
BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BPD DIY Syariah 

Sejarah singkat Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 

Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto 

Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD 

DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalan 

nya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, landasan hukum 

pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 

dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala 

bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di 

bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju 

pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, 

dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya 

sebagai bank umum. (www.bpddiy.co.id) 

Visi dan Misi BPD DIY  

Visi : 

“Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat” 
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Misi : 

1. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan 

memberikan pengalaman perbankan yang berkesan. 

2. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang 

beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan profesional. 

4. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan 

produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi Regional 

Champion yang berkelanjutan. 

5. Menjalankan fungsi Agen Pembangunan yang fokus mengembangkan 

sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan 

menjaga lingkungan. 

Budaya kerja dan perilaku utama yang diterapkan oleh BPD DIY ialah: 

“Istimewa” 

Integritas: 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan 

Sigap: 

1. Bertindak dengan cepat dan tanggap dalam bekerja 

2. Menerapkan layanan yang peduli, cerdas, dan berbudaya 

Tangguh : Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi. 

Inovatif : Melakukan pengembangan yang berkelanjutan. 

Mutu : Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja. 

Empati : Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai. 
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Waspada: Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. 

Antusias: Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik. 

 

Nilai-Nilai Utama yang diterapkan oleh BPD DIY adalah: “Ramah” 

1. Respek 

2. Akurat 

3. Modern 

4. Amanah 

5. Handal 

 

Seperti halnya bank umum lainnya, BPD DIY juga mempunyai unit layanan 

syariah sejak tahun 2007. Sampai saat ini BPD DIY setidaknya telah memiliki 

175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang 

pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment point, 6 armada kas mobil dan 55 

lokasi mesin ATM, serta 4 kantor layanan Syariah. Kantor BPD DIY Syariah 

menjadi mitra BWU/T (Badan Wakaf Uang/Tunai) sebagai LKS-PWU 

(Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Sehingga dana wakaf 

yang masuk ke BPD DIY Syariah sebagai dana wakaf akan dikelola BWUT/T 

sebagai nadzir. 

Wakaf adalah salah satu instrumen yang menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan pada bidang ekonomi. Pada saat wakaf ditunaikan terjadi 

pergeseran kepemilikan antara pemiliknya pribadi menuju kepemilikan 

masyarakat muslim yang bersifat abadi dan memberikan manfaat secara terus-

menerus hingga selesai. Dengan wakaf diharapkan terjadi proses distribusi 

manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam rangka mengembangkan wakaf 
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secara maksimal, sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, maka MUI DIY membentuk salah satu lembaga 

yang menangani pengelolaan wakaf, khususnya wakaf tunai yaitu BWU/T MUI 

DIY yang bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah. 

Menurut informasi dari pihak  narasumber yang peneliti wawancarai, Bank 

BPD DIY Syariah menerima Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 81 Tahun Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah 

Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Penerima 

Wakaf Uang pada tanggal 15 Juli 2010. Dan pada tanggal tersebut Bank BPD 

DIY Syariah menjadi LKS-PWU dan bekerjasama dengan BWU/T MUI DIY. 

BPD DIY Syariah sebagai unit layanan syariah dari BPD DIY mempunyai 

usaha dan produk-produk berbasis syariah sendiri, di antaranya: (brosur BPD 

DIY Syariah) 

1. Tabungan Sutera Mudharabah 

Tabungan Sutera Mudharabah merupakan sarana investasi sesuai 

prinsip syariah yang memberikan rasa aman, rasa tentram, menguntungkan 

dan lebih adil. Tabungan ini memungkinkan nasabah melakukan penarikan 

dan penyetoran tunai dengan sangat mudah. 

Keuntungan dan fasilitas dari tabungan sutera Mudharabah yaitu: 

a. Investasi nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan 

lebih adil. 

b. Fasilitas-fasilitas: 

1) Auto debet tabungan. 
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2) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis. 

c. Transaksi on line di seluruh Kantor Layanan Syariah PT Bank BPD 

DIY. 

d. Dapat dijadikan agunan pembiayaan. 

e. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Persyaratan untuk dapat membuka tabungan sutera Mudharabah sangat 

mudah, yaitu: 

a. Fotokopi kartu identitas diri. 

b. Setoran awal nimimum Rp. 50.000 atau Rp. 100.000 bila 

menggunakan fasilitas ATM. 

c. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000 

2. Giro Wadiah 

Giro Wadiah merupakan simpanan yang menggunakan prinsip syariah, 

yang ditujuakan bagi nasabah perorangan, badan usaha, dan lembaga pemerintah 

untuk mendukung aktivitas keuangan dan usaha. Sesuai prinsip syariah, selain 

memudahkan nasabah dalam menjalankan transaksi juga memberikan rasa aman 

dan tentram. 

Keuantungan dan fasilitas yang didapatkan nasabah jika menggunakan giro 

Wadiah ialah: 

a. Bersifat titipan (Wadiah), dapat diambil setiap saat (on call) dan dijamin 

pengembaliannya 

b. Fasilitas-fasilitas 

1) Cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya 
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2) Transaksi dapat dilakukan melalui kliring 

3) Auto debit tagihan bulanan 

4) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis 

c. Transaksi on-line di seluruh kantor layanan Bank BPD DIY Syariah 

d. Catatan rekening koran sesuai kebutuhan nasabah 

e. Dapat dijadikan agunan pembiayaan 

f. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Persyaratan yang harus disediakan jika ingin mmbuka rekening giro 

Wadiah. 

a. Fotokopi identitas diri KTP, ijin usaha dan NPWP 

b. Setoran awal: 

1) Perorangan minimum Rp. 1.000.000 

2) Badan usahan minimum Rp. 2.000.000 

3. Pembiayaan Produktif Bank BPD DIY Syariah 

Pembiayaan produktif ini diberikan Bank BPD DIY Syariah kepada nasabah 

untuk pemenuhan bermacam kebutuhan dan mendukung kemajuan usaha 

nasabah. Pembiayaan ini meliputi akad pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, 

dan Murabahah. Pembiayaan yang ditawarkan yaitu: 

a. Pembiayaan Modal Kerja 

1) Pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi 

2) Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali 

3) Pengadaan atau penyediaan barang dalam rangka pelaksanaan suatu 

proyek berdasarkan kontrak kerja 
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b. Pembiayaan Investasi 

1) Pengadaan mesin, alat-alat berat atau peralatan usaha 

2) Pengadaan kendaraan bermotor untuk usaha 

3) Pengadaan bangunan/pabrik tempat usaha 

Keuntungan dan Fasilitas yang didapatkan nasabah yang mengajukan 

pembiayaan produktif ialah: 

a. Pembiayaan dengan prinsip syariah ini akan dapat memenuhi bermacam 

kebutuhan bagi nasabah dengan rasa aman, tentram, menguntungkan serta 

adil. 

b. Rasa tentram karena sesuai dengan prinsip syariah. 

c. Jelas dan menguntungkan karena terjadi kesepakatan pada awal akad. 

d. Jangka waktu sesuai kebutuhan. 

Persyaratan umum pembiayaan bagi nasabah yang ingin mengaukan 

pembiayaan peroduktif di BPD DIY Syariah antara lain: 

a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 

b. Fotokopi identitas diri KTP 

c. Ijin usaha 

d. Laporan keuangan 

e. Memiliki rekening tabungan pada Bank BPD DIY Syariah 

4.  Gadai Emas Syariah 

Yaitu program promo paket lebaran dan tahun ajaran baru. Jika 

menggadaikan emas di BPD DIY Syariah nasabah bebas biaya administrasi dan 

biaya sewa murah yaitu Rp. 3000/gr/bulan. 
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5. Tabungan Pendidikan Salam Mudharabah 

Tabungan Salam Mudharabah merupakan sarana investasi yang 

dipersiapkan untuk pendidikan sesuai prinsip syariah dan memberikan rasa 

aman, tentram, menguntungkan serta lebih adil. Tabungan untuk biaya 

pendidikan yang lebih terencana dengan fasilitas penarikan dan penyetoran 

tunai secara sangat mudah. 

Peruntukan Tabungan : 

a. Nasabah perorangan dan diutamakan anak sekolah 

b. Persiapan biaya pendidikan 

Keuntungan dan Fasilitas : 

a. Investasi nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan lebih adil. 

b. Fasilitas-fasilitas 

1) Auto debet tabungan 

2) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis 

c. Transaksi on line diseluruh Kantor Layanan Syariah 

d. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuka tabungan pendidikan 

salam Mudharabah adalah: 

a. Fotokopi kartu identitas diri. 

b. Setoran awal minimum Rp. 25.000. 

c. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000. 
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6. Deposito Mudaharabah 

Deposito Mudharabah merupakan pilihan investasi dengan jangka waktu 

1,3,6 dan 12 bulan ditujukan kepada nasabah yang ingin berinvestasi sesuai 

prinsip syariah. Nasabah dapat memilih nominal deposito dengan angka cantik. 

Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal dan selektif melalui 

pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat. 

Keuntungan dan fasilitas yang didapatkan jika mempunyai rekening 

deposito Mudharabah yaitu: 

a. Investasi nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan lebih adil. 

b. Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) pada saat jatuh 

tempo. 

c. Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis. 

d. Dapat dujadikan agunan pembiayaan. 

e. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Persyaratan yang harus dibawa untuk membuka rekening deposito 

mudharabah: 

a. Fotokopi idenditas diri (KTP) untuk perseorangan. 

b. Fotokopi akta pendirian dan NPWP untuk badan usaha. 

c. Nilai nominal minimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). 

7. Tabungan Qurban Salam 

Tabungan Qurban Salam merupakan sarana investasi yang dipersiapkan 

untuk melaksanakan ibadah Qurban pada Hari Raya Idul Adha. Tabungan 
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persiapan qurban yang lebih terencana dengan fasilitas penarikan dan 

penyetoran tunai secara sangat mudah. Tabungan ini diperuntukkan untuk: 

a. Nasabah perorangan 

b. Persiapan untuk biaya qurban 

Keuantungan dan fasilitas yang di dapatkan nasabah jika membuka 

tabungan ini yaitu: 

a. Investasi nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan lebih adil. 

b. Fasilitas-fasilitas: 

1) Auto debet tabungan 

2) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis 

c. Transaksi on line diseluruh Kantor Layanan Syariah PT Bank BPD DIY 

d. Dapat dijadikan agunan pembiayaan 

e. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Syariah (LPS) 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat membuka tabungan Qurban 

Salam adalah: 

a. Fotokopi kartu identitas diri 

b. Setoran awal minimum Rp. 50.000 

c. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000 

d. Saldo minimal yang darus disisakan sebesar Rp. 25.000 

e. Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan 1 bulan sebelum Hari Raya Idul 

Adha sampai dengan Hari Tasyrik. 
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B. Wakaf Uang di BPD DIY Syariah 

BPD DIY Syariah juga memiliki produk untuk nasabah yakni wakaf uang. 

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai, sebagai LKS-PWU, bank 

hanya menjual jasa dan kepercayaan. Tugas BPD DIY Syariah yaitu menerima 

setoran dana dari nasabah maupun masyarakat yang hendak mewakafkan 

dananya yang oleh masyarakat diwakafkan kepada nadzir yang dikehendaki, 

disini adalah BWU/T MUI DIY kemudian dana tersebut dimasukkan ke 

rekening atas nama BWU/T MUI DIY kemudian nasabah atau masyarakat 

diberikan kupon atau sertifikat wakaf tunai sesuai jumlah dana yang disetorkan. 

Baik LKS-PWU (BPD DIY Syariah) maupun Nadzir (BWU/T) 

bekerjasama dalam mempromosikan adanya layanan wakaf uang sehingga 

dana wakaf uang masuk besar seperti membuat brosur, menginformasikan 

kepada para karyawan BPD DIY sendiri, diacara pengajian-pengajian, dan 

acara sosial lain sebagainya. Dari sekian banyak dana yang masuk di rekening 

tabungan BWU/T, untuk memaksimalkan bagi hasil bank memindah dana dari 

tabungan ke deposito, kemudian bagi hasil itulah yang yang disalurkan dengan 

menjaga pokok dari dana wakaf itu sendiri. (Wawancara dengan pak Zaki, 8 

Agustus 2017) 

Menurut narasumber keberadaan BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU 

sebenarnya sudah banyak dikenal, tetapi kurang intensif. Sosialisasi sudah 

banyak dilakukan tetapi kesadaran masyarakat untuk memberikan wakaf uang 

masih sangat terbatas. Tergantung BWU/T menengarai kantor mana saja yang 

dapat dimasuki untuk mendapatkan dana wakaf uang. Dimisalkan kantor BPD 
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DIY Syariah sendiri ketika momen puasa Ramadhan merupakan momen yang 

dimanfaatkan untuk sosialisasi kembali tentang wakaf uang sekaligus wadah 

langsung penerimaan dana wakaf uang. Sebagai pihak pasif BPD DIY Syariah 

tidak mengalami kendala kecuali bagian promosi, kendala lebih banyak berada 

dipihak BWU/T sebagai nadzir, sehingga bank sebagai LKS-PWU tidak 

mengalai kendala yang berarti. (Wawancara dengan pak Hasib, 8 Agustus 

2017) 

Gambar 1.1 Cara mudah berwakaf uang/tunai 

 

Sumber : BWU/T MUI DIY 
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Keterangan: 

1. Wakif datang ke LKS-PWU Bank BPD DIY Syariah atau ke kantor layanan 

syariah. 

2. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas 

yang berlaku. 

3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke 

rekening BWU/T-MUI DIY. 

4. Wakif mengucapkan sighoh wakaf dan menandatangani AIW dan 

menerima salinan AIW. 

5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU). 

Perkembangan wakaf uang dipandang dari sudut LKS-PWU sudah bagus, 

tetapi tetap semunya bergantung pada nadzir, jika nadzir tidak terlalu aktif 

perkembangannya tidak terlalu bagus, tetapi jika nadzir aktif maka 

perkembangannya akan bagus. Artinya penggerak utama adalah nadzir 

sehingga baik baik buruknya citra wakaf uang hampir bergantung pada nadzir, 

karena nadzir yang menyalurkan secara langsung dana wakaf secara langsung 

kepada mauquf ‘alaih. (wawancara dengan pak Hasib, 8 Agustus 2017) 

Nasabah dan masyarakat yang ingin berwakaf uang dapat mengunjungi 

Kantor BWUT di Bank BPD DIY Syariah, Jl. Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta, 

kantor cabang dan cabang pembantu Bank BPD DI Y di seluruh Provinsi DIY. 
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Berikut adalah akumulasi harta wakaf dari tahun 2008 sampai 2017: 

Grafik 1.1 akumulasi harta wakaf 

 

Sumber: BWU/T MUI DIY 

Dapat dilihat dari data di atas bahwa dalam kurun waktu satu tahun (2008-

2009) kenaikan jumlah harta wakaf sangat tinggi dan terus meningkat setiap 

tahun hingga sampai tahun ini (2017) sampai bulan juni telah tercatat dana 

wakaf sebesar Rp 598.938.140,- 

Jika dana wakaf tunai sudah mencapai lebih dari nominal 2 milyar dana 

tersebut akan dialihkan dalam bentuk aset lainnya. Karena pihak LPS 

(Lemabaga Penjamin Syariah) hanya dapat memjamin dana perbankan sebesar 

2 milyar rupiah. Ketika dana sudah mencapai 2 milyar lebih, dana wakaf 

tersebut akan diwujudkan dalam aset yang lain seperti pada negara-negara lain. 

Negara Malaysia, Singapura yang telah mempraktekkan wakaf tunai. 

(wawancara dengan pak Zaki, 13 Agustus 2017) 
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JUMLAH WAKIF 

Grafik 1.2 Jumlah wakif 

 

Sumber: BWU/T MUI DIY 

Grafik di atas menunjukkan akumulasi jumlah wakif yang telah 

mempercayakan sebagian hartanya untuk dikelola BWU/T MUI DIY mulai 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 meningkat secara signifikan setiap 

tahunnya, terutama pada tahun 2008 ke tahun 2009 dan tahun 2010 ke tahun 

2011 hingga 4 kali lipat. Sebagian besar wakif berasal dari seluruh karyawan 

BPD DIY sendiri baik karyawan BPD DIY kovensional maupun BPD DIY 

Syariah. 

Menurut informan yang peneliti wawancari tidak semua dana wakaf tunai 

dapat langsung disalurkan (landing) kepada masyarakat dalam bentuk 

PROTAB atau pinjaman, masih ada beberapa hal dan pertimbangan untuk 
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menyalurkan dana tersebut. Pihak LKS-PWU dan BWU/T tidak memeliki 

persyaratan khusus untuk menyalurkan dana tersebut melainkan dari 

rekomendasi pihak penyaluran. Pihak BWU/T mempunyai seksi pentasaruan 

sebagai penyeleksi kemana dana wakaf tersebut disalurkan. Kami tidak ingin 

bersepekulasi untuk menyalurkan dana, harus ada persyaratan tertentu terlebih 

dahulu, karena sebagian orang dari pentasaruan adalah orang SMEDC (Small 

and Medium Enterprises Development Centre) dan yang bekerjasama hanya 

person nya bukan lembaganya. Untuk dana hibah sendiri tanpa melakukan  

survei. (wawancara dengan pak Zaki, 13 Agustus 2017) 

Manfaat dari dana wakaf tunai juga banyak disalurkan melalui dana 

pinjaman produktif  

Penyaluran manfaat (bagi hasil) dari dana pokok wakaf meliputi berbagai 

macam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : 

1. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler 1 dan 2 

(diangsur bulanan selama 1 s/d 2 tahun) 

2. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka 

waktu pengembalian lebih pendek). 

3. Hibah, pemberian dana hibah kepada TPQ, pondok pesantren dan panti 

asuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan 

sarana/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala. 

4. Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan) 

5. Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA) 
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JUMLAH MITRA PENERIMA MANFAAT 

Grafik 1.3 Jumlah Mitra 

 

Sumber: BWU/T MUI DIY 

Grafik di atas menunjukkan akumulasi jumlah maukuf alaih yang telah 

menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah dihimpun oleh 

BWU/T MUI DIY. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) 

Reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 s/d 2 tahun) merupakan yang paling 

banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Dilihat dari data diatas 

PROTAB I yang paling banyak jumlah mauquf ‘alaihnya dari pada PROTAB 

II dan Hibah Berkembang. Penyaluran manfaat (bagi hasil) dari dana pokok 

wakaf meliputi berbagai macam kegiatan lain diantaranya: Pinjaman Produktif 

Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) II Sebrakan (jangka waktu pengembalian 

lebih pendek), hibah, pemberian dana hibah kepada TPQ, pondok pesantren dan 

panti asuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan 

sarana/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala, Pendampingan 
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Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan), Investasi Syirkah Berjangka Ridho 

Semua (ISYKARIMA) 

Adapun lokasi binaan BWU/T MUI DIY telah tersebar di lima kabupaten 

kota di seluruh DIY yaitu : 

12. Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul 

13. Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman 

14. Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul 

15. Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo 

16. LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta 

17. Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul  

18. Kelompok Ngudi Rejeki Mlati Sleman  

19. Kelompok Difabel Pandak Bantul 

20. Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo 

21. Kelompok Difabel Galur Kulon Progo 

22. Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo 
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Grafik 1.4 Jenis Usaha 

 

Sumber: BWU/T MUI DIY 

 

Tabel 1.2 Jenis Usaha 

No Kota/Kabupaten 

PROTAB 1 PROTAB 2 

Pemi

njam 
Nominal Jumlah 

Pemi

njam 
Jumlah 

1 
 Kelompok Girirejo, 

Imogiri, Bantul 
32 400,000 12,800,000 45 62,500,000 

2 
Kelompok Difabel - 

Bantul 
   1 5,000,000 

3 
Kelompok  Jogotirto, 

Berbah, Sleman 
20 400,000 8,000,000 1 1,000,000 

4 
Kelompok Ngudi Rejeki 

–Sleman 
   Klp 1 5,500,000 

5 
Kelompok Beji, Patuk, 

Gungungkidul 
20 400,000 8,000,000 5 5,000,000 

6 
Kelompok Sidorejo, 

Lendah, Kulon Progo 
51 400,000 20,400,000 5 4,400,000 

7      Difabel Kulon Progo    2 3,000,000 

27%

11%

1%

25%

36%

Jenis Usaha
Pengolahan Makanan Konveksi Budidaya Tanaman
Budidaya Hewan Perdagangan
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8 
Kelompok Sekar Arum- 

Kulon Progo 
   Klp 1 10,000,000 

9 
LP2U Ummu Salamah  

Yogyakarta 
10 200,000 2,000,000     

10 
Kelompok  Galur - 

Pengasih 
10 500,000 5,000,000   

  143  56.200.000 61 96.400.000 

  204 152,600,000 

 

Keterangan : 

Protab Reguler 

1. PROTAB 1,  jumlah pinjaman Rp 400.000,00.  

2. PROTAB 2, jumlah pinjaman maksimum Rp 1.000.000,00 dan Rp. 

5.000.000,00. (untuk kelompok) dengan persyaratan membuat business 

plan dan catatan keuangan usaha. 

Protab Sebrakan 

1. Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon 

Progo 

2. Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, 

Gunungkidul 

Hibah berkembang 

Rp 4.000.000,00 untuk Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul 

sebagai modal usaha beternak itik.   

Pendampingan Usaha Mitra 

1. Rp 1.175.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon 

Progo dengan kegiatan “Pelatihan Pengemasan Produk” 



 

 59 

2. Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, 

Gunungkidul dengan kegiatan “Pelatihan Membuat Abon Kluwih dan 

Sirup”. 

3. Rp. 3.600.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah 

dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya pelatihan Pengolahan 

Aneka Produk Pangan. 

4. Rp. 2.025.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah, 

Kec. Toyan dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya Pelatihan, 

Pembukaan Kerja Sama Antar UMKM dan Studi Banding ke Pakem.  

5. Rp. 5.500.000,00. pelatihan internet dasar  dan wirausaha kelompok 

belajar masyarakat “ Nur Aini” Jeruksari Wonosari Gunungkidul.  

6. Rp. 1.000.000,00. kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu warga 

Giricahyo Gunungkidul   

Sumber: BWU/T MUI DIY 

Untuk menangani kredit macet pada dana PROTAB regular maupun 

sebrakan, pihak BWUT akan menanganinya dengan cara melakukan 

pembinaan insentif untuk usahanya, jika memang sudah tidak bisa mengangsur 

maka dibebaskan hutangnya, artinya usahanya dinyatakan pailit dan sudah 

tidak bisa mengangsur sisa angsurannya. (wawancara dengan pak Zaki, 18 

Agustus 2017) 

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai, bank sebagai LKS-PWU 

bertugas untuk menerima setoran dana wakaf tunai dari nasabah dan 

masyarakat yang kemudian dana tersebut dimasukkan ke rekening nadzir dan 
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mengantarkan wakif tersebut kepada nadzir untuk diterbitkan sertifikat (. Rp 

500.000). kemudian dalam waktu tertentu nadzir menarik dana tersebut dari 

bank untuk disalurkan menurut program-program yang telah ada. Kemudian 

bank menerima kembali bagi hasil dari nasabah penerima saluran wakaf uang. 

Serta tidak mengalami kendala dalam mempromosikan produk wakaf tunai 

dengan bekerjasam dengan BWU/T MUI DIY. (wawancara dengan pak Hasib, 

8 Agustus 2017) 

Merujuk pada hasil penelitian unggulan prodi Ekonomi dan Perbankan 

Islam Fakultas Agama Islam yang berjudul Analisis terhadap Pengembangan 

Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia, bahwa BWU/T adalah nadzir 

sedangkan BPD DIY Syariah adalah LKS-PWU (Lembaga Penerima Wakaf 

Uang). Akan tetapi masyarakat kurang memahami perbedaan kedua lembaga 

tersebut. (Mas’udi, Maesaroh dan Satria, 2016: 46) 

Diharapkan semakin banyak nadzir yang berkualitas dan dapat dipercaya 

oleh masyarakat akan lebih baik. Nadzir percaya kepada LKS-PWU sehingga 

menitipkan dana wakaf pada LKS-PWU. Tetapi tidak semua nadzir menitipkan 

dana di LKS-PWU, hanya masuk ke tabungan tidak harus ke deposito. Jika 

nadzir tiba-tiba mendapat dana yang besar sehingga langsung diinvestasikan 

dalam bentuk ruko, kemudian ruko disewakan, maka hasil penyewaan ruko 

tersebutlah yang akan disalurkan lagi ke mauquf ‘alaih. Ruko terus disewakan 

dan dana juga akan terus mengalir untuk disalurkan. (Wawancara dengan pak 

Zaki, 8 Agustus 2017) 
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BPD DIY Syariah yang mempunyai tugas diantaranya menyimpan dana 

wakaf dan tempat sirkulasinya dana wakaf menjadi lebih pasif jika 

dibandingkan dengan BWU/T MUI DIY yang bertugas sebagai nadzir. Bank 

membantu dalam hal promosi dan sosialisasi seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan oleh BPD DIY 

Syariah dan telah dipercayangan bank sebagaimana tersebut diatas, maka dari 

pihak bank pun tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mensosialisasikan 

program wakaf uang, tetapi kembali lagi pada kesadaran masyarakat. 

Dengan dipercayanya BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU Mampu 

menguatkan perbankan syariah dan menjamin keamanan dan transparansi 

pengelolaan wakaf uang. Hal ini penting karena syarat dari pengelolaan wakaf 

uang adalah dana wakaf tersebut pokoknya tetap. Dalam Undang-Undang juga 

BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU juga wajib menjamin kekekalan pokok 

dana wakaf uang dengan menjaminkan dana uang wakaf di Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

Pihak BPD DIY Syariah dan BWUT juga bekerjasama dengan pihak LKS 

(Lembaga Kesejahteraan Sosial) di daerah yang telah dipilih untuk 

menyalurkan dana. Untuk dana hibah dibagi mejadi 2 macam yakni hibah 

produktif dan hibah konsumtif. Dana hibah produktif disalurkan kebeberapa 

kelompok usaha, dana tersebut menjadi dana kelompok bukan dana individu. 

Penyaluran dana dibagi menjadi 2 jenis yakni : 

1. Dana Produktif 

a. Bisnis Riil 
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b. Investasi Produk Keuangan Syariah 

2. Dana Sosial 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

Dana produktif yakni bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah 

disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa agunan atau PROTAB (Pinjaman 

Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dan untuk dana sosial dana tersebut 

langsung dihibahkan dalam bentuk dana pendidikan dan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


