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Istimewa Dalam 
Bingkai Syariah

Dari seklian banyak 
perusahaan daerah di Aceh, 
Bank Aceh hingga kini masih 
menjadi yang terdepan 
dalam memberdayakan 
ekonomi rakyat.

Di usia yang sudah 44 
tahun, Bank Aceh dinilai 
sudah sangat matang 
dalam melewati berbagai 
dinamika dalam industri 
perbankan. 
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Mitra yang mulia, Bank Aceh 
sebagai Bank Umum Syariah 

(BUS) baru berjalan setahun. Na-
mun dengan semangat milad ke-44 
Bank Aceh yang jatuh pada 6 Agus-
tus 2017 lalu, kami akan terus beru-
saha membawa Bank Aceh menuju 
pemenuhan cita-cita sebagai bank 
syariah terkemuka di Indonesia.

Kami di manajemen Bank Aceh 
akan selalu berusaha serentak, sena-
da, dan seirama dalam menjalankan 
roda bisnis bank kebanggaan rakyat 
Aceh ini. Dengan komitmen yang 
kuat, setiap elemen di Bank Aceh 
secara bersama-sama mencapai tu-
juan dari visi dan misi bank dalam 
membangun ekonomi daerah dan 
masyarakat.

Kini, setelah satu tahun Bank 
Aceh konversi menjadi BUS,  kami 
terus melakukan berbagai penye-
suaian dengan proses adaptasi yang 
cepat. Tujuannya tentu agar aksel-
erasi berbagai program kerja dapat 
berjalan dengan baik, dan berbagai 
rencana pengembangan strategi 
bisnis tidak kehilangan momentum.

Mitra yang mulia. Tentu, butuh 
energi baru untuk mewujudkan 
semua itu, butuh komitmen yang 
kuat, sikap dan konsistensi yang 
jelas, serta butuh kesiapan mental 
dan psikologi terhadap berbagai 
konsekwensi yang akan dihada-
pi. Semua itu akan kami lakukan 
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Dhapu Redaksi

secara struktur, terukur, dan berke-
lanjutan. 

Semua harus berangkat dari 
indahnya harmoni syariah, yaitu se-
cara berjamaah. Masing-masing su-
dah harus paham tentang tugas dan 
fungsinya, siapa yang harus menjadi 
imam, siapa yang menjadi makmum, 
serta jelas dan harus sepakat ke arah 
mana kiblat yang dituju.

Tidak ada yang sempurna me-
mang, tapi juga tidak ada yang mus-
tahil untuk dilakukan demi tercapa-
inya tujuan kebaikan. Bersama kita 
bisa, harus bisa, pasti bisa. Seman-
gatnya harus jelas, serentak, senada, 
seirama. Dirgahayu Bank Aceh.[**]
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ke-44, baik kegiatan internal Bank 
Aceh, maupun kegiatan eksternal 
dengan nasabah dan masyarakat 
umum.

Beberapa kegiatan yang dilak-
sanakan antara lain: kunjungan 
sosial sekaligus pemberian bantuan 
ke panti sosial/panti asuhan, pe-
santren, penyerahan bantuan untuk 
fakir miskin dan duafa, serta anak 
yatim dalam wilayah kerja Bank 
Aceh di seluruh kantor cabang di 
setiap kabupaten/kota.

Selain itu juga digelar kegiatan 
sosial donor darah bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia 
(PMI) dan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) di setiap kabupaten/
kota. 

“Ada juga pasar murah, serta 
berbagai kegiatan olahraga dan 
permainan. Puncak peringatah HUT 
ke-44 ditutup dengan acara kolosal 
yaitu Gowes Bank Aceh 2017 yang 
diikuti 10.000 peserta,” jelas Direk-

tur Utama Bank Aceh, Busra Abdul-
lah melalui Pemimpin Divisi Cotary, 
Amal Hasan.

Menurutnya, momentum HUT 
Bank Aceh ke-44 ini menjadi sangat 
istimewa karena bertepatan dengan 
setahun berjalannya perubahan ke-
giatan usaha (konversi) Bank Aceh 
dari sistem konvensional menjadi 
syariah. “Berbagai kegiatan per-
ayana HUT ini juga menjadi bagian 
dari sosialisasi Bank Aceh Syariah 
kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam usia yang sudah 44 ta-
hun, manajemen Bank Aceh tetap 
berharap dukungan dan partisipasi 
dari semua pihak dan seluruh stake-
holder dalam rangka percepatan 
dan optimalisasi sosialisasi sistem 
ekonomi syariah secara massif  dan 
terintegrasi dengan berbagai sum-
ber daya. Terutama melalui peran 
ulama, tokoh masyarakat, eksekutif  
dan legislatif, serta sektor pendi-
dikan baik formal maupun infor-
mal.[**]

Minggu, 6 Agustus 2017, 
Bank Aceh genap berusia 44 
tahun. Ulang tahun kali ini 
juga menjadi istimewa, karena 
ulang tahun pertama Bank 
Aceh beroperasi sebagai Bank 
Umum Syariah (BUS).

Istimewa Dalam 
Bingkai Syariah

Pada hari bahagia tesrebut, 
komisaris bersama direksi dan 

karyawan/karyawati Bank Aceh 
melaksanakan  upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) secara 
khidmad di halaman Kantor Pusat 
Bank Aceh di Jalan Mr Muhammad 
Hasan, Batoh, Banda Aceh. Upacara 
yang sama juga digelar di seluruh 
kantor Cabang Bank Aceh, baik di 
Aceh maupun di Medan, Sumetara 
Utara.

Berbagai kegiatan dilaksanakan 
dalam rangkat memeriahkan HUT 

04

Laporan Utama



Penegasan itu disampaikan 
Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova 

Iriansyah MT dalam sambutannya 
yang dibacakan Sekretaris Daerah 
(Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM, 
Minggu, 6 Agustus 2017 pada upaca-
ra peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Bank Aceh ke-44 di halaman 
Kantor Pusat Bank Aceh, Jalan Mr 
Muhammad Hasan, Batoh, Banda 
Aceh. 

Menurutnya, Bank Aceh Syariah 
tidak hanya penting untuk mas-

Nova Iriansyah  (Wakil Gubernur Aceh)

Bank Aceh Terdepan Dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Pemerintah Aceh selaku pemegang 
saham pengendali Bank Aceh, menga-
kui dari seklian banyak perusahaan 
daerah di Aceh, Bank Aceh hingga kini 
masih menjadi yang terdepan dalam 
memberdayakan ekonomi rakyat.

yarakat Aceh, tapi juga telah mampu 
berkontribusi bagi pembangunan 
nasional. “Bank Aceh telah mam-
pu menjadi yang terdepan dalam 
mendukung aktivitas peberdayaan 
ekonomi masyarakat di Aceh,” 
akunya.

Bahkan, lanjut Wagub, di tengah 
perekonomian nasional yang melam-
bat pada beberapa tahun belakan-
ga ini, Bank Aceh tetap mampu 
meningkatkan kinerjanya dalam 
mendukung perekonomian daerah. 
Hal ini tercermin dari total aset 
Bank Aceh sampai Juni 2017 yang 
telah mencapai Rp 23 triliun. Pada 
saat yang bersamaan pertumbuhan 
pembiayaan yang disalurkan juga 
meningkat sebesar Rp 12,4 triliun.

“Semua capaian ini menjadi buk-
ti bahwa komisaris dan direksi telah 
bekerja dengan baik. Mudah-muda-

han kinerja ini dapat ditingkatkan, 
sehingga Bank Aceh menjadi salah 
satu yang terdepan dalam men-
dukung aktivitas pembangunan 
daerah,” harapnya.

Wagub melanjutkan, perayana 
HUT Bank Aceh ke-44 menjadi is-
timewa karena menandakan seta-
hun perjalanan Bank Aceh sebagai 
Bank Umum Syariah (BUS). “Art-
inya selama setahun ini kita telah 
melahirkan sejarah baru dalam dun-
ia perbankan Indonesia,” lanjutnya.

Wagub berharap, memasuki 
tahun kedua sebagai bank syariah, 
Bank Aceh dapat berbuat lebih 
banyak dalam berkontribusi bagi 
pembangunan daerah, sehingga bisa 
menjadi contoh bagi bank di daerah 
lain yang ingin konversi menjadi 
bank syariah.[**]

05

Laporan Utama



Hal itu disampaikan Komisaris 
Utama (Komut) Bank Aceh, Drs 

Demawan MM, Minggu, 6 Agustus 
2017 saat upacara peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-44 bank ke-
banggaan rakyat Aceh tersebut.

Meski demikian, Dermawan 
mengingatkan, Bank Aceh harus 
terus berbenar guna memberikan 
pelayanan prima kepada seluruh 

Drs Dermawan MM (Komut Bank Aceh)

Bank Aceh Semakin Matang
Di usia yang sudah 44 tahun, Bank 
Aceh dinilai sudah sangat matang 
dalam melewati berbagai dinamika 
dalam industri perbankan. Meski 
demikian, layanan prima harus terus 
ditingkatkan dalam semangat memba-
ngun ekonomi yang bersyariah.

stakeholder, ditambah lagi proses 
konversi yang telah berhasil dilalui 
dengan baik, sehingga diharap-
kan menambah semangat seluruh 
jajaran Bank Aceh mendedikasikan 
seluruh sumber daya secara maksi-
mal agar dapat memberikan berb-
agai manfaat positif  bagi pertum-
buhan ekonomi rakyat dan daerah 
Aceh.

“Bank Aceh harus mampu 
bersinergi dengan seluruh elemen 
dalam penerapan sistem ekonomi 
syariah di Aceh. Masyarakat sangat 
mengharapkan agar sistem ekonomi 
syariah khususnya perbankan dapat 
nyata dirasakan manfaatnya, teruta-
ma dalam upaya menghindari prak-
tik-praktik sistem ekonomi yang rib-
awi, menghilangkan ketidakadilan 
serta bermacam unsur kecurangan 

di negeri syariah,” tegasnya.
Dermawan yang juga Sekda Aceh 

mengatakan pemerintah daerah 
ini sangat mendukung berbagai 
terobasan Bank Aceh dalam upaya 
meningkatan pelayanan kepada 
nasabah dan masyarakat. Bank 
Aceh diharapkan dapat berperan 
secara maksimal dalam mendukung 
pelaksanaaan pembangunan Aceh, 
terutama dalam penguatan sistem 
ekonomi syariah.

“Bank Aceh juga diharapkan 
menjadi motor penggerak pen-
ingkatan pertumbuhan ekonomi 
Aceh. Hal ini sesuai peran fungsi 
intermediasi berdasarkan aturan 
muamalah dan prinsip-prinsip per-
bankan syariah dengan fokus pada 
pemberdayaan ekonomi berbasis 
kerakyatan,” ujarnya.[**]
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Busra Abdullah (Dirut Bank Aceh)

Akan Terus Berkontribusi 
Untuk Daerah

Penegasan itu disampaikan 
Direktur Utama Bank Aceh, 

Busra Abdullah, di sela-sela upacara 
perayana Hari Ulang Tahun (HUT) 
Bank Aceh ke-44, Minggu, 6 Agustus 
2017 di halaman Kantor Pusat Bank 
Aceh, Jalan Mr Muhammad Hasan, 
Batoh, Kota Banda Aceh.

Busra Abdullah menjelaskan, 
hingga Juni 2017, total aset Bank 
Aceh sudah mencapai Rp 23 triliun, 
Dana Simpanan Pihak Ketiga (DPK) 
juga meningkat menjadi Rp 19,2 
triliun pada Juni 2017. Pada saat ber-
samaan, pertumbuhan pembiayaan 
yang disalurkan juga meningkat 
mencapai Rp 12,4 triliun pada Juni 
2017.

“Dan juga yang perlu dicatat 
adalah peran dan kontribusi dari 
kinerja Bank Aceh terhadap pening-
katan Pendapatan Asli Aceh (PAA) 
yang sangat menggembirakan dan 
terus meningkat,” ungkapnya.

Busra Abdullah melanjutkan, 
dalam lima tahun terakhir, Bank 
Aceh telah menyumbang deviden 
dan dana pembangunan daerah men-
capai Rp 1,051 triliun. Hal ini sangat 
membanggakan karena Bank Aceh 
benar-benar telah membuktikan 
sebagai Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD). Ia menilai kinerja Bank 
Aceh benar-benar telah mampu men-
datangkan pertumbuhan ekonomi 
daerah, baik secara mikro maupun 
makro.

Busra Abdullah menegaskan, 
komisaris bersama direksi dan 
manajemen Bank Aceh akan ter-
us meningkatkan komitmen dan 

Bank Aceh akan terus berkontribusi 
dalam pembangunan daerah. Selama 
lima tahun terakhir deviden dari Bank 
Aceh untuk pembangunan daerah 
sudah mencapai Rp 1,051 triliun.

konsistensinya dalam mengelola dan 
mengembangkan bank kebanggaan 
rakyat Aceh tersebut secara amanah 
sesuai cita-cita pemerintah dan 
rakyat Aceh.

“Salah satu landasan keyakinan 
tersebut tercermin pada HUT ke-44 
ini yaitu Serentak, Senada, Seirama 
yang mengandung makna dan filoso-
fi bahwa kita semua satu komitmen, 
satu sikap dan satu persepsi dalam 
mencapai visi misi Bank ini,” jelas 
Busra Abdullah.

Selain itu, Busra Abdullah men-
egaskan, perayaan HUT Bank Aceh 
ke-44 menjadi 

momentum kebangkitan Bank 

Aceh dalam membangun fundamen-
tal ekonomi syariah di Aceh yang 
berbasis kerakyatan yang adil dan 
bermartabat.

“Kami akan terus berbenah den-
gan memperkuat kompetensi Sum-
ber Daya Manusia (SDM), menyem-
purnakan sistem dan infrastruktur 
pendukung lainnya agar lebih 
optimal. Fokus utama kita tekankan 
pada peningkatan profesionalitas 
karyawan dan karyawati secara 
berkelanjutan, serta memastikan 
tersedianya infrastruktur layanan 
operasional dan sistem IT yang han-
dal, termasuk pengembangan dan 
inovasi produk,” pungkasnya.[**]
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Kisah pendirian BKA bermula 
pada keinginan Pemerintah 

Aceh masa itu untuk memiliki bank 
sendiri. Maka pada 25 Maret 1957 
DPRD-P Provinsi Aceh menggelar 
sidang istimewa ke-2 di ruang terbu-
ka Pendopo Gubernur Aceh. Sidang 
dihadiri oleh 20 dari 30 anggota de-
wan. Sidang dipimpin oleh Tgk H M 
Ali Balwy dan Tgk M Abduh Sjam. 
Pembahasan mengenai rencana 
pendirian BKA dibahas. Pada prin-
sipnya dewan menyetujui rencana 
pendirian bank tersebut.

Kemudian Pada 5 September 
1957, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Peralihan (DPRD-P) Provinsi 
Aceh kembali menggelar sidang ke-
tiga rapat ke-15 membahas rencana 
pendirian BKA. Sidang dipimpin 
oleh Tgk H M Ali Balwy selaku 
Wakil Ketua DPRD-P dan Hasan Bas-
ri sebagai sekretaris. Sidang terse-
but dihadiri oleh 16 dari 30 anggota 
DPRD-P Aceh.

Sidang memutuskan memberi-
kan kepercayaan dan menyerahkan 
kuasa termasuk menyusun redaksi 
surat kuasa oleh DPRD-P Provinsi 
Aceh kepada Dewan Pemerintah 
Peralihan Provinsi Aceh dalam 
hubungan peminjaman uang sejum-
lah Rp 25 juta sebagai modal BKA 
dengan Pemerintah Pusat melalui 
Menteri Keuangan.

BKA didirikan dengan bentuk 
badan hukum  Naamloze Vennoots-
cap (NV).  Gagasan awal pendiriann-

Bank Aceh dari BKA
Hingga ke BUS
Minggu, 6 Agustus 2017, Bank Aceh 
merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-44, dan milad pertama sebagai 
Bank Umum Syariah (BUS). Namun, 
sejatinya Bank Aceh sudah berusia 60 
tahun. Bank kebanggaan rakyat Aceh 
ini didirikan tahun 1957 dengan nama 
Bank Kesejahteraan Aceh (BKA).

ya diprakarsai oleh Dewan Pemerin-
tah Daerah Peralihan Provinsi Aceh. 
Gagasan itu kemudian dirunding-
kan dan dibahas bersama DPRD 
Peralihan Provinsi Aceh. Ketika 
eksekutif  dan legislatif  mencapai 
kesepakatan, DPRD membuat Surat 
Keputusan (SK) nomor 7/DPRD/5 
tanggal 7 September 1957.

Atas persetujuan legislatif  
tersebut, eksekutif  Aceh kemudian 
membuat akte notaris pendirian 
bank melalui Mula Pangihutan Tam-
boenan, seorang wakil notaris di 
Kutaradja. Dengan modal dasar saat 
itu yang hanya Rp25 juta, didirikan-
lah Bank Kesejahteraan Aceh NV.

Dalam perjalanannya, terjadi be-
berapa kali perubahan akte. Setelah 
tiga tahun berdiri, tepatnya pada 
2 Februari 1960, BKA memperoleh 
izin dari Menteri Keuangan Repub-
lik Indonesia melalui SK nomor 
12096/BUM/II, serta pengesahan 
bentuk badan hukum dari Ment-
eri Kehakiman melalui SK nomor 
J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Pada masa itu BKA dinahkodai 
oleh Teuku Djafar sebagai direktur 
bersama para komisaris Teuku Soe-
laiman Polem, Abdullah Bin Moe-
hammad Hoesin, dan Moehammad 
Sanusi.

Atas keberhasilan Aceh men-
jalankan  BKA sebagai bank daerah 
pertama di Indonesia, Pemerintah 
Pusat kemudian melakukan hal 
yang sama, untuk skala nasional 
pada 25 Mei 1960 didirikanlah Bank 
Pembangunan Indonesia (Bapindo) 
untuk membiayai usaha-usaha pem-
bangunan nasional. 

Dalam membangun BKA, selain 
ada andil besar Perdana Menteri 
Juanda, juga ikut berperan besar 
Teuku Yusuf  Muda Dalam selaku 
Direktur Utama Bank BNI 1946 yang 
memberikan berbagai bantuan un-
tuk perkembangan BKA.

Untuk mendukung perkemban-
gan BKA, pemerintah Aceh juga 
menginstruksikan perusahaan-peru-
sahaan daerah untuk bertransaksi 
melalui bank ini, seperti Perusa-
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haan Daerah (PD) Panca Usaha 
yang bergerak di lima bidang usaha 
yakni: perdagangan dalam dan luar 
negeri, perindustrian, pertanian dan 
peternakan, perhubungan dan pen-
gangkutan, serta bidang perkebu-
nan. PD Panca Usaha pertama kali 
dipimpin oleh A Muzakkir Walad 
sebagai Direktur Utama, sosok yang 
kemudian menjadi Gubernur Aceh 
selama dua periode. 

Dari BKA Menjadi BPD
Dalam perjalanannya BKA terus  

menyediakan pembiayaan bagi 
usaha-usaha pembangunan daer-
ah. Hingga kemudian Pada 7 April 
1973 Gubernur Aceh mengeluarkan 
SK nomor 54/1973 tentang peneta-
pan pelaksanaan pengalihan BKA 
menjadi Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) Istimewa Aceh. Perubahan 
nama dan status ini, baik bentuk 
badan hukum, hak dan kewajiban 
bank, secara resmi baru terlaksana 
pada 6 Agustus 1973.  Tanggal yang 
kemudian dianggap sebagai hari 
lahirnya Bank BPD Aceh.

Bank BPD Daerah Istimewa 
Aceh terus memberikan pelayanan 
ke berbagai daerah tingkat dua. 
Kiprahnya diperluas, berbagai Perda 
pendukung disiapkan oleh pemerin-
tah. Ada beberapa kali perubahan 
Perda yang dilakukan, yakni: Perda 
No. 10 tahun 1974, empat tahun 
kemudian diubah lagi dengan Perda 
No.6 tahun 1978, berlanjut ke Perda 
No. 5 tahun 1982. 

 Atas perubahan tersebut Bank 
BPD Daerah Istimewa Aceh terus 
tumbuh dan berkambang. Hingga se-
lanjutnya untuk menopang pertum-
buhan itu dilakukan lagi perubahan 
Perda dengan Perda No. 8 tahun 
1988, terus Perda No. 3 tahun 1993. 

Kemudian berlanjut ke Perda 
Daerah Istimewa Aceh No. 2 tahun 
1999 tanggal 2 Maret 1999. Melalui 
Perda ini nama Bank Pembangunan 
Daerah Istimewa Aceh kembali diru-
bah menjadi PT Bank Pembangunan 
Daerah Aceh. Perubahan nama dan 
bentuk badan hukum ini disahkan 
oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
Keputusan Mendagri No. 584.21.343 
tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan badan hukum menja-
di perseroan terbatas itu dilakukan 
karena Bank BPD Daerah Istimewa 

Aceh ikut serta dalam program 
rekapitalisasi, yakni peningkatan 
modal bank yang ditetapkan melalui 
Keputusan Bersama Menteri Keuan-
gan Republik Indonesia dengan 
Gubernur Bank Indonesia No. 53/
KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/
GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang 
pelaksanaan program rekapitulasi 
bank umum.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti 
dengan penandatanganan perjanjian 
rekapitalisasi antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan Bank 
Indonesia dan PT Bank BPD Aceh di 
Jakarta pada 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum 
menjadi PT dilakukan melalui akte 
notaris Husni Usman SH No. 55 tang-
gal 21 April 1999. Perubahan menjadi 
PT Bank BPD Aceh ini kemudian 
disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia melalui SK No. 
C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 
1999. Modal dasar yang ditempatkan 
saat itu sebesar Rp150 miliar dan 
menjadi Rp500 miliar pada tahun 
2003. Perubahan jumlah modal itu 
juga dilakukan melalui akte notaris 
Husni Usman SH No.42 tanggal 30 
Agustus 2003.

Perubahan-perubahan terus 
dilakukan untuk kemajuan bank. 
Nama PT Bank BPD Aceh diubah 
lagi menjadi PT Bank Aceh. Peru-
bahan ini disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia  pada 9 Septem-
ber 2009 melalui SK No.AHU-44411.

AH.01.02. Kemudian disahkan juga 
melalui Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 
tanggal 29 September 2010.

Menjadi BUS
Pada 25 Mei 2015 dilakukan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RPUS-LB) Bank Aceh kantor Guber-
nur Aceh. Gubernur Aceh selaku pe-
megang saham pengendali bersama 
para bupati dan wali kota se-Aceh 
sepakat untuk melakukan konversi 
Bank Aceh ke sistem syariah.  Pada 
6 Agustus 2015 kick off  project kon-
versi Bank Aceh dilakukan berte-
patan dengan perayaan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Bank Aceh ke-42.

Pada 6 Agustus 2016, Gubernur 
Aceh, Zaini Abdullah melakukan 
soft launching perubahan sistem 
layanan Bank Aceh dari sistem 
konvensional ke sistem syariah 
di Meuligoe Gubernur Aceh. Tapi 
Bank Aceh secara resmi menjalank-
an (go live) sistem syariah secara 
menyeluruh pada 19 September 2016, 
setelah menerima Surat Keputusan 
(SK) dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) tentang izin perubahan ke-
giatan usaha Bank Aceh dari bank 
konvensional menjadi bank umum 
syariah.

Kemudian pada 3 Oktober 2016, 
manajemen Bank Aceh bersama 
pemilik saham dan otoritas melaku-
kan grand launching Bank Aceh sya-
riah di Anjong Mon Mata, Meuligoe 
Gubernur Aceh.[**]
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Sisanya Rp 300 miliar lagi mer-
upakan pembiayaan dari BNI 

Syariah Rp200 Miliar, BJB Syariah 
Rp50 Miliar, dan Bank DIY Syariah 
Rp 50 Miliar. Pembangunan jalan tol 
tersebut direncanakan pemerintah 
dengan anggaran Rp 3,2 triliun.

Direktur Utama Bank Aceh, Busra 
Abdullah menjelaskan, keikutsertaan 
Bank Aceh dalam sindikasi tersebut 
merupakan bentuk dukungan Bank 
Aceh terhadap percepatan pembangu-
nan infrastruktur nasional.

“Semoga dengan adanya sinergi 
bersama bank syariah ini dapat 
meningkatkan kepercayaan mas-
yarakat kepada Bank Aceh dalam 
skala nasional. Kedepannya kami 
akan terus berupaya untuk member-
ikan kontribusi positif  bagi pengem-
bangan dan percepatan ekonomi 
daerah Aceh  khususnya dan nasion-
al umumnya,” ujar Busra Abdullah.

Busra Abdullah melanjutkan, 
penandatangan akad sindikasi 
pembiayaan syariah tahap pertama 
telah dilakukan di Jakarta pada 7 
Juli 2017. Pada tahap pertama itu 
porsi pembiayaan yang dikucurkan 
sebesar Rp 39,2 miliar. Rinciannya, 
BNI Syariah sebesar Rp 17,42 miliar, 
Bank Aceh sebesar Rp 17,42 miliar, 
dan BJB Syariah sebesar Rp 4,35 
miliar.

“Kita berharap sinergi bersama 
bank syariah ini dapat terus ber-
lanjut, agar bank umum syariah di 
Indonesia bisa terus berkembang, 
eksis, dan tentunya bisa men-
dongkrak pangsa pasar industri 
keuangan syariah menjadi lebih 
baik pertumbuhannya,” harap Bus-
ra Abdullah.[**]

Bank Aceh Ikut Sindikasi 
Pembiayaan Infrastruktur
Bank Aceh ikut ambil bagian  dalam 
sindikasi pembiayaan pembangunan 
infrastruktur tol Pemalang – Batang. 
Bank Aceh mengucurkan dana senilai 
Rp 200 miliar dari nilai sindikasi 
pembiayaan syariah Rp 500 miliar. 

10

Keuangan



Peserta gowes dilepas oleh Wakil 
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

bersama Wali Kota Banda Aceh 
Aminullah Usman dan Direktur 
Utama Bank Aceh Busra Abdullah 
di Blang Padang, Kota Banda Aceh, 
Minggu, 20 Agustus 2017.

Sebelum melepas peserta, Wagub 
Nova Iriansyah melakukan pelepas-
an ratusan balon tanda dimulainya 
acara gowes. Pada masing-masing 
rangkaian balon terikat sebuah 
vandel. Bagi siapa saja yang men-
emumukan vandel tersebut dapat 
menukarkan dengan uang sebesar 
Rp 1 juta, di Bank Aceh terdekat.

“Kepada masyarakat, yang mene-

Ribuan Peserta Meriahkan 
Gowes Bank Aceh
Sekitar 5.000 peserta ikut ambil 
bagian dalam gowes Hari Ulang Tahun 
(HUT) Bank Aceh ke-44. Berbagai 
hadiah menarik disediakan. Pada saat 
yang sama juga digelar donor darah 
dan pasar murah.

mukan vandel ini saat dia membumi 
nanti, dapat menukarkannya dengan 
uang sebesar Rp1 juta rupiah di 
Bank Aceh terdekat,” ujar Wagub. 
Selain itu Bank Aceh juga menye-
diakan hadiah utama untuk peserta 
fun bike berupa dua unit sepeda 
motor. 

Wagub juga ikut bersama peserta 
gowes mendayung sepeda dengan 
rute dari Blang padang menuju Sim-
pang Jam, lalu ke Jalan Teuku Umar, 
Jalan Cut Nyak Dhien, Simpang 
Dodik, dan belok ke Jalan Soekar-
no-Hatta.

Rute selanjutnya dari 
Keutapang-Lampeunerut tersebut 
hingga belok ke jalan Dr Ir T Moh 
Hasan (terminal bus Batoh), lalu ke 
Simpang Surabaya, kemudian belok 
ke kiri Jalan Tgk Chik Ditiro, Sim-
pang Kodim, lalu kembali ke Lapan-
gan Blangpadang.

Sampai pada garis finis di Blang 
Padang, Nova Iriansyah menghim-
bau agar seluruh jajaran Bank 
Aceh untuk terus mengeluarkan 

kemampuan terbaik dalam rangka 
membawa Bank Aceh lebih baik lagi 
di masa mendatang. “Selamat atas 
perayaan HUT ke-44 Bank Aceh. Ter-
us bekerja sebaik mungkin, semoga 
Bank Aceh semakin maju, semakin 
hebat dan semakin jaya,” ujarnya.

Nova Iriansyah juga mengajak 
seluruh elemen masyarakat Aceh 
untuk memberikan dukungan bagi 
kemajuan Bank Aceh. “Kita harus 
mendukung kemajuan Bank Aceh 
karena Bank Aceh adalah bank 
milik rakyat Aceh dan bekerja demi 
kesejahteraan seluruh rakyat Aceh. 
Mari bersatu padu bersama seluruh 
rakyat untuk membangun Aceh 
tercinta. Jaya terus Bank Aceh,” 
tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Bank Aceh juga menggelar pasar 
murah di Blang Padang, ada 1.000 
paket sembako yang dilego dengan 
harga murah ke masyarakat. Satu 
paket dengan nilai Rp 200 ribu itu 
cukup ditebus dengan harga Rp 100 
ribu saja.[**]
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Tabunganku Beasiswa 
Cerdas Berbasis Tabungan

Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Calang, Fakhrur Ridha menjelaskan, 
beasiswa cerdas berbasis tabun-
ganku itu diluncurkan secara simbo-
lis oleh Pemerintah Kabupaten Aceh 
Jaya pada Kamis, 15 Juni 2017 lalu. 
Setelah itu ratusan pelajar dari berb-
agai kecamatan mendatangi kantor 
layanan Bank Aceh terdekat untuk 
melakukan pencairan beasiswa.

“Dampak dari program beasiswa 
cerdas ini, jumlah nasabah Bank 
Aceh di Cabang Calang bertambah 
18.000 orang dalam tahun 2017. Kami 
menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Jaya terhadap Bank Aceh da-
lam penyaluran program beasiswa 
ini,” ujar Fakhrur Ridha.

Produk Tabunganku di Bank 

Aceh diperuntukkan khusus untuk 
pelajar dengan jumlah saldo min-
imal Rp20.000 tanpa kartu ATM. 
Tabunganku gratis biaya bulanan, 
sehingga pelajar cukup menyisakan 
dana sebesar Rp20.000 agar buku 
tabunganku tetap aktif. “Tabun-
ganku tidak ada ATM, kalau diber-
ikan ATM nanti dikenakan biasa 
administrasi Rp5000 per bulan dan 
secara otomatis jumlah saldo akan 
berkurang,” jelasnya.

Selain itu kata Fakhrur Ridha, 
beasiswa cerdas berbasis tabungan 
merupakan wujud dari literasi keuan-
gan, yang mengedukasi pelajar sejak 
dini untuk meningkatkan pengeta-
huan dan kemampuan dalam menge-
lola keuangan dengan baik.[**]

Bank Aceh Cabang Calang bersa-
ma Pemerintah Kabupaten Aceh 
Jaya, menggelontorkan produk 
beasiswa berbasis tabungan. 
Produk dengan nama Tabunganku 
itu sudah mulai disalurkan kepada 
para pelajar. 18.000 nasabah pun 
bertambah di Cabang Calang.

Sejak pertama direalisasikan 
pada pertengahan Juni 2017 lalu, 

para siswa di Aceh Jaya sudah bisa 
memanfaatkan fasilitas dari Bank 
Aceh di Aceh Jaya untuk menabung 
dan pencairan beasiswa dari pemer-
intah.
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Wakil Pemimpin Cabang Bank 
Aceh Takengon, Afzal Ilmi 

mengatakan pada tahap pertama 
pihaknya memberikan bantuan per-
lengkapan berupa jersey yang akan 
dipakai oleh para pemain maupun 

Bank Aceh 
Sponsori Persitas
Bank Aceh Cabang Takengon menjadi 
sponsor untuk Persitas Takengon, 
klub sepak bola kebanggaan negeri 
Melam Diwa tersebut. Dengan ma-
suknya Bank Aceh sebagai sponsor 
maka Persitas bisa berlaga pada 
Kompetisi Liga Nusantara 2017.

official Persitas saat berlaga. Di 
samping itu, sejumlah dana juga 
siap digelontorkan untuk memenuhi 
kebutuhan tim Persitas saat berkom-
petisi.

“Ini merupakan bentuk partisi-
pasi kami dalam membantu perkem-
bangan olah raga sepak bola di Aceh 
Tengah. Soal berapa jumlah nomilah 
dana sponsor, sudah kami bahas den-
gan manajemen klub. Kalau Pemer-
intah Kabupaten Aceh Tengah ikut 
membantu, kami juga ikut memban-
tu,” jelas Afzal Ilmi, Rabu, 5 Juli 2017 
saat peluncuran jersey Persitas.

Pada kesempatan yang sama 
Kepala Bidang (Kabid) Keolah-
ragaan dari Dinas Pariwisata, Pemu-

da dan Olahraga (Disparpora) Aceh 
Tengah, Iid Fitrasani juga menya-
takan komitmennya untuk mem-
bantu mencari pendanaan bagi klub 
Persitas Takengon dalam berlaga di 
Kompetisi Liga Nusantara 2017.

Sebelumnya dana menjadi mas-
alah utama Persitas Takengon untuk 
mengikuti kompetisi kasta ketiga 
di Indonesia itu. Setelah masuknya 
Bank Aceh sebagai sponsor dan 
ditambah dengan bantuan dari Pem-
kab Aceh Tengah, masalah tersebut 
bisa teratasi.[**]
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Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Lhokseumawe Fadhil Ilyas, 

Minggu, 6 Agustus 2017 menjelas-
kan, kegiatan donor darah dilak-
sanakan bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh 
Utara. Darah yang terkumpul kemu-
dian disumbangkan ke rumah sakit 
umum daerah untuk memenuhi 
kebutuhan darah bagi pasien.

“Anjang sana kami lakukan ke 
Pesantren Darus Syifa dan Panti 
Asuhan Muhammadiyah Kota Lhok-

Penyerahan santunan dilakukan 
Pemimpin Bank Aceh Cabang 

Jantho, Gunawan Djuned disaksikan 
tokok masyarakat setempat, Tgk Aqi 
Seulimuem. Saat penyerahan bantu-
an turut hadir pada wakil pemimpin 
bersama para staf  dan karyawan, 
serta ibu-ibu dari darma wanita per-
satuan Bank Aceh Cabang Jantho.

“Ini merupakan bentuk 
kepedulian Bank Aceh Cabang 
Jantho kepada masyarakat kurang 
mampu di Kabupaten Aceh Besar. 
Kegiatan sosial ini juga sebagai 
bentuk rasa syukur kami atas HUT 
Bank Aceh yang ke-44,” jelas Gun-

Berbagi Kebahagiaan dengan Kaum Dhuafa
Lima keluarga miskin di Gampong 
Alue Gintong, Kecamatan Seulimuem, 
Kabupaten Aceh Besar, Minggu siang, 
6 Agustus 2017 mendapat santunan 
berupa uang tunai dan paket sembi-
lan bahan pokok (Sembako) dari Bank 
Aceh Cabang Jantho.

Berbagi dengan Santri dan Anak Panti
Bank Aceh Cabang Lhokseumawe 
menggelar kegiatan sosial penyerahan 
bantuan ke pesantren dan panti asu-
han. Selain itu juga digelar berbagai 
lomba dan donor darah. Kegiatan so-
sial tersebut dilakukan dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) 
Bank Aceh yang ke-44.

seumawe, sembarai menyerahkan 
bingkisan bantuan dari manajemen 
Bank Aceh. Ini juga sebagai wujud 
rasa syukur kami dalam memper-
ingati milad Bank Aceh yang ke-44. 
Kami ingin berbagi kebahagiaan 
dengan anak-anak di pesantren dan 
panti asuhan,” jelasnya.

Sementara untuk kalangan inter-
nal Bank Aceh, digelar lomba berb-
agai macam olah raga. Perlombaan 
sudah digelar jauh hari sebelum mi-
lad. Penyerahan hadian untuk para 
pemenang dilakukan usai upacara 
HUT ke-44 Bank Aceh. Upacara turut 
dihadiri oleh staf, karyawan dan 
karyawati Bank Aceh, serta unsur 
Forkopimda Lhokseumawe.

Para pemenang lomba adalah: 
Cabang bol voli putra juara satu 
diraih Tim Seulanga, juara dua Tim 
Simpeda, dan juara tiga dan empat 
diraih tim ATG dan Tim Tabunganku.

Untuk bola voli putri, juara 

satu diraih Tim Darmawanita dan 
juara dua diraih tim Karyawati. 
Sedangkan untuk golf  pemula juara 
satu diraih El Munizar, juara dua 
Muhammad Juang dan juara tiga 
Muhammad Zubir. Sementara Puteh 
Usman tampil sebagai the best golf 
prestasi. 

Di cabang futsal juara satu diraih 
tim Simpeda, juara dua tim Deposito, 
dan juara tiga dan empat diraih tim 
Seulanga dan TAG. Tenis lapangan, 
juara satu Mirza/Elmunizar, juara 
dua Fajar Rajasa/Mohd Zubir dan 
juara tiga dan empat Azzumar/Rah-
mad dan Darwis/Muhammad Jafar. 

Untuk Cabang Tenis meja putri 
juara satu diraih Cut Adnen/Sukma 
Indra Ibrahim dan juara dua Ny Mu-
hammad Zubir/Ny Afdhal. Kemudi-
an untuk lomba domino juara satu 
Syahrizal/Elvi Sutriswan, juara dua 
Fadhil Ilyas/ Sugeng dan juara tiga 
M Amin Husein/Anhari. [**]

awan Djuned.
Gunawan Djuned berharap 

bantuan itu dapat meringankan 
beban keluarga yang kurang mampu 
di Gampong Alue Gintong tersebut  
dalam memenuhi kebutuhan se-
hari-hari. “Walau nilainya tak seber-
apa, kami harap bantuan ini dapat 
bermanfaat untuk meringankan 

beban mereka yang kurang mampu 
secara ekonomi,” harapnya.

Selain itu kata Gunawan Djuned, 
pihaknya juga merencanakan akan 
membangun satu unit rumah tipe 36 
untuk kaum dhuafa di Kabupaten 
Aceh Besar dengan menggunakan 
dana Corporate Social Responsibility 
(CSR) Bank Aceh Cabang Jantho.[**]

Cabang Lhokseumawe
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Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Aceh Kuala Simpang, Muham-

mad Syah  menjelaskan, selain 
menggelar lomba untuk anak-anak, 
pihaknya juga melaksanakan lomba 
di kalangan internal Bank Aceh, 
serta kunjungan dan penyaluran 
santunan ke panti asuhan, pesant-

Mendidik Anak
Menabung Sejak Dini
Bank Aceh Cabang Kuala Simpang 
menggelar berbagai perlombaan un-
tuk anak-anak tingkat Sekolah Dasar 
(SD) dan Taman Kanak-kanak (TK). 
Hadiahnya bukan hanya piala, tapi 
uang tabungan. Upaya mendidik anak 
menabung sejak dini.

ren, fakir miskin, kaum dhuafa, dan 
anak yatim.

“Semua kegiatan sosial dan olah 
raga ini kami gelar dalam rangka 
memeriahkan milad Bank Aceh 
yang ke-44. Kami ingin berbagi 
kebahagiaan dengan nasabah dan 
masyarakat, karena bagaimana 
pun Bank Aceh adalah bank milik 
masyarakat,” ungkap Muhammad 
Syah.

Dari berbagai lomba yang 
digelar, untuk mewarnai tingat SD 
juara 1 diraih oleh Hafifah Azura 
dari SD Bukit Tempurung, juara 
dua diraih Teuku Furqan Alhafidz 
dari SD Negeri 2 Percontohan, dan 
juara tiga diraih oleh Malik Abdul 
Aziz juga dari SD Negeri 2 Percon-

tohan. Sedangkan untuk tingkat 
TK, juara 1 diraih oleh Riswanda 
Islami Bakti dari TK Islam Alikh-
las, Juara 2 Zahien dari TK Aksara, 
dan juara 3 Kenzie juga dari TK 
Aksara.

Bank Aceh Cabang Kuala Sim-
pang juga menggelar berbagai 
perlombaan di internal Bank Aceh 
sendiri, lomba futsal, bola voly, bulu 
tangkis. “Para juara mewarnai 
tingkat SD dan TK kami berikan 
hadiah piala dan uang tabungan. Ini 
juga upaya kita untuk menanamkan 
edukasi bagi anak-anak untuk mena-
bung sejak dini,” jelas Muhammad 
Syah.[**]
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Aksi donor darah yang dilakukan 
Bank Aceh Cabang Sigli bekerja 

sama dengan rumah sakit milik Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) Pidie 
tersebut diikuti bukan hanya oleh 
karyawan dan karyawati Bank Aceh, 
tapi juga diikuti oleh TNI dari Kod-
im Pidie, personel polisi dari Polres 
Pidie, serta para nasabah Bank Aceh 
dan masyarakat umum lainnya.

Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Sigli, H Muslim AR berharap dengan 
adanya donor darah tersebut dapat 
membantu pasien yang membu-
tuhkan transfusi darah di rumah 
sakit. “Kita berharap dengan adanya 
donor darah ini dapat membantu 
saudara-saudara kita yang sedang 
dirawat di rumah sakit yang membu-
tuhkan transfusi darah, semoga mer-
eka cepat sembuh,” harap Muslim

Muslim juga mengucapkan 
terima kasih kepada berbagai pihak 
yang mendukung suksesnya kegia-
tan sosial donor darah tersebut, 

Donor Darah Untuk 
Membantu Sesama
Bank Aceh Cabang Sigli menggelar 
kegiatan sosial donor darah dalam 
rangka memperingati Hari Ulang 
Tahun (HUT) Bank Aceh ke-44. 
Sebanyak 55 kantong darah berhasil 
dikumpulkan. Darah tersebut kemu-
dian diserahkan ke RSUD Tgk Chik Di 
Tiro untuk kebutuhan pasien. Upaya 
membantu sesama di hari bahagia.

terutama para pejabat dari berbagai 
Satuan Kerja Perangkat Kabupat-
en (SKPK) di Sekretariat Daerah 

Kabupaten (Setdakab) Pidie, serta 
nasabah dan berbagai elemen mas-
yarakat di Pidie.[**]

bisa bermanfaat dan meringankan 
beban mereka. Kami juga menggelar 
kegiatan sosial donor darah bekerja 
sama dengan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Yulidin Away,” jelas 
H Sajidin.

Berbarengan dengan kegiatan 
donor darah, pihaknya melakukan 
tepung tawar (peusijuek) 90 Jamaah 
Calon Haji (JCH) yang merupakan 
mitra Bank Aceh. Selain itu juga 
digelar sosialisasi dan pelatihan per-
tolongan pertama terhadap anggota 
Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh 
Selatan.

“Kami terus berupaya mem-
berikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat, serta mitra strategis 
pemerintah dalam membangun 
ekonomi daerah dan memperkuat 
fundamental ekonomi daerah yang 
berbasis syariah,” ujarnya.[**]

100 Paket Sembako
Untuk Fakir Miskin
Dalam rangka mensyukuri Hari Ulang 
Tahun (HUT) Bank Aceh yang ke-44, 
Bank Aceh Cabang Tapaktuan mem-
bagi 100 paket sembilan pahan pokok 
(Sembako) untuk fakir miskin. Selain 
itu juga digelar kegiatan sosial donor 
darah dan berbagai perlombaan.

Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Tapaktuan,  H Sajidin menjelas-

kan, pembagian paket sembako 
untuk fakir miskin itu dilakukan se-
bagai wujud rasa syukur dan saling 
berbagi dengan masyarakat kurang 
mampu. Sementara kegiatan donor 
darah digelar Minggu, 6 Agustus 
2017 di halaman kantor Bank Aceh 
Cabang Tapaktuan.

“Semoga paket sembako untuk 
fakir miskin dan kaum dhuafa ini 

Cabang Tapaktuan

16

Cabang Sigli



Solidaritas Bank Aceh 
Untuk Disabilitas
Sebanyak 45 penyandang disabilitas 
di Kabupaten Bireuen mendapat 
santunan berupa paket sembilan 
bahan pokok (Sembako) dari Bank 
Aceh Cabang Bireuen. Kegiatan sosial 
tersebut dilakukan dalam rangkan 
syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) 
Bank Aceh yang ke-44.

Penyerahan bantuan dilakukan 
Ketua Dharma Wanita Persatuan 

(DWP) Bank Aceh Cabang Bireuen, 
Ny Iskandar, Minggu, 6 Agustus 
2017 di Aula Dinas Sosial Kabupaten 
Bireuen di kawasan Blang Bladeh, 
Kecamatan Jeumpa.

Usai penyerahan bantuan, Ny 
Iskandar menjelaskan, bantuan 
paket sembako kepada tuna netra 
dan penyandang disabilitas lainn-
ya itu merupakan bakti sosial dan 
solidaritas serta kepedulian Dhar-
ma Persatuan Wanita Bank Aceh 
Cabang Bireuen untuk saling berb-

agi dengan para penyandang cacat 
di daerah penghasil keripik pisang 
tersebut.

“Bantuan yang diserahkan ini 
jangan dinilai dari harganya, tapi 
ini sebagai wujud rasa syukur kami 
dalam rangka HUT Bank Aceh 
ke-44. Bantuan ini kami berikan 
ikhlas semata-mata sebagai bentuk 
kepedulian terhadap sesama. Semo-
ga bantuan ini bisa mebantu kebutu-
han hidup keluarga para tunanetra 
Bireuen,” harap Ny Iskandar.[**]

17

Cabang Bireuen



Namun, saat itu keterbatasan 
likuiditas menjadi kendala bagi 

Komida untuk melakukan ekspansi 
dan penetrasi pasar. Asian Develop-
ment Bank (ADB), yang sebelumnya 
bekerjasama dengan Komida kemu-
dian merekomendasikan Komida 
kepada PT Bank Aceh. Hal tersebut 
kemudian direspon secara positif  
oleh PT Bank Aceh Syariah Kantor 
Pusat Operasional (KPO). 

Pada tahun 2009, setelah ber-
badan hukum koperasi, untuk 
pertama kalinya Komida mem-
peroleh pembiayaan dari PT Bank 
Aceh Syariah KPO. Keberhasilan 
melakukan ekspansi ke sejumlah 
kabupaten melalui pembiayaan yang 
diperoleh, menjadikan Komida terus 
melakukan kemitraan dengan PT 
Bank Aceh Syariah KPO. Hingga 
tahun 2017, setidaknya Komida telah 
memperoleh 3 fasilitas pembiayaan 
modal kerja.  

“Bank Aceh memiliki nilai 
penting bagi perkembangan Komi-
da di tanah air. Bank Aceh telah 
tercatat dalam sejarah sebagai bank 
pertama yang memberikan fasilitas 
pembiayaan bagi Komida,” ujar Mu-
hammad Yusuf  Saputra, Manager 
Komida Regional Aceh.  

Muhammad Yusuf Saputra (Manager Komida Regional Aceh)  

Likuiditas Lancar 
Berkat Bank Aceh
Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) 
bisa menjalankan berbagai program 
pemberdayaan masyarakat dan penen-
tasan kemiskinan setelah bermitra 
dengan Bank Aceh. Pada Agustus ta-
hun 2005, Komida memulai program 
Grameen sistem pertamanya di Aceh 
untuk membantu korban tsunami. 
Keberhasilan sistem Grameen yang 
dijalankan meyakinkan Komida untuk 
terus melakukan kegiatannya di Aceh. 

Disebutkan Yusuf, kemitraan 
yang terjalin antara Komida dan 
PT Bank Aceh Syariah KPO telah 
memberikan hasil yang positif  bagi 
seluruh masyarakat Aceh. Dengan 
adanya tambahan likuiditas pem-
biayaan, Komida mampu melakukan 
penetrasi pasar yang lebih dalam 
sehingga target kepada penerima 
manfaat yang dicapai akan lebih 
luas. 

Dijelaskan Yusuf, pola pem-
biayaan oleh Komida selama ini 
diberikan kepada kelompok. Mereka 
terdiri dari minimal 5 orang. May-
oritas kaum perempuan. Plafond 
minimal pembiyaan yang diberikan 
adalah Rp. 500 ribu per orang atau 
Rp. 2,5 juta per kelompok.  Adapun 
angsuran kewajiban dilakukan se-
cara mingguan. Selain memberikan 
skim pembiayaan, disebutkan Yusuf, 
Komida juga memberikan pendamp-
ingan dan pelatihan secara terus 

menerus bagi anggotanya. 
Saat ini Komida telah memiliki 

11 cabang di seluruh Aceh yaitu 
Cabang Darussalam, Sigli, Meureu-
du, Kotajuang, Lhong Raya, Taken-
gon, Langsa, Aceh Tamiang, Meula-
boh, Blang Pidie, dan Lhokseumawe. 
Adapun total jumlah nasabah adalah 
sebesar 15.300 orang atau sekitar 
3.000 kelompok.

Hingga semester II tahun 2017 
ini, Komida telah memiliki 180 
cabang yang tersebar di sejumlah 
provinsi seperti Aceh, Jawa Barat, 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 
Kalimantan Selatan, hingga Nusa 
Tenggara Timur dan Barat. “Berkat 
dukungan Bank Aceh, bila diband-
ingkan provinsi lain dengan karak-
teristik yang sama seperti Aceh, per-
tumbuhan kinerja Komida Regional 
Aceh sangat baik,” Muhammad 
Yusuf  Saputra.[**]
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Yusmaldiansyah berhasil meraih 
61 suara dari 95 perwakilan 

serikat pekerja dari seluruh cabang 
Bank Aceh. Lima kandidat lainnya 
yang ikut dalam pemilihan tersebut 
adalah: Ridha Zalmi dari Divisi 
Keuangan dan Akuntansi (4 suara), 
Lazuardi dari Divisi Penyelesaian 
dan Penyelamatan Aset (15 suara),  
Amal Hasan dari Divisi Cotary (1 
suara), Abdul Rafur dari Divisi 
Keuangan dan Akuntansi (12 suara), 
dan Ziaurrahman dari Divisi Pem-
biayaan (2 Suara).

Mubes yang diikuti perwakilan 
karyawan dan karyawati Bank Aceh 
dari seluruh kantor cabang itu di-
gelar Sabtu, 19 Agustus 2017 di Aula 
Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) Provinsi Aceh.

Direktur Utama (Dirut) Bank 
Aceh, Busra Abdullah berharap 
serikat pekerja bisa menjadi wadah 
penyampaian aspirasi karyawan 
kepada perusahaan, sebaliknya juga 
bisa menjadi saluran sosialisasi ke-
bijakan-kebijakan perusahaan kepa-
da karyawan, sehingga harmonisasi 
antara karyawan dan perusahaan 
bisa dijaga melalui serikat pekerja.

Busra Abdullah menegaskan, dir-
inya selaku Dirut Bank Aceh selalu 
terbuka dengan serikat pekerja. 
Apa pun persoalan dan aspirasi 
karyawan bisa disampaikan kapan 
saja kepadanya melalui serikat 
pekerja.

Meski demikian Busra Abdullah 
mengingatkan agar serikat pekerja 
benar-benar bekerja untuk kepentin-
gan kesejahteraan karyawan, tidak 
digiring ke politik apa lagi untuk 

Yusmaldiansyah Pimpin
Serikat Pekerja Bank Aceh
Yusmaldiansyah dari Divisi Risk 
Management terpilih sebagai 
Ketua Serikat Pekerja Bank Aceh 
periode 2017-2020. Ia berhasil 
unggul atas lima kandidat lainnya 
dari divisi yang berbeda.

kepentingan pribadi. “Berbuatlah 
untuk kepentingan karyawan dan 
karyawati, serikat pekerja bukan 
organisasi politik, jangan dibawa 
ke politik, apa lagi pribadi,” tegas 
Busra Abdullah.

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Bidang Hubungan Industri 
dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja 
dan Mobilitas Penduduk Provinsi 
Aceh, Khaidir SH menjelaskan, ser-
ikat pekerja didirikan untuk men-
ciptakan iklim kerja yang kondusif  

dan dinamis di perusahaan, serta 
menjaga hubungan yang harmonis 
antara pekerja dengan perusahaan.

“Namun masih banyak pekerja 
yang tidak menyadari bahwa serikat 
pekerja adalah hak pekerja. Kami 
berharap serikat pekerja Bank Aceh 
dalam berjalan dengan lebih baik. 
Orang-orang yang akan duduk di 
serikat pekerja kita harap agar bisa 
menjaga hubungan timbal balik 
yang harmonis antara karyawan 
dengan perusahaan,” harapnya.[**]
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Kamis, 15 Juni 2017 di Gedung AAC 
Dayan Dawood, Universitas Syiah 
Kuala (Unsyiah).

Ahmad Farid menegaskan, Bank 
Aceh sangat membantu ekonomi 
syariah dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Aceh 
sesuai dengan Syariat Islam. “Dari 

sisi perekonomian syariah, up-
aya pemerintah Aceh untuk men-
dorong tumbuhnya ekonomi Syariah 
di Aceh, terlihat dari keseriusan 
pemerintah dalam mendukung kon-
versi Bank Aceh dari konvensional 
ke syariah,” jelasnya.

Selain itu lanjut Ahmad Farid, 
Bank Aceh diharapkan mampu men-

jadikan akselerasi ekonomi syariah 
sebagai provinsi yang menjalankan 
syariat Islam semakin optimal dan 
akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

“Bank Aceh merupakan bank 
syariat terbesar kelima di Indo-
nesia. Sebelumnya, pangsa pasar 
keuangan syariah terhadap keuan-
gan nasional maupun perekonomi-
an masih sangat kecil yaitu kurang 
dari 5 persen, angka itu sering 
disebut sebagai five percent trap, 
tapi setelah Bank Aceh konversi ke 
sistem syariah dengan asset Rp 20 
triliun lebih, angka lima persen itu 
terlampaui,” ungkapnya.[**]

Bank Aceh Lampaui 
Five Percent Trap
Secara nasional Bank Aceh telah mam-
pu berkontribusi dalam pertumbuhan 
industri keuangan syariah. Konversi 
Bank Aceh telah berdampak pada 
terlampauinya angka lima persen 
pangsa pasar bank syariah. Angka 
yang sebelumnya disebut sebagai five 
percent trap.

Hal tersebut diungkapkan Kepala 
Bank Indonesia (BI) Perwakilan 

Aceh, Ahmad Farid saat peluncuran 
buku Dinamika Produk dan Akad 
Keuangan Syariah di Indonesia, 
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Ketua Dewan Komisioner OJK, 
Muliaman D Hadad menga-

takan, produk unggulan diperlukan 
agar dapat menarik minat mas-
yarakat untuk mau menggunakan 
produk syariah dibandingkan 
konvensional. 

“Produk unggulan, bisa karena 
fitur lebih lengkap yang semua dib-
undling menjadi satu sehingga orang 
lebih nyaman menggunakannya, atau 

Industri Keuangan Syariat 
Harus Miliki Produk Unggulan
Untuk meningkatkan pangsa pasar 
keuangan syariah, industri keuangan 
syariah harus mampu berinovasi dan 
memiliki produk unggulan. Setelah 
Bank Aceh konversi menjadi Bank 
Umum Syariah (BUS) pangsa pasar 
syariah keuangan syariah nasional 
terdongkrak dari sebelumnya 4,8 
persen menjadi 5,18 persen.

unggulan karena berbasis kualitas 
pelayanan. Saya serahkan industri 
syariah untuk memanfaatkan ini 
semua,” ujar Muliaman usai peluncu-
ran Roadmap Pengembangan Keuan-
gan Syariah Indonesia, di Jakarta.

Roadmap Pengembangan Keuan-
gan Syariah Indonesia ini dihara-
pkan mampu menjawab berbagai 
tantangan seperti meningkatkan 
pangsa pasar (market share) pro-
duk keuangan syariah, menambah 
suplai produk keuangan syariah, 
memperluas akses produk keuan-
gan syariah, meningkatkan literasi 
keuangan syariah dan utilitas pro-
duk keuangan syariah, keterbatasan 
sumber daya manusia, optimalisasi 
koordinasi dengan para pemangku 
kepentingan serta kebijakan jasa 
keuangan yang selaras dan dapat 
saling mendukung perkembangan 
seluruh sektor keuangan syariah. 

“Dengan roadmap ini kita ber-
harap industri keuangan syariah 

dapat terlepas dari pangsa pasar 
lima persen. Kita bisa lepas dari 
lima persen itu menurut saya target 
paling konkret,” kata Muliaman.

Menurut Muliaman, dalam 
segi produk, OJK berharap pelaku 
industri mampu berinovasi da-
lam pengembangan produk yang 
mengembangkan khasanah keuan-
gan syariah. Karena produk yang 
seperti ini belum banyak berkem-
bang seperti misalnya profit shar-
ing. Saat ini, produk yang menjadi 
unggulan masih berada di wilayah 
ritel yang masih sangat kecil. 

Selain itu, yang lebih banyak 
berkembang justru jual beli dengan 
angsuran tetap seperti KPR. “Padahal 
keuangan syariah bisa kerja sama den-
gan modal ventura. Dengan roadmap 
tersebut OJK mendorong pengem-
bangan produk syariah menjadi lebih 
beragam agar pasar keuangan syariah 
lebih likuid,” jelasnya.[**]
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Pembukaan Kantor Kas Bank 
Aceh di Pasar Atjeh merupa-

kan upaya Bank Aceh menyahuti 
permintaan para pedagang di Pasar 
Atjeh. Peresmian beroperasinya 
kantor kas Pasar Atjeh dilakukan 
Direktur Utama Bank Aceh, Busra 
Abdullah, Jumat, 4 Agustus 2017.

Dalam sambutannya Busra 
Abdullah menjelaskan, pembukaan 
kantor kas Bank Aceh di pusat 
perdagangan Pasar Atjeh merupa-

Layanan Prima Bank Aceh 
di Pusat Perdagangan
Bank Aceh pernah membuka kantor 
layanan di Jalan Perdagangan, tak jauh 
dari Pasar Atjeh, Kota Banda Aceh. 
Musibah tsunami membuat kantor 
Bank Aceh Perdagangan direlokasi. 
Kini Bank Aceh kembali hadir dengan 
layanan prima di pusat perdagangan 
tersibuk di Aceh tersebut.

kan upaya Bank Aceh untuk terus 
melakukan perluasan kantor jar-

ingan dalam rangka memudahkan 
layanan kepada nasabah.

“Ini menyahuti permintaan para 
pedagang di Pasar Atjeh, agar Bank 
Aceh bisa hadir di tengah-tengah 
pedagang.  Kehadiran Bank Aceh 
di sini sebagai komitmen Bank 
Aceh dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada nasabah dan mas-
yarakat,” ujar Busra Abdullah.

Hadirnya kantor kas Bank Aceh 
di Pasar Atjeh bukanlah sesuatu 
yang baru, karena sebelum musibah 
tsunami melanda Aceh pada 26 De-
sember 2004 silam, Bank Aceh sudah 
membuka kantor di Jalan Perda-
gangan sekitar Pasar Atjeh. Namun 
setelah musibah maha dahsyah 
tersebut, Bank Aceh Perdagangan 
direlokasi.

“Alhamdulillah kini hadir 
kembali ke sini, di tengah-tengah 
para pedagang. Langsung di pusat 
Pasar Atjeh. Semoga ini semakin 
mendekatkan para pedagang dan 
masyarakat dengan Bank Aceh. Ini 
juga upaya kami untuk memberikan 
pelayananyang prima kepada nasa-
bah,” jelas Busra Abdullah.[**]
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Penyerahan anugerah donor 
dilakukan oleh Ketua PMI Kota 

Banda Aceh, Qamaruzzaman Haqny 
dan diterima langsung oleh Direktur 
Utama (Dirut) Bank Aceh, Busra 
Abdullah pada acara gowes HUT Bank 
Aceh ke-44 di Blang Padang, Kota Ban-
da Aceh, Minggu, 20 Agustus 2017.

Pada saat yang sama juga dilaku-
kan kegiatan sosial donor darah. 
Kegiatan sosial yang diikuti peserta 
gowes dan karyawan/karyawati 
Bank Aceh tersebut berhasil meng-
umpulkan 84 kantong darah.

Corporate Secretary Bank Aceh, 
Amal Hasan menjelaskan, donor 

PMI Anugerahi Penghargaan 
Donor Untuk Bank Aceh
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 
Banda Aceh memberikan penghar-
gaan donor kepada Bank Aceh. Sekitar 
500 kantong darah sudah berhasil 
dikumpulkan dari donor darah yang 
dilakukan Bank Aceh di seluruh kantor 
cabang di Aceh.

darah sudah dilakukan sejak 6 Agus-
tus di berbagai kantor cabang Bank 
Aceh di daerah. Kegiatan sosial 
tersebut dilakukan sebagai wujud 
kepedulian Bank Aceh terhadap 
sesama.

Selain donor darah, pada per-
ayaan HUT Bank Aceh ke-44 di 
setiap wilayah kerja Bank Aceh juga 
digelar anjang sana dan pemberian 
santunan kepada kaum dhuafa dan 
fakir miskin.

“Untuk kegiatan donor darah, 

seluruh Aceh jumlah darah yang ter-
kumpul kurang lebih mencapai 500 
kantong. Kegiatan donor darah suka 
rela ini telah menjadi agenda tetap 
Bank Aceh, baik secara reguler mau-
pun secara khusus pada momentum 
tertentu, seperti HUT dan momen-
tum lainnya,” jelas Amal Hasan.

Amal Hasan melanjutkan, Bank 
Aceh selalu bermitra dengan PMI 
untuk mengkampanyekan dan 
menyelenggaran kegiatan sadar 
donor darah suka rela.[**] `
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Rostati

Nama : Rostati
Tempat/Tgl Lahir : Peuntet/ 5 September 1985
Pendidikan : Diploma III Tata Niaga, ADM Bisnis 
   Politeknik Lhokseumawe
Alamat : Desa Blang Peutet, Kec. Blang Mangat,
   Kota Lhokseumawe
Nama Orang Tua : Ilyas Salam dan Nuriah Nusam

Karena itu, perempuan kelahiran 
Peuntet, Kota Lhokseumawe 

pada 5 September 1985 ini selalu 
mengikuti dan mempelajari berb-
agai fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) terutama tentang prinsip 
wadiah dan prinsip mudharabah 
dengan berbagai skemanya, baik 
muthalaqah maupun muqayyadah.

Buah hati dari pasangan Ilyas 
Salam dan Nuriah Nusam ini juga 
sudah mengikuti berbagai pelati-
han dan orientasi operasional bank 
syariah, seperti job orientasi pada 
Pusdiklat Bank Aceh tahun 2008, 
pendidikan dan pelatihan service 
excellence 2008 di Pusdiklat Bank 
Aceh, serta pelatihan aspek hukum 
perbankan dari Law Firm Pase and 
Associates 2009 di Lhokseumawe.

Di sela-sela kesibukannnya 
sebagai pegawai bank, alumni 
Diploma III Tata Niaga dan  ADM 
Bisnis Politeknik Lhokseumawe 
ini mengikuti berbagai workshop 

Berprinsip dengan Syariah
Perubahan hidup akan menghasilkan 
kematangan. Karena hidup adalah per-
jalanan, maka ikutilah aturan. Prinsip 
ini dipegang kuat oleh Rostati, pro-
fesinya sebagai pegawai penghimpun 
dana di KPO Bank Aceh membuatnya 
harus memahami betul prinsip-prin-
sip syariah dalam bekerja.

tentang beauty in hijab, salah sat-
unya workshop tentang panduan 
busana muslimah serasi bersama 
artis Laudya Chintya Bella di Banda 
Aceh pada 2015 lalu. “Ini juga untuk 
mendukung pekerjaan,” katanya 
singkat.

Istri dari Suadi Yahya ini menga-
wali karirnya di Bank Aceh Kantor 
Cabang Lhokseumawe pada tahun 
2008, mulai dari petugas administra-
si, customer service, teller, petugas 
umum, hingga petugas kredit. 

Tahun 2014 ibu dari Muham-
mad Syauqi ini dimutasi ke Kantor 
Pusat Operasional (KPO) Bank Aceh 
di Banda Aceh. Awalnya sebagai 
pelaksana administrasi (2014-2015), 
Customer Service (2015-2016), dan 
sejak 2016 hingga sekarang bekerja 
sebagai staf  penghimpun dana di 
KPO. “Di mana pun ditempatkan 
saya senang, karena ini untuk 
menambah wawasan dan kematan-
gan dalam bekerja dengan prinsip 
syariah,” pungkasnya.[**]
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Alokasi Modal Pemda Untuk 
Pemberdayaan Ekonomi
Oleh Dr. H. Rusdy A. Hamid, SE. MM (Konsultan Perbankan)

Penanaman modal memegang 
peranan penting dalam 
pembangunan daerah. Pengelolaan 
berbagai potensi sumber daya alam  
bisa diselaraskan dengan perioritas 
suatu daerah.

Pengentasan kemiskinan di provinsi 
Aceh masih menjadi PR besar bagi 

Pemerintahan baru yang mulai menjabat 
pada bulan Juni 2017 yang lalu. Keadaan 
tingkat kemiskinan dan pengangguran 
Aceh ternyata berada pada tingkat buruk, 
baik secara nasional maupun tingkat 
Sumatera padahal anggaran pembangu-
nan termasuk dalam kelompok terbesar 
nasional. 

Data yang dirilis BPS per Maret 2017 
jumlah penduduk miskin di Aceh 872 ribu 
orang (16,89 persen), sementara Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 
mencapai 7,39 persen. Pemerintahan 
baru sekarang perlu mengevaluasi sejauh 
mana anggaran selama ini telah memberi 
dampak bagi kesejahteraan masyarakat, 
titik kelemahannya perlu dikaji, dibenahi 
dan diperbaiki. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dalam 10 tahun terakhir cukup 
besar, ditambah lagi dengan dana Rehab 
Rekon pasca bencana Tsunami yang dike-
lola oleh BRR NAD-NIAS namun keadaan 
kesejahteraan belum memuaskan, 
kesenjangan pendapatan makin terasa 
lebih-lebih keadaan penduduk pedesaan. 

Tingkat kesenjangan/ ketimpangan 
pendapatan terlihat dalam Gini Ratio se-
bagai ukuran ketidak merataan pendapa-
tan yang berkisar antara angka nol 
sampai dengan satu ( nilai koefisien 0 s.d 
1), dimana bila koefisien gini mendekati 
nol (0) berarti koefisien ketimpangan 
pendapatan merata sempurna ( pendapa-
tan setiap orang relatif  sama), sementara 
bila Gini ratio mendekati satu (1) berarti 
penerima pendapatan yang tinggi hanya 
bagi sekelompok kecil orang. 

Program pro rakyat miskin yang 
menjadi perioritas Pemerintahan Ir-
wandi Yusuf  – Nova Iriansyah populer 
dengan motto Aceh Troe (Aceh Kenyang),  
Aceh Kaya, serta Aceh Meugoe & Meulaot 
(Aceh Bertani & Nelayan), diharapkan 
akan memperluas lapangan kerja dan 
secara bertahap persoalan kemiskinan 
akan dapat terselesaikan.

Perlu mencoba mereview kembali 
bagaimana pemerintahan orde baru 
menggerakkan langkah pembangunan 

dengan skala jangka panjang 25 tahun 
yang dituangkan dalam 5 Repelita (Ren-
cana Pembangunan Lima tahun). 

Sasaran Pelita I (satu) adalah 
swasembada pangan serta pemberdayaan 
usaha ekonomi rakyat kecil. Anggaran 
sangat besar digelontorkan untuk  berb-
agai jenis kegiatan penunjang pertani-
an, semua instansi terintegrasi  pada 
penyuksesan sektor pertanian, dinas PU 
menangani irigasi, dinas pertanian men-
suport sarana penunjang serta menerima 
ribuan PNS dan dididik  sebagai pegawai 
penyuluh lapangan (PPL), dinas industri 
dan perdagangan serta dinas koperasi 
berperan dalam penyaluran pupuk 
bersubsidi, pembentukan KUD (Koperasi 
Unit Desa) untuk penampung hasil panen 
dan pemasaran.

Sementara perbankan bertugas 
menyediakan permodalan dalam berb-
agai bentuk/skim seperti Kredit Usaha 
Tani (KUT), Kredit Bimas, Kredit Candak 
Kulak  untuk sektor Pertanian, sedang-
kan bagi Pengusaha Kecil dan ekonomi 
lemah dirancang skim Kredit Investasi 
Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen 
(KIK/KMKP), hasilnya tidak sia-sia  akh-
irnya Indonesia dapat meraih prestasi 
yang cukup menggembirakan baik dalam 
sektor swasembada pangan maupun da-
lam hal penurunan angka kemiskinan.

Kesenjangan pendapatan yang 
terjadi saat ini adalah akibat tergerus-
nya kesempatan kerja masyarakat kecil 
oleh pemilik modal (capital intensive) 
yang memanfaatkan tekhnologi canggih, 
mereka mengambil alih peran kerja para 
petani mulai dari garap tanah sampai 
panen, sehingga para buruh petanian 
menderita kehilangan pekerjaan. 

Pada zaman orde baru hal seperti 
ini tidak terjadi karena semua proyek 
dilahirkan tetap berorientasi padat karya 
agar semua buruh bisa menikmati se-
dikit pendapatan dari uang negara yang 
digelontorkan dalam berbagai proyek. 
Pada waktu itu anggaran 1(satu) proyek 
katakanlah Rp. 1 Milyar akan dapat 
menampung tenaga kerja 20 sampai  30 
orang buruh kasar.

Sementara sekarang dengan harga 
proyek Rp. 100 milyar atau lebih hanya 
akan menampung tenaga kerja 10 sampai 
15 orang, itupun tenaga kerja untuk 
operator mesin atau supir. Begitu banyak 
buruh kehilangan kesempatan peker-
jaan/ penghasilan penunjang kehidupan 
keluarga padahal saat ini  pembangunan 
sangat gencar dengan anggaran sangat 
besar. 

Perubahan situasi yang diakibatkan 

oleh teknologi maju memang tidak bisa 
dan tidak mungkin dibendung tetapi seti-
daknya pemerintah harus lebih tanggap 
menghadapi situasi yang memprihat-
inkan tersebut dengan mengupayakan 
alternatif  atau kompensasi dalam berb-
agai alternatif  usaha bagi mereka untuk 
memperoleh penghasilan. Maraknya 
kejahatan/ kriminal yang terjadi seperti 
perampokan, penyeludupan, ilegal log-
ing, perdagangan narkoba dan lain-lain 
tidak bisa dinafikan akibat dari semakin 
sempitnya lapangan kerja. 

Jalan keluar yang bisa ditempuh 
sementara ini adalah kebijakan alokasi 
anggaran tidak terlalu berfokus pada 
infrastuktur tetapi harus diimbangi den-
gan alokasi permodalan bagi masyarakat 
untuk menghidupkan berbagai jenis us-
aha yang berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi daerah.  

Selama beberapa tahun terakhir 
ini ruang fiskal untuk permodalan 
masyarakat sangat sempit dan boleh 
dikatakan hampir tidak berarti bagi pem-
berdayaan sektor riil, karena APBA lebih 
diutamakan pada infrastruktur, berbagai 
hibbah untuk kelompok tertentu, semua 
itu kurang menyentuh pada penguatan 
sektor ekonomi masyarakat kecil teruta-
ma dalam bidang pertanian, perikanan, 
peternakan, perkebunan ataupun sektor 
industri dan perdagangan. 

Penyediaan modal dalam bentuk pin-
jaman dari perbankan tidak sepenuhnya 
dapat diandalkan, karena  perbankan 
sangat tergantung dari dana simpanan 
masyarakat dan lebih terikat dengan 
berbagai regulasi serta risiko yang harus 
diperhitungkan disamping biaya dana 
relatif  besar akibat persaingan pasar 
sehingga apabila disalurkan untuk kred-
it/pembiayaan akan berbiaya/ margin 
relatif  besar. 

Pemerintah daerah dapat meman-
faatkan BPD (Bank Aceh Syariah) untuk 
mengelola program pemberdayaan 
ekonomi  secara serius dengan mengalo-
kasikan APBA untuk disalurkan  sebagai 
Kredit Program sektor-sektor perioritas 
seperti Pertanian, Peternakan, Peri-
kanan, Industri kecil, perdagangan dan 
sebagainya. 

Alokasi dana tersebut sebaikn-
ya dalam dua bentuk yaitu sebagian 
sebagai modal saham Pemda pada Bank 
Aceh Syariah serta dalam bentuk dana 
bergulir yang sepenuhnya dikelola oleh 
bank baik secara chaneling maupun cara 
eksekuting.[**] 
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Muhammad Umer Chapra 

Ekonom Muslim Kontemporer Dunia

Muhammad Umar Chapra lahir 
di Bombay, India pada 1 Feb-

ruari 1933. Ia merupakan salah satu 
ekonom kontemporer muslim yang 
paling terkenal pada zaman modern 
ini baik di negara-negara timur 
maupan barat.

Buku-buku yang ditulisnya 
telah menjadi rujukan literatur bagi 
pengembangan ekonomi Islam di 
dunia. Beberapa bukunya yang san-
gat fenomenal antara lain adalah : To-
ward a Just Monetary System (1985), 
Islam and Economic Challenge (1992), 
Islam and the Economic Development 
(1994), dan The Future of  Economic; 
an Islamic Perspective (2000).

Muhammad Umer Chapra 
merupakan anak dari Abdul Karim 
Chapra. Sejak kecil ia sudah dididik 
ayahnya dalam keluarga yang religi-
us, sehingga tumbuh menjadi muslim 
yang berkarakter. Hidup dalam kel-
uarga yang berkecukupan membuat 
Muhammad Umer Chapra memper-
oleh pendidikan yang sangat baik.

Masa kecil Muhammad Umer 
Chapra dihabiskan di tanah kelahi-
rannya hingga berumur 15 tahun. 
Kemudian ia pindah ke Karachi untuk 
meneruskan pendidikannya di sana 
sampai meraih gelar Ph.D dari Univer-
sitas Minnesota. Dalam umurnya yang 
ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya 
dengan menikahi Khairunnisa Jamal 
Mundia tahun 1962, dan mempunyai 
empat anak, Maryam, Anas, Su-
mayyah dan Ayman.

Dalam karir akademik, Muham-
mad Umer Chapra mendapatkan 
medali emas dari Universitas Sindh 

Ia menulis buku dengan sangat baik 
dan menawarkan keseimbangan 
literatur sintesis dalam ekonomi 
Islam kontemporer. Ia pula yang 
mendefinisikan inti ekonomi Islam 
sebagai pengatahuan yang membantu 
merealisasikan kebahagiaan manusia 
dalam koridor ajaran Islam.

pada tahun 1950 dengan prestasi 
yang diraihnya sebagai urutan per-
tama dalm ujian masuk dari 25.000 
mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 
dari Universitas Karachi pada tahun 
1954 dan 1956, dengan gelar B.Com / 
B.BA ( Bachelor of  Business Admin-
istration ) dan M.Com / M.BA ( Mas-
ter of  Business Administration ).

Kemudian gelar doctor diraihnya 
di Minnesota, Minneapolis. Pem-
bimbingnya, Prof. Harlan Smith, 
memuji bahwa Umer Chapra adalah 
seorang yang baik hati, mempunyai 
karakter yang baik dan kecemerlan-
gan akademis. Menurut Profesor ini, 
Umer Chapra adalah orang yang ter-
baik yang pernah dikenalnya, bukan 
hanya dikalangan mahsiswa namun 
juga seluruh fakultas.

Muhammad Umer Chapra terli-
bat dalam berbagai organisasi dan 
pusat penelitian yang berkonsentra-
si pada ekonomi Islam. Ia menjadi 
penasehat pada Islamic Research 
and Training Institute (IRTI) dari 
IDB Jeddah. Sebelumnya ia men-
duduki posisi di Saudi Arabian 
Monetary Agency (SAMA) Riyadh 
selama hampir 35 tahun sebagai 
penasihat peneliti senior. 

Aktivitasnya di lembaga-lembaga 
ekonomi Arab Saudi ini membuat-
nya di beri kewarganegaraan Arab 
Saudi oleh Raja Khalid atas permint-
aan Menteri Keuangan Arab Saudi, 
Shaikh Muhammad Aba al-Khail. 

Lebih kurang selama 45 tahun 
beliau menduduki profesi diberb-
agai lembaga yang berkaitan dengan 

persoalan ekonomi diantaranya 2 ta-
hun di Pakistan, 6 tahun di Amerika 
Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. 

Muhammad Emer Chapra sangat 
berperan dalam perkembangan 
ekonomi Islam. Ide-ide cemerlan-
gnya banyak tertuang dalam ka-
rangan-karangannya. Kemudian 
karena pengabdiannya ini beliau 
mendapatkan penghargaan dari 
Islamic Development Bank dan 
meraih penghargaan King Faisal 
International Award yang diperoleh 
pada tahun 1989.

Telah banyak buku dan artikel 
tentang ekonomi Islam yang ditulis 
Muhammad Umer Chapra. Buku 
dan karya ilmiahnya banyak diter-
jemahkan dalam berbagai bahasa 
termasuk juga bahasa Indonesia.

Buku pertamanya, Towards a 
Just Monetary System, dinilai oleh 
Profesor Rodney Wilson dari Uni-
versitas Durham, Inggris, sebagai 
presentasi terbaik terhadap teori 
moneter Islam sampai saat ini. Buku 
itu juga menjadi salah satu fondasi 
intelektual dalam subjek ekonomi Is-
lam dan pemikiran ekonomi muslim 
modern.

Buku keduanya, Islam and the 
Economic Challenge, diakui oleh 
ekonom besar Amerika, Profesor 
Kenneth Boulding, sebagai analisis 
brilian dalam kebaikan serta keca-
catan kapitalisme, sosialisme, dan 
negara maju serta merupakan kon-
tribusi penting dalam pemahaman 
Islam bagi kaum muslim maupun 
non-muslim.[**] 
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