan, Ketika pemilik modal mau menanggung 

risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. 

b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk 

mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang 

membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat 

diberikan. 

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan 

kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim 

terhadap pokok dan keuntungan. 

Produk-produk pembiayaan bank Syariah, khususnya pada bentuk 

pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat 

ke sektor rill dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama 

(investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) 

menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam 

bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan 
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pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, istishna) dan 

pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik). 

Contoh produk-produk pembiayaan bank Syariah dan akad yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel. 2 di bawah ini. 

No. Produk Pembiayaan Prinsip 

1 Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam 

2 Investasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, 

Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik 

3 Pengadaan Barang Investasi, 

Aneka Barang 

Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, 

Musyarakah Mutanaqisah 

4 Perumahan, Properti Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, 

Musyarakah Mutaqisah 

5 Proyek Mudharabah, Musyarakah 

6 Ekspor Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

7 Produksi Agribisnis/Sejenis Salam, Salam Paralel 

8 Manufaktur, Konstruksi Istishn, Istishna Paralel 

9 Penyertaan Musyarakah 

10 Surat Berharga Mudharabah, Qardh 

11 Sewa Beli Ijarah Muntahiya Bittamlik 

12 Akuisisi Aset Ijarah Muntahiya Bittamlik 

 

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank Syariah, tiga produk 

pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank Syariah 

adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan 

aneka barang dan property. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi 

pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (mudharabah, 

musyarakah, dan musyarakah mutaqisah), pola jual beli (murabahah, salam, 

istishna), ataupun pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik). 
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Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, 

pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian, dan pembiayaan manufaktur dan 

kontruksi. Akad-akad yang digunakan lebih spesifik sesuai dengan 

karakteristiknya.
52

 Pembiayaan proyek menggunakan pola bagi hasil 

(mudharabah, dan musyarakah), pembiayaan pertanian menggunakan pola 

jual beli dengan pemesanan (salam, dan salam parallel), pembiayaan 

manufaktur dan kontruksi menggunakan pola jual beli dengan memproduksi 

atau membangun (istishna, dan istishna paralel), sedangkan pembiayaa 

ekspor dapat menggunakan pola bagi hasil (mudharabah, dan musyarakah) 

atau pola jual beli (murabahah). 

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian dan Karakteristik UMKM 

Secara umum, UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil 

menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha 

yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Dari pengertian 

tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain.
53

 Usaha atau bisa 

disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. 

Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Entrepreneurship adalah 

tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. 

Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan 

suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan 

keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.
54
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UMKM di indonesia mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta 

sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung 

perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa 

hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha 

harus di ikuti dengan penglolaan manajemen yang baik, perencanaan yang 

baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan 

menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengolah sistem produksi yang 

efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inofasi yang menjadikan 

pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam 

mengelola usaha tersebut. Menurut Pandji Anoraga diterangkan bahwa 

secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik 

sebagai berikut :
55

 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana 

dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan 

standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit 

untuk menilai kerja usahanya.  

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat 

tinggi.  

c. Modal terbatas  

d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan perusahaan 

masih sangat terbatas. 

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk 

mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverfikasi pasar sangat 

terbatas. 
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g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat 

keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dan 

dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem 

administrasi standar dan harus transparan.
56

 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro adanya kelemahan-

kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini 

menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan 

pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas. 

2. Peran UMKM 

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor 

UKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia 

kerja menjadi berkurang. Sektor UKM pun telah terbukti menjadi pilar 

perekonomian yang tangguh. “Terbukti saat terjadi krisis ekonomi 1998, 

hanya sektor UKM yang bertahan dari collapse-nya perekonomian.” 

Selanjutnya, dalam pidatonya, Menkeu juga menyampaikan bahwa selain 

bertujuan menyediakan berbagai produk, kegiatan ini juga memiliki sebuah 

visi yang mulia, yaitu untuk turut memfasilitasi pengembangan UMKM. 

Dengan mengusung sebuah ide baru yang diupayakan menjadi sarana 

promosi potensi keunggulan produk dalam negeri, serta menjadi ajang 

kompetisi sehat bagi para UKM yang mampu memicu mereka untuk 

meningkatkan kualitas produknya.
 57

 

Kontribusi sektor UKM dalam menentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan sektor penghasil devisa negara juga tak perlu diragukan lagi. Saat 

ini, UKM telah dijadikan agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. 
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Untuk mendorong hal tersebut, menurut Menkeu, dewasa ini kebijakan 

pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada UKM. Sejalan dengan 

semangat NAWACITA
58

, pemerintah berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional, serta 

menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan pemberatan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestic, terutama Kementerian Koperasi dan UKM 

menyangkut pemberdayaan UKM. Pemerintah juga telah menyadari secara 

penuh bahwa kebijakan yang mendukung UKM akan mampu menciptakan 

kondisi UKM di Indonesia yang sehat dan kuat, sehingga mampu menjadi 

pilar utama perekonomian. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya 

memberikan dukungan kepada UKM. Berbagai hambatan yang dihadapi 

UKM seperti keterbatasan teknologi, keterbatasan finansial dan kelengkapan 

bahan baku akan menjadi isu utama untuk dipecahkan bersama.
59

 

3. Permasalahan Pengembangan UMKM 

Kategori permasalahan UMKM menurut Setyobudi (2007) 

dibedakan menjadi tiga masalah yaitu: 

a. Basic problems berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum, 

SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran, kemudian. 

b. Advanced problems yang terdiri dari pengenalan dan penetrasi pasar 

ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain 

produk produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan 

hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta 

peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 

c. Intermediate problems yaitu permasalahan antara masalah dasar 

dengan masalah lanjutan, artinya permasalahan dari instansi terkait 
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untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi 

permasalahan lanjutan secara lebih baik. Winarni (2006) 

mengidentifikasikan secara umum permasalahan yang dihadapi oleh 

UMKM yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, 

persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis 

produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang 

pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang 

kondusif (perijinan, aturan/perundang-undangan). 

Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

tentang profil UMKM menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala 

UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM itu sendiri dan perspektif 

perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa dalam 4 (empat) hal yang 

menyebakan kinerja UMKM masih rendah, yaitu (1) kemudahan UMKM 

dalam memperoleh izin, (2) kemampuan UMKM untuk mengelola 

keuangan, (3) ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit dan (4) tenaga 

kerja yang terampil. Sementara itu apabila dilhat dari perspektif perbankan, 

hal-hal dalam UMKM yang masih berkinerja rendah, yaitu kemampuan 

pengelolaan keuangan, kapabilitas pemasaran, keterampilan tenaga kerja dan 

kontrol kualitas dalam produksi. mengemukakan bahwa permasalahan dalam 

usaha kecil menengah itu adalah keuangan “access to finance is an 

important growth constraint for micro, small and medium-sized enterprises, 

that financial and legal institutions play an important role in relaxing this 

constraint”. Aspek pembiayaan merupakan kendala penting bagi 

pekembangan UMKM, bahwa peran lembaga-lembaga keuangan dan hukum 

adalah sangat penting dalam menghadapi kendala ini. 

Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan Untuk mengatasi 

permasalahan permodalan dan pembiayaan ini sudah banyak program 

perkreditan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan khususnya 

perbankan, diantaranya (1) Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dilakukan oleh 
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bank-bank komersial, pada program ini setiap UMKM bisa mengajukan 

kredit dan dianggap layak, selama aset mereka tidak melebihi batas program. 

(2) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK) 

yang dimotori oleh Bank Indonesia sebagai upaya bank sentral, (3) Sistem 

Unit Desa yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang 

mendanai UMKM yang memiliki skala aktivitas lebih kecil daripada yang 

diberikan oleh KUK. Dari beberapa program yang telah dilakukan ini, 

dengan segala usaha dan keterbatasannya, ternyata tidak memberikan 

implikasi sesuai dengan harapan.
60

  

4. Upaya Perbankan Dalam Pengembangan UMKM  

Kebijakan Kredit Sektor perbankan melalui kebijakan BI untuk 

kesuksesan rencana penyaluran kredit UMKM, mensyaratkan bahwa dari 

seluruh portofolio pinjaman yang dimiliki bank, minimal 20 persen dari 

portofolio kreditnya harus merupakan kredit kepada sektor UMKM. Namun 

kemudian diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 

tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dijelaskan bahwa yang membahas 

rencana bisnis bank umum dalam menyalurkan kredit UMKM BI tidak 

mewajibkan namun menganjurkan kepada bank untuk menyalurkan KUK 

sesuai kebutuhannya. Selain itu BI mendorong peran Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sebagai executing agent atau channelling agent dalam 

program kerjasama antara bank umum dengan BPR yang memiliki sumber 

daya manusia yang lebih terlatih dalam membina. BPR merupakan lembaga 

keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan 

jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan 

masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhanan serta 

lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model 
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pinjaman. Kebijakan inilah sebagai salah satu pendorong meningkatnya 

jumlah unit UMKM di Indonesia.
61

 

                                                             
61

Rini Dwiyani Hadiwidjaja  dan  Noorina Hartati, Tinjauan Umum Usaha Mikro  Kecil 

dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan Strategi, Kewirausahaan Dalam Multi 

Persfektif, h. 145 

 



 
 

49 

 

BAB TIGA 

PRAKTIK  PEMBIAYAAN  UMKM  OLEH  PERBANKAN 

SYARIAH DALAM KONSEP PBI NO. 7/12/PBI/2015 DAN 

HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Bank Aceh 

Gagasan untuk mendirikan bank milik Pemerintah Daerah di Aceh 

tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh 

(sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi 

Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan  Nomor 

7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah 

Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, 

untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama 

“PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 

25.000.000. 

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 

1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 

12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan 

Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank 

Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan 

Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad 

Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 

Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, 

semua bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus 

menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. 

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 
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Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah 

Istimewa Aceh.   

Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan 

bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan 

nasional semesta berencana. 

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 

1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan 

No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan 

Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.  Peralihan 

status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi 

terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali 

mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 

tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 

1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan 

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri 

Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 

tanggal 31 Desember 1999.
62

 

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi 

Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah 

Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan 

bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik 
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Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program 

Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan 

Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank 

Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. 

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan 

dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama 

PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. 

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat 

Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte 

Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 

milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 

Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi 

Rp 500 milyar. 

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan 

Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan 

modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 

Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. 

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 

September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 

September 2010. 

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya 

surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin 

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank 

mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 

5 November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat 

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 
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tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem 

konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal 

keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh 

dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan 

dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh 

mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat 

untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah 

secara menyeluruh. 

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Dewan Komisioner OJK  Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 

Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh 

Dewan Komisioner OJK  kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui  

Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru 

dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 

10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 

September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan 

sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan 

masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 

11/15/PBI/2009. 

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat 

membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu 

titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih 

optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 

Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 

161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 

Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam 
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wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua 

Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank 

juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.
63

 

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum: 

a. 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA) 

b. 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 

(BPDIA) 

c. 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 

(PD. BPD IA) 

d. 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, 

disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh 

e. 29 September 2010: PT. Bank Aceh 

f. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah 

2. Visi, Misi & Motto 

Sebuah perusahaan tentu memiliki visi dan misi yang merupakan 

kerangka untuk memiliki tujuan terciptanya perusahaan tersebut, oleh karena itu 

PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki visi dan misi antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi  

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di 

Indonesia” 

b. Misi 

1) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda 

pembangunan daerah; 

2) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua 

segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor 

pemerintah maupun korporasi; 
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3) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan 

stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah 

secara komprehensif (syumul); 

4) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan 

masyarakat Aceh umumnya; dan 

5) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan 

syariah di Aceh. 

c. Motto / Corporate Image 

1) Kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud 

Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan 

Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan 

mengamankan kepercayaan tersebut. 

2) Kemitraan. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang 

erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi 

bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling 

memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan 

pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan. 

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank 

Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, 

perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan 

usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, 

pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan 

pembangunan di daerah. Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, 

setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, 

mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (corporate values) 

berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya 

islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI: 
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a. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, 

jujur, berkomitmen dan konsisten; 

b. Silaturrahim yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan 

dengan nasabah serta stakeholder; 

c. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi 

nasabah; 

d. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji 

kepada nasabah; 

e. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank 

secara terus menerus; 

f. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam 

bekerja dan pengabdian. 

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup;  

a. Kegiatan Penghimpunan Dana;  

b. Kegiatan Penyaluran Dana; dan 

c. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank.
64

 

B. Implementasi PBI No. 17/12/PBI/2015 Tentang Pemberian Pembiayaan 

UMKM Oleh PT. Bank Aceh Syariah  

Berkaitan dengan implementasi PBI No.17/12/PBI/2015 tentang 

pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka 

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sejauh ini Bank Syariah 

sudah sepenuhnya melaksanakan penerapan PBI No.17/12/PBI/2015 karena 

setiap Bank wajib mengikuti ketentuan regulator dalam hal ini Bank Indonesia. 

PBI No.17/12/PBI/2015 merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan 

penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 

adanya penerapan PBI tersebut diharapkan ke depannya akan 
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menumbuhkembangkan para pelaku UMKM dan meningkatkan penyaluran 

pembiayaan UMKM.  

Tabel. 3 Total UMKM di Aceh 

Tahun Usaha 

Mikro 

Usaha Kecil Usaha 

Menengah 

Total 

2017 58.935 22.335 1.977 83.247 

2018 65.227 27.913 2.362 95.502 

2019 69.173 30.780 2.679 102.632 

2020 163.173 40.780 2.679 206.632 

TOTAL 356.508 121.803 9.697 488.008 

Dari tabel di atas, dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang 

signifikan terhadap UMKM di Aceh sejak 4 (empat) tahun terakhir, dari total 

83.247 di tahun 2017, menjadi 206.632 pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut 

tentunya diharapkan akan adanya suatu harapan besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Aceh. Tinkat pertumbuhan UMKM di Aceh tersebut, bisa dilihat 

pula secara jelas dalam grafik berikut ini: 
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Adanya pertumbuhan tajam terhadap UMKM di Aceh, tentunya 

diharapkan UMKM bisa dapat tumbuh cepat pula dengan mendapat bantuan 

modal dari perbankan, sesuai dengan PBI yang telah ditetapkan dalam rangka 

mendukung pengembangan UMKM di Aceh. Bank Indonesia memberikan 

intruksi kepada Bank Umum berupa kewajiban untuk memberikan pembiayaan 

kepada UMKM. Inti pasal 2 Ayat (3) dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa 

dalam rangka memenuhi aspek permodalan bagi UMKM, dengan mengingat 

perannya yang begitu besar dalam pergerakan, perekonomian nasional maka 

Bank Umum diwajibkan menyediakan pembiayaan UMKM sehingga dapat 

memberikan nilai tambah bagi UMKM dalam menghasilkan barang dan/atau 

jasa.  

Terangkum dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015 bahwa Bank Umum 

diwajibkan untuk menyediakan serta memberikan pembiayaan kepada UMKM. 

Jumlah rasio pemberian Pembiayaan UMKM paling rendah adalah 20% dari 

keseluruhan total pemberian pembiayaan. Pencapaian jumlah rasio pembiayaan 

UMKM paling rendah yaitu 20% dilakukan secara bertahap. Pada masa transisi 

2 (dua) tahun yakni pada tahun 2013 dan 2014, bank umum dapat memberikan 

pembiayaan UMKM sesuai dengan kemampuan bank yang sudah ditentukan 

dalam rencana bisnis bank. Pada tahun 2015 hingga 2018 dan seterusnya, bank 

umum dapat memberikan pembiayaan UMKM mulai dari 5% hingga 20%. 

Berdasarkan wawancara peneliti bersama salah satu karyawan Bank 

Aceh Syariah bahwa: “selama ini Bank Aceh Syariah telah menerapkan PBI 

dalam Implementasi Pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung 

pengembangan UMKM. Pengimplementasian tersebut temtunya dilakukan 

dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana 
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mestinya. Ketentuan tersebut tentunya merujuk pada PBI dan beberapa Regulasi 

yang ada sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh tentang UMKM.”
65

  

Namun fakta yang ada di lapangan Bank Aceh Syariah belum mencapai 

target pembiayaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sejauh ini pada 

tahun 2019 pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang 

disalurkan sebesar 13%, angka pencapaian pemberiaan pembiayaan ini masih 

jauh daripada harapan yang seharusnya harus mencapai 20%. Hal ini turut 

diperkuat oleh statement Haizir Sulaiman dalam sebuah media yang dirilis pada 

tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa “Saat Tutup buku 31 Desember 

2019 lalu, pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang 

disalurkan oleh Bank Aceh Syariah meningkat lima persen, dari 8 persen 

menjadi 13%. Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah, 

Haizir Sulaiman, dalam pertemuan saat melakukan kunjungan silaturahmi ke 

Kantor Harian Serambi Indonesia, di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan 

Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (11/3/2020) pagi.  

Lebih lanjut, Haizir didampingi Komisaris Independen, Mirza Tabrani 

dan Muslim A Djalil, serta dewan direksi yang terdiri atas Bob Rinaldi (Direktur 

Bisnis), Yusmal Diansyah (Direktur Kepatuhan), Amal Hasan (Direktur Dana 

dan Jasa), dan Lazuardi (Direktur Operasional), serta Pemimpin Divisi 

Corporate Secretary, Muslim AR. bahwa pihaknya saat ini sedang 

menggalakkan pembiayaan khususnya di bidang UMKM yang mencakup 

sejumlah sektor usaha seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, 

pariwisata, dan perdagangan.  Namun, dalam implementasiannya saat ini belum 

tersimplementasi secara optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 
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Wawancara dengan Danu (Karyawan PT. Bank Aceh Syariah) pada tanggal 9 

Desember 2020. 
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17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Pembiayaan UMKM oleh Perbankan. 

Karena, masih terkendala dengan beberapa faktor yang ada.
66

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa saat ini PT 

Bank Aceh Syariah belum mengimplementasikan kebijakan pembiayaan 

UMKM sebagaimana yang diatur dalam regulasi PBI Nomor 17/12/PBI/2015 

secara optimal. Tentu ini menjadi sebuah masalah yang perlu ditelaah lebih 

lanjut kenapa Bank Aceh Syariah atas ketidak tercapainya angka pembiayaan 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 

tentang Pemberian Pembiayaan UMKM. Seharusnya Bank Aceh Harus 

mengimplementasikan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 pasal 2 ayat (3) tentang 

pencapaian rasio pemberiaan pembiayaan UMKM dimana sejak tahun 2018; 

rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 20% (dua 

puluh persen). 

Disamping itu pada periode 2020 pembiayaan yang disalurkan mencapai 

Rp 15,3 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mecapai 21,6 

triliun, untuk penyaluran pembiayaan UMKM, Bank Aceh Syariah mencatatkan 

trend positif yaitu tumbuh 20,8% dari tahun 2019 sebesar Rp 993,613 juta 

menjadi Rp 1.200.198, juta tahun 2020 serta meningkatkanya jumlah nasabah 

UMKM 21,4% dari tahun 2019 sebanyak 4.153 nasabah tumbuh menjadi 5.043 

nasabah pada tahun 2020. Lebih jelas dapat dilihat pula pada Tebel dan Grafik 

berikut ini: 

Tabel. 4 Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Bank Aceh Syariah 

 

TAHUN 

TOTAL 

KESELURUHAN 

PEMBIAYAAN  

TOTAL 

PEMBIAYAAN 

UMKM 

 

PERSENTASE 

JUMLAH 

NASABAH  

2019 14.36 triliun 993.613 Juta 7% 4.153 

2020 15.3 triliun 1.200.198 Juta 8% 5.043 
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Keterangan Haizir Sulaiman (Dirut Bank Aceh Syariah) dalam 

www.serambiindonesia.com Edisi 11 Maret 2020. 

http://www.serambiindonesia.com/
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Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terkait implementasi PBI 

Nomor 17/12/PBI/2015 pada PT. Bank Aceh Syariah peneliti memperoleh 

jawaban bahwa ternyata ada beberapa faktor penyebab utama  Bank Aceh 

Syariah belum mencapai target pada angka pembiayaan terhadap UMKM 

sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015, diantaranya 

banyaknya UMKM yang tidak bankable (tidak memenuhi syarat dalam 

pembiayaan), sehingga sulit mendapatkan kepercayaan dari bank, karena 

umumnya UMKM tidak mempunyai pembukuan yang baik. Padahal, 

pembukuan yang baik merupakan salah satu dari sekian banyak syarat untuk 

memperoleh pembiayaan atau pinjam modal dari Bank Aceh Syariah. 

Kenyataannya, pendidikan yang masih rendah dan tidak sederajat dengan pelaku 

usaha besar merupakan kelemahan UMKM sulit untuk mengakses permodalan 

dari Bank Aceh Syariah.  

Kemudian, produk yang dihasilkan juga masih memiliki kualitas di 

bawah standar yang ditetapkan, dan belum layak di pasarkan sebgaimana 

kebutuhan pasar baik dalam bentuk output (penyajian) yang dihasilkan maupun 

outcome (diterima pasar, kualitas, mutu produk) nya di pasar nasional. Maka 

oleh sebab itu, Bank Aceh Syariah belum bisa mengimplementasikan PBI 

tersebut sebagaimana yang ditentukan. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan 

sertifikasi mutu UMKM dari Pemerintah Daerah guna menghasilkan produk 

PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM 

OLEH BANK ACEH SYARIAH 

2019 14.36 triliun 993.613 Juta 2020 15.3 triliun 1.200.198 Juta 
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yang berkualitas. Karena, tanpa produk yang berkualitas dan terjamin hasilnya. 

Bank Aceh Syariah tetap masih memiliki kendala dalam implementasian 

tersebut.
67

 

Lebih lanjut, peneliti juga mendapatkan UMKM di Aceh saat ini juga 

tidak melakukan manajemen yang baik, baik dari segi pengelolaan anggaran, 

maupun pembukuan yang baik sebagaimana yang ditetapkan. Karena, 

pengetahuan para pengusaha UMKM kita belum memiliki kesadaran akan 

pentingnya pembukuan. Padahal dengan pembukuan dan manajemen yang baik, 

disinilah menjadi suatu rujukan dan patokan penilaian dalam penyaluran 

pembiayaan oleh Bank Syariah maupun Bank lainnya. Karena, pembukuan juga 

sebagai rujukan tingkat kemajuan UMKM tersebut, di dalamnya berisi tingkat 

produksi, laba, rugi, maupun hasil penjualan yang dihasilkan dalam rekapitulasi 

per bulan maupun per tahun.  

Berkaca pada manajemen tersebut lah, maka Bank Aceh Syariah sangat 

menganjurkan untuk setiap UMKM agar memperbaiki manajemen keuangan 

yang baik, sehingga persentase pembiayaan UMKM dapat tersalurkan 20% 

sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015.  Saat ini, Bank Aceh 

Syariah juga melakukan beberapa langkah dan upaya yang ditempuh dalam 

meningkatkan angka persentase pembiayaan UMKM agar mencapai angka 20%, 

yaitu; 

1. Dibentuknya Unit UKM Center untuk mendorong peningkatan 

pembiayaan UMKM. 

2. Memberikan pelatihan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan 

kompetensi AO Produktif PT. Bank Aceh Syariah. 

3. Aktif Melakukan Coaching dan monitoring terhadap kinerja 

Pembiayaan UMKM cabang dan para Account Officer. 
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Hasil olah Data Peneliti dari berbagai wawancara tentang Bank Syariah Aceh, 10 

Desember 2020. 



62 
 

 

 

4. Monitoring secara harian terhadap pembiayaan bermasalah seluruh 

Cabang baik penyebab permasalahan, Upaya Penyelesaian, maupun 

target date penyelesaian. 

5. Pengembangan potensi komoditas Unggulan Daerah dengan tujuan 

untuk peningkatan pembiayaan Produktif. 

6. Pengembangan pembiayaan Sektor Produktif Berbasis Cluster. 

7. Pengembangan Potensi Usaha Kilang Padi dengan tujuan untuk 

peningkatan Pembiayaan Produktif. 

8. Pengembangan Pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh 

Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen. 

9. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku UMKM. 

10. Melakukan Kerjasama dengan lembaga pembiayaan mikro. 

Melalui langkah yang dilakukan tersebut di atas, diharapkan akan dapat 

meningkatnya persentase pembiayaan UMKM di Aceh. Sebab potensi UMKM 

di Aceh sangat besar berpeluang tumbuh menjadi baik, apabila ditata dan 

dikelola dengan baik pula agar menghasilkan output berupa produk yang 

berkualitas. Karena, selama ini Bank Aceh Syariah tidak mampu juga bekerja 

sendiri dalam implementasi ini, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pihak, 

terutama Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menetapkan standar yang baik 

UMKM agar dapat didukung pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah maupun 

Bank lainnya. Untuk itu, Dinas terkait juga harus memiliki pedoman yang baik 

berupa standar UMKM yang wajib dipatuhi oleh pelaku UMKM agar produk 

yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang tinggi, serta mampu bersaing dan 

masuk pasar nasional. Karena, saat ini hanya beberapa saja UMKM yang baru 

masuk pasar Nasional seperti: Minyek Pret, Kopi Gayo, Ulee Kareng, dan 

beberapa produk lainnya Sementara masih banyak yang lain di Aceh belum bisa 
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masuk ke tahap tersebut, karena belum ditopang oleh manajemen dan produk 

yang baik sesuai dengan standar dan pangsa pasar.
68

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum 

terimplementasinya PBI Nomor 17/12/PBI/2015 oleh Bank Aceh Syariah 

disebabkan karena belum adanya tata kelola yang baik oleh UMKM sendiri di 

Aceh, sehingga bisa dibantu pembiayaan oleh Bank, tata kelola tersebut 

tentunya terletak pada pembukuan keuangan, maupun manajemen yang lain. 

Kemudian, standar yang dihasilkan oleh UMKM juga masih banyak tergolong 

rendah, sehingga dalam pemasaran produk yang dihasilkan perlu dilakukan 

perbaikan produk dalam bentuk pengembangan lanjut, sehingga produk yang 

dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Disinilah perlu UMKM agar dapat 

menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan agar dalam pembiayaan tidak 

terkendala. Untuk itu, perlu memperhatikan juga berbagai ketentuan 

administrasi maupun model UMKM yang telah ditetapkan agar dalam 

pengajuan pembiayaan menjadi mudah. 

C. Konsekuensi Hukum atau Sanksi yang di dapat Oleh Bank Aceh 

Syariah dalam Penerapan PBI No. 17/12/PBI/2015 

Sejauh ini konsekuensi hukum yang diterima oleh Bank Aceh Syariah 

dalam ketidak pencapaian rasio pembiayaan sebagaimana disebut dalam PBI 

Nomor 17/12/PBI/2015 bahwasanya Bank Aceh Syariah wajib 

menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM, 

jumlah dana pelatihan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan persentase 

tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi 

dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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Wawancara dengan Bukhari (Karyawan Bank Aceh Syariah) pada tanggal 10 

Desember 2020 
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Penyelenggaran pelatihan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan 

paling lambat 30 september tahun berikutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai 

persentase tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib 

dipenuhi dengan realisasi pencapaian sebagaimana dimaksud diatur dalam surat 

Edaran Bank Indonesia, dan sejauh ini Bank Aceh Syariah telah melakukan 

pelatihan kepada berbagai UMKM di Aceh pada setiap tahunnya, dan laporan 

tersebut bisa dilihat pada laporan keuangan Bank Aceh Syariah (laporan tahunan 

Bank Aceh Syariah pada www.bankaceh.co.id yang bisa diakses oleh seluruh 

khalayak atau publik untuk menjadi masukan. 

Lebih lanjut, menurut Danu (Karyawan Bank Aceh) dalam wawancara 

dengan peneliti, walaupun Bank Aceh telah melakukan berbagai pelatihan untuk 

mendukung UMKM tersebut agar dapat dilakukan pembiayaan oleh Bank, 

pelatihan tersebut tidak akan berarti tanpa ada dukungan dari berbagai 

stakeholder seperti Dinas terkait dalam bentuk follow up lebih lanjut. Karena, 

menjadi kewenangan Dinas terkait pula dalam meningkatkan UMKM naik kelas 

melalui kegiatan pembinaan, pengembangan evaluasi dan pemantauan terkait 

UMKM di Aceh. Tanpa adanya pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, 

maka realiasai dalam implementasiaan PBI tersebut tetap tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya. Untuk itu, Dinas terkait juga perlu setiap saat melakukan 

koordinasi dengan Bank maupun pihak lainnya yang membidangi UMKM ini 

agar dapat berkembang dengan baik dan dapat kiranya dibantu pembiayaan oleh 

Bank, jika sudah layak dan sesuai dengan ketentuan PBI tersebut.
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Wawancara dengan Danu (Karyawan Bank Aceh) pada Tanggal 9 Desember 2020; 

lihat juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, 

Bagian Kedua, Pasal 6, hlm 5. 

http://www.bankaceh.co.id/
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Tabel. 5 Pembinaan UMKM yang dilakukan Bank Aceh Syariah 

No Total Anggaran Pelatihan Total Pelaku UMKM 

1 3.450 Miliar 2700 Orang 

2 1.5 Miliar 1.986 Orang 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi 

hukum yang diterima oleh Bank Aceh Syariah dalam ketidak pencapaian rasio 

pembiayaan sebagaimana disebut dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015 ialah Bank 

Aceh Syariah diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak sedang dan/atau belum 

pernah mendapat Pembiayaan UMKM, jumlah dana pelatihan sebagaimana 

dimaksud dihitung berdasarkan persentase tertentu dengan realisasi pencapaian 

pada setiap akhir tahun. Namun, pelatihan tersebut tidak akan berarti tanpa ada 

dukungan dari berbagai stakeholder seperti Dinas terkait dalam bentuk follow up 

lebih lanjut dalam meningkatkan UMKM naik kelas melalui kegiatan 

pembinaan, pengembangan evaluasi dan pemantauan terkait. 

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM 

Yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi para UMKM kegiatan 

usaha lembaga Bank Aceh Syariah yang berlaku harus disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip Syariah. Usaha penyesuaian yang telah dilakukan selama ini 

diantaranya terkait dengan perubahan perundang-undangan lain yang 

berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Perubahan ini dimaksudkan 

untuk menciptakan sistem keuangan yang handal, baik ditinjau dari segi 

pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga terwujud ketentraman 

lahir batin. 

Impementasi prinsip Syariah dalam Praktek kemitraan pada Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) ini menggunakan akad mudharabah dan 

Musyarakah (bagi hasil) karena hal ini memang ditujukan sebagai sarana 
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investasi. Praktek kemitraan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 

menerapkan akad mudharabah dan musyarakah tersebut telah diterapkan di 

Bank Aceh Syariah. Dimana dalam penerapan produk ini dapat mendatangkan 

manfaat bagi Mitra dan Konsumen. 

Berdasarkan ketentuan mengenai akad mudharabah juga pada dasarnya 

telah diatur dengan jelas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). 

Sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada dalil naqli dan aqli, 

penggunaan akad mudharaah tersebut harus dipertanggung jawabkan tidak 

hanya antar sesama manusia melainkan juga kepada sang pencipta. Karenanya, 

dalam menerapkan akad mudharabah, rukun dan syarat harus mutlak terpenuhi 

disetiap transaksi. Hal tersebut sebagai pedoman erat untuk Bank Aceh Syariah 

dalam menjalankan akad tersebut sesuai Syariat Islam. 

 Hukum mudharabah berbeda-berbeda karena adanya perbedaan-

perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 

mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan.
70

 

 Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu: 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik 

barang; 

3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 

4. Maal, yaitu harta pokok atau modal; 

5. Amal, pekerjaan pengelolan harta sehingga menghasilkan laba; 

6. Keuntungan. 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudarabah adalah ijab dan qabul 

dengan lafal yang menunjukan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu 

dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata mudarabah, muqaradah 
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, cet-8…., hlm.141. 
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dan mu’amalah serta lafal-lafal yang menunjukan makna-makna lafal tersebut. 

Seperti jika pemilik modal, “ambillah modal ini berdasarkan akad mudhrabah 

dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik 

kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau 

yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.” Menurut mayoritas ulama 

hanafiyah, rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal 

dan ‘amil), ma’qud ‘alaih (modal, kerja, dan laba) dan sighat (ijab dan qabul).
71

 

Hukum Islam telah memberikan aturan tentang muamalah yang 

didalamnya juga banyak tercantum mengenai transaksi muamalah. Hukum Islam 

telah melarang keras adanya unsur-unsur yang bersifat merugikan satu pihak 

lain dan meraup keuntungan pribadi. Semua jenis muamalah diperbolehkan 

sesuai dengan kaidah dasar bermuamalah yang ada dalam kaidah fiqh yang 

berbunyi: 

ةه  احلِْلُّ  اْلمهَعاَماَلتِ  ِف  الشُّرهْوطِ  ِف  ْاأَلْصله     ََ ََب  ِبَدلِيْ ل   ِإالَّ  َواإْلِ
Artinya :“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

Maksud dari kaidah ini adalah hukum asal dari setiap perkara itu 

diperbolehkan sebelum ada dalil atau hukum yang mengharamkannya. Akan 

tetapi tidak boleh asal diperbolehkan setiap perkara yang ditemui sebelum 

diketahui dengan jelas tentang bagaimana hukumnya. Misal, jika ditentukan 

perkara yang membuat ragu antara halal atau haram, maka sebaiknya menjauhi 

perkara yang syubhat. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang 

mengatur tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah sebagai berikut: 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di 

masa depan yang belum tentu terjadi. 
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Wahbah az-zuhaili, fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hlm.479.  
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3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat (yad al-amanah), kecuali akibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepekatan melalui musyawarah. 

Praktek akad mudharabah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 

Bank Aceh Syariah . menurut bapak danu selaku pegawai Bank Aceh Syariah 

yang membidangi UKM Center berpendapat bahwa dalam praktek mudharabah 

yang dilakukan di Bank Aceh Syariah ini dihukumi mubah/halal, beliau merujuk 

pada dalil bahwa “Allah mengharamkan Riba dan menghalalkan jual beli.” Dan 

mengikuti aturan yang telah dibuat oleh fatwa DSN MUI sehingga kegiatan 

transaksi antara Bank Aceh Syariah dengan UMKM tidak bersentuhan transaksi 

uang dengan uang tapi langsug dengan cara jual beli sebagai salah satu cara 

untuk menyiasati pelanggaran hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah secara umum, 

jenis kerjasama yang terjalin antara pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dengan pihak Bank Aceh Syariah telah sesuai sebagaimana konsep 

Hukum Ekonomi Syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), karena kedua belah 

pihak sama-sama rela atau ridha dalam menjalankan Kerjasama dan didalam 

kontribusi keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi 

dan melakukan apa yang disepakati oleh keduanya sehingga tidak adanya unsur 

pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada 

kerjasamanya antara kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya 

telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan 

perjanjian yang sah. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang analisis Terhadap Pembiayaan UMKM 

oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi 

Syariah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi PBI No. 17/12/PBI/2015 tentang pemberian pembiayaan 

kepada UMKM oleh Bank Aceh Syariah selama ini belum 

terimplementasikan secara optimal. Ketidaktercapaian tersebut tentu 

terletak pada banyaknya UMKM yang tidak bankable (tidak memenuhi 

syarat dalam pembiayaan), sehingga sulit mendapatkan kepercayaan dari 

bank, karena umumnya UMKM tidak mempunyai pembukuan yang 

baik. Padahal, manajemen, seperti pembukuan yang baik merupakan 

salah satu dari sekian banyak syarat untuk memperoleh pembiayaan atau 

pinjam modal dari Bank Aceh Syariah. 

2. konsekuensi Hukum yang diterima oleh Bank Aceh Syariah atas 

ketidaktercapaian rasio pembiayaan sebagaimana disebut dalam PBI 

Nomor 17/12/PBI/2015, diberikan kewajiban kepada Bank Aceh Syariah 

untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat 

Pembiayaan UMKM, jumlah dana pelatihan sebagaimana dimaksud 

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio 

pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian 

pada setiap akhir tahun. 

3. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah secara umum jenis 

Kerjasama yang terjalin antara pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dengan pihak Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan konsep 

Hukum Ekonomi Syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 
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07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), 

karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan 

Kerjasama dan di dalam kontribusi keduanya sama-sama mematuhi atau 

tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh 

keduanya sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada kerjasamanya antara 

kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi 

sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang 

sah. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, 

maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Aceh Syariah yang merupakan salah satu Bank daerah dan 

kemudian memakai prinsip Syariah seharusnya dapat lebih 

mengedepankan nilai-nilai ekonomi keummatan sehingga tingkat rasio 

pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam PBI No. 17/12/PBI/2015 

dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pengembangan UMKM yang 

ada di suatu daerah. 

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Aceh 

diharapkan ada kepedulian untuk melakukan pembinaan, dan 

pengawasan guna mendukung pengembangan UMKM, baik dari segi 

dukungan aturan, pelatihan, dan lain sebagainya yang diharapkan 

hadirnya UMKM mampu menumbuhkan ekonomi Aceh. 

3. Pelaku UMKM diharapkan dapat memahami dengan baik terkait PBI 

Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pembiayaan UMKM melalui Bank, serta 

memperbaiki mutu kualitas UMKM, dan manajemen pengelolaan usaha, 

serta berbagai syarat dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan agar 

dalam pembiayaan oleh Bank menjadi mudah. 



71 
 

 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk terus melakukan kajian dan penelitian 

lebih lanjut terkait kebijakan UMKM, agar dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan selanjtnya kepada pelaku usaha, pasar, maupun 

pengambil kebijakan, agar UMKM dapat terus berkembang menjadi 

suatu modal penopang ekonomi suatu daerah.  
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PROTOKOL WAWANCARA 

 

Judul Penelitian : ANALISIS TERHADAP 

PEMBIAYAAN UMKM OLEH 

PERBANKAN MENURUT PBI 

NO.17/12/PBI/2015 DAN 

HUKUM EKONOMI 

SYARIAH ( STUDI PADA PT 

BANK ACEH SYARIAH ) 

Waktu Wawancara     : Pukul 09.00-11.00 

Hari/Tanggal    : Rabu, 16 Desember 2020 

Tempat    : Kantor Pusat Bank Aceh 

Pewawancara    : Reza Hendra Putra 

Orang yang Diwawancarai   : Danu Nuwansyah 

Jabatan Orang yang Diwawancarai   : Staff UKM Center 

 

Wawncara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Terhadap Pembiayaan 

UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI No.17/12/PBI/2015 dan Hukum 

Ekonomi Syariah.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan 

penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut 

akan dilinduni kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan 

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. 

Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 Menit. 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah PT Bank Aceh Syariah menerapkan PBI No.17/12/PBI/2015 

tentang penyaluran pembiayaan oleh perbankan terhadap UMKM? 



 

 

 

2. Bagaimana pandangan Bank Aceh Syariah terhadap penerapam PBI 

No.17/12/PBI/2015? 

3. Bagaimanakah penerapan PBI No.17/12/PBI/2015 yang dilakukan oleh 

PT Bank Aceh Syariah sejauh ini? 

4. Berapa persentase angka pembiayaan yang disalurkan PT Bank Aceh 

Syariah terhadap UMKM dari total pembiayaan? 

5. Apakah ada kendala/hambatan dalam Implementasi PBI 

No.17/12/PBI/2015 tentang pembiayaan UMKM oleh perbankan? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT Bank Aceh Syariah 

terlambat dalam penerapan PBI No.17/12/PBI/2015? 

7. Bagaimana konsekuensi hukum yang diterima PT Bank Aceh Syariah 

dalam penerapan PBI No/17/12/PBI/2015? 

8. Bagaiamana Langkah dan upaya PT Bank Aceh Syariah untuk 

meningkatkan angka Persentase total pembiayaan terhadap UMKM agar 

mencapai angka 20%? 

9. Produk-produk apa saja yang paling diminati oleh nasabah UMKM pada 

PT Bank Aceh Syariah? 

10. Apakah ada ketentuan khusus terhadap UMKM yang mendapatkan 

pembiayaan? 

11. Sejauh ini kendala apa saja yang dialami UMKM dalam pengembangan 

usahanya? 

12. Apakah pembiayaan yag disalurkan PT Bank Aceh Syariah sejauh ini 

kepada UMKM sudah sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi 

Syariah?(Akad, Asas-asas,Prinsip) 

13. Sudah efektifkah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM oleh 

Bank Aceh Syariah sejauh ini? 

14. Apa harapan PT Bank Aceh Syariah terkait dengan penerapan PBI 

No.17/12/PBI/2015? 



 

 

 

VERBATIM WAWAANCARA 

No. T/J Isi Wawancara 

1.  T Apakah PT Bank Aceh Syariah menerapkan PBI 

No.17/12/PBI/2015 tentang penyaluran pembiayaan oleh 

perbankan terhadap UMKM? 

2.  J Betul, Setiap Bank wajib mengikuti ketentuan regulator dalam 

hal ini Bank Indonesia 

3.  T Bagaimana pandangan Bank Aceh Syariah terhadap 

penerapam PBI No.17/12/PBI/2015? 

4.  J Merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan penyaluran 

pembiayaan UMKM 

5.  T Bagaimanakah penerapan PBI No.17/12/PBI/2015 yang 

dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah sejauh ini? 

6.  J Bank Aceh Syariah sepenuhnya melaksanakn penerapa PBI 

No.17/12/PBI/2015 

7.  T Berapa persentase angka pembiayaan yang disalurkan PT 

Bank Aceh Syariah terhadap UMKM dari total pembiayaan? 

8.  J Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

9.  T Apakah ada kendala/hambatan dalam Implementasi PBI 

No.17/12/PBI/2015 tentang pembiayaan UMKM oleh 

perbankan? 

10.  T Tidak ada hambatan 

11.   Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT Bank Aceh 

Syariah terlambat dalam penerapan PBI No.17/12/PBI/2015? 

12.  J Banyak Faktor salah satunya Nasabah yang tidak Bankable 

13.  T Bagaimana konsekuensi hukum yang diterima PT Bank Aceh 

Syariah dalam penerapan PBI No/17/12/PBI/2015? 



 

 

 

14.  J Sesuai dengan ketentuan PBI tersebut 

15.  T Bagaiamana Langkah dan upaya PT Bank Aceh Syariah untuk 

meningkatkan angka Persentase total pembiayaan terhadap 

UMKM agar mencapai angka 20%? 

16.  J - Dibentuknya Unit UKM Center untuk mendorong 

peningkatan pembiayaan UMKM. 

- Memberikan pelatihan dan Pendidikan dalam rangka 

peningkatan kompetensi AO produktif PT. Bank Aceh 

Syariah. 

- Aktif melakukan Coaching dan monitoring terhadap 

kinerja pembiayaan UMKM cabang dan para Account 

Officer. 

- Monitoring secara harian terhadap pembiayaan 

bermasalah seluruh Cabang baik penyebab 

permasalahan, upaya penyelesaian, maupun target date 

penyelesaian. 

- Pengembangan pembiayaan sektor produktif berbasis 

Cluster. 

- Pengembangan potensi Usaha kilang padi dengan 

tujuan untuk peningkatan pembiayaan produktif. 

- Pengembangan pembiayaan sistem bagi hasil resi 

Gudang (SRG) di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh 

besar, Pidie, dan Bireun. 

- Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku 

UMKM. 

- Melakukan Kerjasama dengan lembaga pembiayaan 

Mikro. 

17.  T Produk-produk apa saja yang paling diminati oleh nasabah 



 

 

 

UMKM pada PT Bank Aceh Syariah? 

18.  J Pembiayaan Mikro Bank Aceh, dan Pembiayaan Ritel. 

19.  T Apakah ada ketentuan khusus terhadap UMKM yang 

mendapatkan pembiayaan? 

20.  J Sesuai ketentuan Bank termasuk prinsio 5 C dan prinsip 

Syariah 

21.  T Sejauh ini kendala apa saja yang dialami UMKM dalam 

pengembangan usahanya? 

22.  J - Pengetahuan. 

- Pemasaran. 

- Permodalan. 

- Teknologi. 

- Legal & Adm Financial. 

- Jaringan. 

23.  T Apakah pembiayaan yang disalurkan PT Bank Aceh Syariah 

sejauh ini kepada UMKM sudah sesuai dengan konsep 

Hukum Ekonomi Syariah?(Akad, Asas-asas,Prinsip) 

24.  J - Akad yang digunakan : Murabahah dan Musyarakah 

- Asas dan Prinsip : Nasabah sedapat mungkin 

mempunyai sifat sidiq, tabliqh, Amanah dan fathonah, 

cara untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai 

sifat-sifat STAF dapat dilakukan dengan cara antara 

lain referensi, hasil peyidikan, wawancara langsung 

(ta’aruf) 

- Usaha yang dilakukan pembiayaan terhindar dari 

unsur MAGHRIB 

25.  T Sudah efektifkah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM 

oleh Bank Aceh Syariah sejauh ini? 



 

 

 

26.  J Sudah, dibuktikan dengan data kenaikan angkar persentase 

setiap tahunnya. 

 

27.  

T Apa harapan PT Bank Aceh Syariah terkait dengan penerapan 

PBI No.17/12/PBI/2015? 

28.  J Dengan adanya PBI tersebut diharapakan kedepannya akan 

menumbuhkembangkan para pelaku UMKM dan 

meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM. 
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