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aba tahun berjalan
bank umum syariah
(BUS) dan unit usaha
syariah (UUS) pada Februari
2022 mencapai Rp 1,68 triliun. Angka itu meningkat
10,53 persen dibandingkan
laba pada Februari 2021 yang
sebesar Rp 1,52 triliun. I
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Integrasi BSI dan BTN Syariah Berlanjut
Pengamat mengingatkan pentingnya kompetisi di
pasar perbankan syariah.
I

LIDA PUSPANINGTYAS

JAKARTA — Kementerian Badan
Usaha Milik Negara memastikan
rencana integrasi
Bank Syariah Indonesia (BSI) dan
BTN Syariah tetap
berlangsung. Wakil Menteri BUMN II
Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa
Tiko mengatakan, konsolidasi tersebut
merupakan visi pemerintah untuk terus
mendorong penguatan ekonomi dan
perbankan syariah melalui BSI. Bank
syariah terbesar di Indonesia itu diharapkan dapat memperbesar dan memperkuat posisinya, yaitu secara kapitalisasi pasar.
"Dengan demikian, ekonomi syariah

menjadi salah satu faktor utama dan bukan sekadar alternatif pemacu pertumbuhan ekonomi nasional," kata Tiko
melalui keterangan pers, Rabu (8/6).
Selain memperkuat ekosistem layanan perbankan syariah di Tanah Air, langkah tersebut juga terkait dengan kewajiban spin-off UUS. Itu tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
59 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemisahan UUS.
Dalam beleid tersebut ditetapkan
bahwa UUS yang dimiliki oleh Bank
Umum Konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan selambat-lambatnya
15 tahun setelah penerbitan undangundang. Artinya, UUS harus terpisah
dari induk BUK sebelum 2023 berakhir.

Kewajiban ini juga berlaku untuk UUS
yang sudah memiliki nilai aset 50 persen
dari total nilai bank induk.
Dalam aturan OJK, pemisahan UUS
dari bank konvensional dapat dilakukan
dalam tiga cara. Pertama, mendirikan
bank syariah baru. Kedua, mengalihkan
hak dan kewajiban UUS kepada bank syariah yang telah ada. Kemudian,
mengalihkan hak dan kewajiban kepada
bank konvensional yang melakukan
perubahan kegiatan usaha menjadi bank
syariah.
"Dalam memperkuat perbankan dan
ekosistem ekonomi syariah, konsolidasi
sangatlah penting, sehingga sebagai alat
negara, BSI dan UUS BTN tidak berjalan
sendiri-sendiri, tapi saling menguatkan,"
katanya.
Dengan konsolidasi aset menjadi
lebih besar lagi, BSI diharapkan dapat
menjadi bank syariah yang lebih modern
dan dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial. Harapannya, akuisisi konsumen baru dapat berlangsung lebih cepat karena jangkauan pasar dan nasabah

Tiga Provinsi Matangkan KDEKS
I
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rakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan
syariah. Dengan demikian, upaya meningkatkan peran ekonomi syariah
dalam pertumbuhan ekonomi nasional
bisa lebih terintegrasi.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH
Ma'ruf Amin meminta kelengkapan
kelembagaan ekonomi syariah dari
pusat hingga daerah guna memperkuat
ekosistem saat ini. Kiai Ma'ruf pun
mendorong agar setiap provinsi di
Indonesia memiliki KDEKS.
"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan
membangun Komite Daerah Ekonomi
dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," ujar Wapres.
Menurut Ma'ruf, selain Sumbar,
Riau, dan Jawa Barat, Jawa Timur juga
sedang menyiapkan KDEKS. Ia menilai langkah ini diperlukan untuk mempercepat upaya menjadi pusat produsen halal dunia. I ed: ahmad fikri noor

JAKARTA — Sebanyak tiga provinsi telah menunjukkan koKita akan memmitmen untuk
membentuk kobangun kelembamite daerah ekonomi dan kegaannya sampai ke
uangan syariah (KDEKS) di wilayah
daerah dengan
masing-masing. Hal itu sebagai tindak
lanjut arahan rapat pleno Komite
membangun
Nasional Ekonomi dan Keuangan
KDEKS di seluruh
Syariah (KNEKS) pada pekan lalu.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syaprovinsi.
riah Manajemen Eksekutif KNEKS
Sutan Emir Hidayat mengapresiasi
Pemerintah Provinsi Riau yang melabentukan KDEKS di Sumatra Barat
kukan sejumlah terobosan terkait.
dan Riau akan diikuti sejumlah pemda
"Alhamdulillah, Gubernur Riau
lain termasuk Jawa Barat.
Dato' Seri Setia Amanah Syamsuar
Keberadaan KDEKS di daerah
beserta jajarannya memiliki political
dinilai akan memudahkan koordinasi
will yang kuat untuk mengembangkan
dan sinkronisasi antara program kerja
ekonomi dan keuangan syariah di
nasional dengan kebutuhan dan kaRiau," kata Sutan kepada Republika, Kamis (8/6).
KNEKS juga mengapresiasi
pengembangan ekonomi dan keSUKABUMI
JAKARTA
uangan syariah di Provinsi Riau
mengenai penerbitan peraturan
gubernur (pergub) tentang pePEMBERITAHUAN
PEMBERITAHUAN
ngembangan ekonomi dan keuangan syariah. Riau akan menKEHILANGAN
KEHILANGAN
jadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki pergub ekonomi syariah, KDEKS, serta
KEHILANGAN Sertifikat Tanah
HILANG BPKB Beat A-2760-XR
bank pembangunan daerah
A.n Tiek Sartika, SHM
a/n FILINA TJHIN,SE d/a
(BPD) syariah.
10111509101187 Ds Kertaraharja,
JL. Raya Kutabumi CS-4-6
Provinsi pertama yang telah
Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
RT09/Rw 08 Kutabaru, Pasar
membentuk KDEKS di IndoneLuas 2520 M2
Kemis, Kab. Tangerang
sia adalah Sumatra Barat (Sumbar). Meski begitu, Sumbar belum memiliki pergub ekonomi
syariah. Sementara itu, provinsi
lain yang sudah mengeluarkan
pergub pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah adalah
Jawa Barat.
Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi
dan Keuangan Syariah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil pada 3 Januari
2022. Jawa Barat juga akan segera membentuk KDEKS.
Secara khusus, Sutan mengapresiasi semangat Gubernur
Riau Syamsuar yang bergerak
cepat untuk mengembangkan
ekonomi syariah di wilayahnya.
Riau juga terus mendorong proses konversi Bank Riau Kepri
menjadi syariah yang akan segera diluncurkan.
"Tidak heran Riau beberapa
waktu lalu memborong tiga anugerah Adinata Syariah 2022, yaitu pada kategori Ekonomi Hijau
dan Berkelanjutan, kategori Keuangan Syariah dan kategori
Industri Halal," katanya.
Sejumlah aksi nyata sudah
banyak dilakukan dalam hal pengembangan keuangan ekonomi
syariah. Ia mendorong wilayah
lain juga dapat segera menjadi
bagian untuk meningkatkan
kontribusi ekonomi dan keuangan syariah demi kemajuan
perekonomian nasional.
Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu
Rahwidhiyasa mengatakan, pihaknya terus mendukung semangat untuk mengembangkan
ekonomi dan keuangan syariah
di daerah. Menurut dia, pem-

PENGUMUMAN
HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI
PT TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA
(DALAM LIKUIDASI)
Sehubungan
dengan
pelunasan,
pembebasan kepada Likuidator, dan
penerimaan
pertanggungjawaban
>ŝŬƵŝĚĂƚŽƌ Wd dƌŝũĂǇĂ ŶƵŐƌĂŚ ƐƚĞƟŬĂ
(Dalam Likuidasi) sebagaimana ketentuan
Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan ini diumumkan bahwa proses
Likuidasi PT Trijaya Anugrah (Dalam
Likuidasi) telah berakhir dan/atau selesai
berdasarkan keputusan RUPS-LB pada
tanggal 31 Mei 2022 yang telah dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris
Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Karawang, tanggal 3 Juni 2022.
RUPS-LB
telah
menerima
laporan
pertanggungjawaban
Likuidator,
ŵĞŵďĞƌŚĞŶƟŬĂŶ
>ŝŬƵŝĚĂƚŽƌ͕
ĚĂŶ
membebaskan Likuidator terhadap segala
tugas dan tanggungjawabnya dalam
proses Likuidasi PT Trijaya Anugrah (Dalam
Likuidasi), serta membebaskan Likuidator
dari segala tuntutan hukum.
Jakarta, 9 Juni 2022.
dŝŵ>ŝŬƵĚĂƚŽƌWddƌŝũĂǇĂŶƵŐƌĂŚƐƚĞƟŬĂ
(Dalam Likuidasi)

menjadi lebih luas.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, integrasi dengan UUS BTN
akan memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasar BSI. Integrasi
bank syariah milik negara ini diharapkan dapat mengoptimalkan industri
halal nasional.
"Itulah yang kita harapkan supaya
posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya
untuk industri perbankan (syariah),"
kata Erick.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH
Ma'ruf Amin menjelaskan, penggabungan beberapa bank berbasis syariah merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perbankan di
Indonesia. Menurut dia, minat masyarakat terhadap keuangan syariah juga
terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.
"Saya setuju, walaupun digabungkan, tidak mengurangi pelayanan sehingga pelayanannya tidak terganggu

dan kinerjanya sama," katanya.
Integrasi BSI dan BTN Syariah dinilai akan membuat pengelolaan bank
syariah pelat merah menjadi lebih efisien. Pengamat ekonomi syariah dari
Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (PEBS UI), Ronald
Rulindo, menyampaikan, penyatuan
tersebut memiliki dampak positif.
"Dari sudut pandang pragmatis pasti
baik, tentunya sekalian untuk membesarkan BSI," kata Ronald.
Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya kompetisi di pasar perbankan
syariah. Dia mengatakan, tidak sehat
jika ada satu bank syariah yang besar
sendiri.
Menurut Ronald, pemerintah justru
tidak perlu tanggung-tanggung dalam
mendukung ekonomi syariah. Dia mencontohkan, BTN secara keseluruhan justru bisa langsung dikonversikan menjadi
bank umum syariah (BUS) karena model bisnisnya sudah syariah dengan perumahan sebagai underlying asset.
I ed: ahmad fikri noor

