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Segala sesuatu kegiatan kembali pada motivasi atau tujuannya 
(innama a’malu binniat). Karena, tujuan mengindikasikan 
kesengajaan untuk melakukannya. Kesengajaan merupakan wujud 
kesadaran atas apa yang akan dilakukan karena telah melalui suatu 
proses pilihan. Pilihan memberikan perspektif atas berbagai tujuan 
yang ingin dicapai.  
 
Dalam konteks ‘kemelut’ BPRS (bank perkreditan rakyat syariah) di 
Kota Bandarlampung, untuk memiliki BPRS pilihannya adalah 
membeli BPRS yang sudah ada atau mendirikan yang baru. Pilihan 
ini kembali pada tujuan yang ingin dicapai. Mengingat keberadaan 
BPRS ini adalah milik publik karena milik pemerintah yang dananya 
berasal dari publik  maka tentu saja tujuan tersebut haruslah dalam 
perspektif publik.  
 
Pemerintah sebagai pengelola kebijakan publik seharusnya berdiri 
diatas kepentingan publik. Mengingat beragamnya publik maka 
kepentingannya juga beragam. Disinilah pentingnya pemerintah 
memahami kepentingan publik dan mengelolanya secara baik. Justru 
disinilah tantangan Pemerintah dengan sistem desentralisasi dan 
demokrasi.    
  
Dalam perspektif ini, kita coba memahami mengapa Pemerintah 
berkepentingan memiliki BPRS. Secara sosial, saat ini ada 
kecenderungan gairah dan kesadaran keagamaan masyarakat makin 
kuat. Pelaksanaan nilai-nilai keagamaan membutuhkan wadah 
untuk memfasilitasinya. Salah satunya adalah dibidang ekonomi. 
Ekonomi syariah sebagai pelaksanaan ekonomi secara syariah tengah 
bangkit dan berkembang bukan hanya pada tingkat daerah, tapi juga 
nasional bahkan dunia.  
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Secara ekonomi, kondisi ekonomi masih tumbuh secara lamban. Hal 
ini karena sektor riil (usaha) yang belum bangkit kembali. Salah satu 
faktor utamanya adalah terbatas dan mahalnya pendanaan. 
Sementara sampai saat ini, fungsi intermediasi (perantara) perbankan 
belum sepenuhnya pulih. Karena itu, kehadiran BPRS menjadi tepat 
untuk menjawab kemandegan perkembangan ekonomi. 
 
BPRS lebih berorientasi sektor riil karena bank syariah tidak punya 
alat (instrument) untuk sektor moneter. Itulah sebabnya, bank 
syariah mengandalkan perputaran dana sebagai strategi usaha. 
Makin banyak uang yang disalurkan makin banyak pendapatan yang 
diperoleh dan makin banyak pula bagi hasil yang dapat diberikan. 
Itulah sebabnya FDR (financing deposit ratio) yaitu perbandingan 
antara dana yang dihimpun dan disalurkan pada bank syariah 
cenderung tinggi, yang mencapai rata-rata 100% bahkan lebih.  
 
Memang di Kota Bandarlampung sudah ada BUS (bank umum 
syariah), tapi tidak sepenuhnya dapat melayani semua lapisan 
masyarakat. Untuk tingkat mikro dan kecil atau setara dibawah Rp50 
juta tidak terjangkau oleh BUS. Karena itu, untuk menjangkau 
kebutuhan tingkat usaha mikro dan kecil BUS membutuhkan 
mediator (perantara). Disinilah keberadaan BPRS menjadi penting 
dan tepat bila Pemerintah Kota memilih BPRS sebagai sarana 
mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah 
sekaligus memenuhi kebutuhan usaha skala mikro dan kecil yang 
memang jumlahnya banyak.  
 
Sebenarnya semua sepakat dengan pentingnya BPRS dan 
mendukung Pemerintah Kota memiliki BPRS. Lalu apa masalahnya? 
Masalahnya adalah pada cara memiliki BPRS. Jika pilihannya adalah 
mendirikan BPRS baru. Maka prosesnya melalui dua tahap, yaitu 
tahap izin prinsip dan izin operasional. Dengan komitmen Pemerintah 
dan BI (bank Indonesia) untuk mengembangkan perbankan syariah, 
sebenarnya proses ini sangat mudah dan murah.  
 
Pendirian BPRS di ibukota Propinsi mensyaratkan permodalan 
sebesar Rp1 milyar. Jika Pemerintah Kota menyediakan dana sekitar 
Rp2,9 milyar maka nilai itu sudah dapat mendirikan BPRS baru.  
Dengan peluang usaha yang besar, jika dijalankan secara profesional 
maka BPRS ini sangat mungkin berkembang sehingga bukan hanya 
dapat memfasilitasi masyarakat untuk berekonomi secara syariah, 
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tapi juga mendorong perkembangan ekonomi Kota bahkan 
Pemerintah Kota dapat memperoleh PAD (pendapatan asli daerah).  
Kabupaten Tanggamus dapat menjadi contoh dalam hal ini, dimana 
BPRS yang didirikan sudah berkembang dalam waktu yang relative 
singkat. 
 
Pemerintah Kota juga dapat membeli BPRS yang sudah ada dengan 
menjadi pemegang saham mayoritas untuk memiliki BPRS. Ternyata 
ada BPRS SS (sakai sambayan) yang mau diakuisisi (diambil alih). 
Mengingat Pemerintah Kota berniat memiliki BPRS dan salah satu 
kemungkinannya adalah membeli BPRS yang sudah ada maka  wajar 
bila ada komitmen untuk membeli BPRS SS. Kabupaten Sumenep 
dapat menjadi contoh, dimana BPRS yang dibeli kini sudah 
berkembang. 
 
Kebetulan kondisi BPRS SS pada posisi membutuhkan tambahan 
dana agar mencapai rasio kecukupan modal (CAR –capital adequacy 
ratio) sebagaimana diwajibkan oleh BI. Pada batas waktunya BPRS 
SS belum mampu memenuhi kewajibannya sehingga bisa mendapat 
sanksi BI. Disinilah muncul dilema. Satu sisi, BPRS SS sudah 
membutuhkan dana sementara Pemerintah Kota juga sudah ingin 
membeli BPRS. 
 
Tapi mengingat pengeluaran dana untuk pemilikan BPRS merupakan 
penyertaan modal Pemerintah Kota maka tidak serta merta bisa 
dilakukan. Harus ada proses yang dilalui, diantaranya adalah 
persetujuan DPRD. Pada posisi ini, wajar jika DPRD Kota secara 
kritis mengkaji baik manfaat penyertaan modal maupun mekanisme 
yang harus ditempuh sebagaimana aturan yang berlaku. Karena, 
memang DPRD merupakan refresentasi kepentingan publik. 
 
Dengan komitmen pembelian BPRS SS maka Pemerintah Kota sudah 
‘menyelematkan’ BPR SS yang merupakan tonggak berdirinya bank 
syariah di Lampung. Tapi pada saat yang bersamaan ada pertanyaan 
yang muncul: mengapa sudah menetapkan pembelian padahal belum 
ada persetujuan dan proses di DPRD. Pemerintah menganggap proses 
ini masih dalam bentuk komitmen dan belum menggunakan dana 
APBD. Sementara DPRD menganggap pemerintah sudah membeli 
BPRS SS karena sudah ada pembayaran. 
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Sudah seharusnya antara Pemerintah Kota dan DPRD membahasnya 
secara bersama dan terbuka sehingga dapat dicari jalan keluar yang 
terbaik. Bukankah kedua belah pihak punya komitmen yang sama 
untuk mengembangkan BPRS. Apakah Pemerintah Kota sudah 
menutupi kebutuhan dana BPRS SS, jika ya, darimana dananya dan 
atas nama siapa.  
Hal penting lainnya adalah apakah penyertaan modal di BPRS SS 
secara ekonomi sudah layak, dalam artian apakah dana tersebut 
akan aman. Artinya, Pemerintah Kota (atau mewakilkan kepada 
BPRS SS) juga harus menjelaskan kepada DPRD: apakah kondisi 
bisnisnya masih dapat berjalan bahkan berkembang dimasa depan 
sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota bukan saja akan aman 
tapi justru malah akan menghasilkan pendapatan (PAD).  
 
Keterbukaan kedua belah pihak dapat dikembalikan pada tujuan 
pemilikan BPRS itu sendiri. Niat baik saja belum cukup. Tapi juga 
harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu apakah secara 
ekonomi sudah layak dan apakah prosesnya sudah sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. Selayaknya pemerintah sebagai refresentasi 
publik sebagai eksekutif dan DPRD sebagai refresentasi publik 
sebagai legislatif bekerjasama memutuskan dan mengelola kebijakan 
publik. Bukan justru melibatkan publik dalam konflik terbuka yang 
makin membingungkan publik. Lalu apa arti refresentasi publik pada 
Pemerintah dan DPRD? Bukankah publik sudah mengamanahkan 
‘haknya’ pada Pemerintah dan DPRD.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


