
|     I SF I R E ,  OK TOB E R  2 0 2 1     |     A NA L I S A  I SF I R E     |30 W W W. I SF I R E . N E T

ANALISA

ISFIRE

PENGEMBANGAN 

PERBANKAN 

SYARIAH 

INDONESIA

MERGER DALAM PERSPEKTIF

FAROUK ABDULLAH ALWYNI1 

1. Farouk adalah Ketua Pegawai Eksekutif, Alwyni International Consulting dan juga pengajar di Institut Perbanas.



|     I SF I R E ,  OK TOB E R  2 0 2 1     |     A NA L I S A  I SF I R E     | 31WWW.ISFIRE .NET

ANALISA

ISFIRE

Perbankan Syariah melalui tahap yang fenomenal di Indonesia. 

Proses penggabungan  tiga bank Syariah yang merupakan anak 

usaha dari 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu 

Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah 

mulai digulirkan, dan bank hasil merger dengan nama Bank 

Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 

2021. Menteri BUMN Erick Thohir mempunyai peran 

tersendiri dalam mendorong terjadinya merger ini, alasan yang 

sering dikemukakan adalah bahwa Indonesia sebagai negara 

Muslim terbesar di dunia tidak mempunyai bank Syariah besar 

yang bisa diperhitungkan secara nasional maupun global. 

Tulisan ini akan membahas sejauh mana dampak merger 

dari 3 bank Syariah anak usaha BUMN tersebut terhadap 

perkembangan perbankan Syariah Indonesia baik dilevel 

nasional, regional, maupun global. Sebelum pembahasan terkait 

merger, review akan dilakukan terhadap posisi perbankan 

Syariah Indonesia antara tahun 2015-2020. Sebagai penutup, 

tulisan ini akan mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mendorong perkembangan perbankan Syariah, yang 

diharapkan dapat berkontribusi positif baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 

Kondisi Perbankan Syariah Indonesia

Sampai dengan akhir tahun 2020, perbankan Syariah 

mempunyai pangsa pasar sebesar 6.5% dari total industri 

perbankan Indonesia (Tabel-1). Antara tahun 2015 – 

2020 pangsa pasar perbankan Syariah terus bertumbuh 

walaupun pertumbuhan yang ada tidaklah terlalu cepat. 

Diperlukan terobosan tersendiri untuk dapat mengakselerasi 

peningkatan pangsa pasar perbankan Syariah karena jika 

hanya mengandalkan pertumbuhan secara organik maka akan 

membutuhkan waktu lebih dari dua puluh tahun kedepan 

untuk bisa menjadikan industri perbankan Syariah menjadi 

penting secara sistemik (systemic importance). Terkait hal ini, 

International Financial Service Board (IFSB) (2020), lembaga 

pembuat standard bagi perbankan Syariah internasional 

yang berpusat di Malaysia, berpendapat bahwa untuk dapat 

mempunyai peranan penting secara sistemik, maka paling 

tidak, perbankan Syariah perlu mempunyai pangsa pasar 

sebesar 15%. 

Tahun 2020, menandai sebuah perubahan yang signifikan 
dalam rangking perbankan Syariah yang mempunyai aset 

terbesar di Indonesia. Jika antara tahun 2015-2019, dan 

bahkan jauh sebelum ini, Bank Muamalat Indonesia (BMI), 

sebagai bank Syariah pertama selalu menempati posisi kedua 

setelah Bank Syariah Mandiri dalam hal besaran asset, maka 

ditahun 2020, dua bank anak usaha bank BUMN, yakni BRI 

Syariah dan BNI Syariah telah melampaui Bank Muamalat, 

yang menjadikannya berada diposisi keempat (Tabel-2).

Berdasarkan tabel-2, terlihat bahwa pertumbuhan BMI 

memang mengalami stagnasi antara tahun 2015-2020, bahkan 

total asset ditahun 2020 sebesar Rp. 51.2 triliun masih jauh 

dibawah total asset ditahun 2017 yang berjumlah Rp. 61.7 

triliun. Persoalan utama yang dihadapi Bank Syariah tertua 

ini adalah enggannya para pemegang saham pengendali (PSP) 

seperti Islamic Development Bank (IDB), National Bank of 

Kuwait, Boubyan Bank, dan Saudi Economic Development 

Company (SEDCO) untuk memberikan modal tambahan 

kepada BMI. Persoalan klasik tingginya Non-Performing 

Financing (NPF) dan kualitas asset secara umum dari BMI 

 Table No. 1: Komposisi Aset Perbankan Indonesia (dalam triliun rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Aset Industri Perbankan* 6,133 6,730 7,387 8,068 8,563 9,178

Total Aset Bank Umum Syariah 213 254 288 317 350 397

Total Aset Unit Usaha Syariah 83 102 136 161 174 197

Pangsa Pasar Perbankan Syariah 4.8% 5.3% 5.7% 5.9% 6.1% 6.5%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. 

Catatan: *Termasuk industri perbankan Syariah, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rak-

yat Syariah.
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turut berkontribusi terhadap tidak tertariknya para PSP untuk 

berkontribusi dalam right issue BMI. Disisi lain BMI juga 

kesulitan untuk mendapatkan pemodal baru yang siap menjadi 

pemegang saham pengendali yang baru dibank tersebut. 

Selain BMI, beberapa bank Syariah berkembang cepat, 

pertumbuhan BNI Syariah, BRI Syariah, Maybank Syariah, 

dan BTN Syariah bahkan melampaui 100% dalam kurun 

waktu lima tahun belakangan ini (2015-2020). BTPN Syariah 

pula melampaui 300%. Tercepat, dan cukup fenomenal, dari 

seluruh bank Syariah yang ada adalah CIMB Niaga Syariah 

yang berkembang hampir 500% diantara 2015-2020, yang 

kemungkinan besar juga bisa melampaui BMI dalam satu dua 

tahun kedepan. 

Dari paparan diatas terlihat bahwa pertumbuhan asset dari 

enam perbankan Syariah di Indonesia yang masuk jajaran 

10 besar sudah cukup dan bahkan sangat cepat karena pada 

umumnya asset mereka bertumbuh diatas 100% antara tahun 

2015-2020. Diantara bank-bank Syariah tersebut hanya BMI 

yang nampaknya mempunyai persoalan pertumbuhan. Bahkan 

BSM selaku bank Syariah terbesar juga tumbuh relative cepat 

walaupun tidak secepat enam bank tersebut diatas. Dua 

bank yang lainpun (Bank Aceh Syariah dan Permata Syariah 

[UUS]) walaupun agak tertinggal, tetap masih mengalami 

pertumbuhan.

Apakah Merger Bisa Meningkatkan Pangsa Pasar 

Perbankan Syariah?

Dari ulasan diatas terlihat bahwa walaupun banyak bank-bank 

Syariah di Indonesia bertumbuh cukup cepat, tetapi secara 

nasional pertumbuhan pangsa pasar perbankan Syariah 

masih tergolong lambat karena hanya bertumbuh sebesar 

1.7% antara tahun 2015-2020. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dasarnya perbankan konvensional juga mengalami 

pertumbuhan yang cepat dalam kurun waktu yang sama. 

Sehubungan dengan hal diatas pertanyaannya adalah apa yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan 

Syariah secara lebih cepat lagi dan menjadikan perbankan 

Syariah memiliki posisi systemic importance sebagaimana yang 

disebutkan diatas. Berdasarkan data IFSB (2020), diantara 

negara-negara yang level industri perbankan Syariahnya telah 

berada diatas level 15% dari total asset industri perbankan 

adalah Iran dan Sudan (100%), Brunei Darussalam dan Saudi 

Arabia (antara 60% dan 70%), Kuwait (antara 40% dan 50%), 

Bangladesh, Malaysia dan Qatar (antara 20% dan 30%), dan 

Bahrain, Djibouti, Jordan, Palestine, dan UAE (antara 15% dan 

20%).

Sehubungan dengan kebijakan merger yang telah dilakukan, 

maka tentunya akan mengundang pertanyaan sejauh mana 

 Table No. 2: Total Aset Sepuluh Besar Bank Syariah di Indonesia (dalam milyar rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BSM 70,370 78,832 87,915 98,341 112,292 126,908

BRI Syariah 24,230 27,68 31,543 37,915 43,123 57,716

BNI Syariah 23,018 28,314 34,822 41,048 49,980 55,009

BMI 57,803 55,786 61,697 57,227 50,555 51,241

CIMB Niaga Syariah (UUS) 9,106 12,780 23,643 34,377 42,493 44,783

Maybank Syariah (UUS) 15,989 23,238 27,121 30,169 32,621 35,257

BTN Syariah (UUS) 13,269 18,125 23,397 28,399 28,386 33,032

Bank Aceh Syariah 18,590 18,759 22,612 23,095 25,121 25,481

Permata Syariah (UUS) 15,240 15,837 21,094 22,105 21,922 24,736

BTPN Syariah 5,196 7,323 9,156 12,039 15,383 16,435

Sumber: Laporan Keuangan yang telah diaudit dari bank masing-masing Bank
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merger yang telah dilakukan atas 3 bank anak usaha BUMN 

tersebut diatas bisa berkontribusi dalam meningkatkan pangsa 

pasar perbankan syariah di Indonesia? Jawabannya adalah 

merger tidak akan bisa meningkatkan pangsa pasar perbankan 

Syariah Indonesia secara cepat. 

Merger pada esensinya adalah hanya bersifat penggabungan 

3 entitas hukum bank Syariah menjadi satu, dengan nilai asset 

yang masih tetap sama antara 3 bank dan satu bank yang baru. 

Cuma bedanya jika total asset yang ada sebelumnya berada 

di 3 bank Syariah, maka setelah merger total asset tersebut 

akan dikelola oleh satu entitas bank Syariah hasil merger. Bank 

Syariah hasil merger tentunya diharapkan dapat bertumbuh 

cepat dengan keuntungan jaringan, ukuran asset dan modal, 

serta economies of scale yang dimiliki, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pangsa 

pasar. 

Tetapi, sebagaimana sifat merger itu sendiri yang akan 

membutuhkan penciptaan kultur perusahaan yang baru dari 

kultur-kultur bawaan perusahaan sebelumnya, maka hal 

tersebut akan membutuhkan waktu tersendiri. Penciptaan 

kultur dan cara kerja baru dari bank hasil merger tidak akan 

bisa dilakukan secara cepat, belum lagi kala berbicara terkait 

integrasi sistim dan lain sebagainya. BSI (bank hasil merger) 

akan membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk benar-benar 

bisa mengoptimalkan kapasitasnya dalam artian bisa secara 

agresif bertumbuh dan berkontribusi meningkatkan pangsa 

pasar perbankan Syariah. 

Ketika kita ingin meningkatkan pangsa pasar perbankan 

Syariah tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan lain yang bisa 

membuat sebuah unorganic growth bagi perbankan Syariah 

Indonesia, Seperti yang disebutkan diatas, merger bukanlah 

jawaban untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah 

secara cepat. 

Dampak Langsung Merger

Dampak langsung dari merger tentunya adalah lahirnya 

sebuah bank Syariah Indonesia yang besar. Bank hasil merger 

BSI diakhir tahun 2020 akan langsung memiliki asset sebesar 

Rp. 240 triliun. Dengan asset sebesar ini, BSI diperkirakan 

akan menempati posisi 7 terbesar dalam industri perbankan 

Indonesia dibawah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank 

Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, 

dan Bank CIMB Niaga. 

Berdasarkan data dari theasianbanker.com, di semester 

pertama 2020 posisi BSM sebagai bank Syariah terbesar di 

Indonesia dalam konteks perbankan Syariah global masih 

berada dalam posisi no. 34. Jauh dibawah bank-bank Syariah 

besar yang berada di Timur Tengah dan Malaysia seperti: 

Al-Rajhi Bank, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, 

Maybank Islamic, Qatar Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, 

dan CIMB Islamic. Merger sekarang ini akan menjadikan BSI 

sebagai bank hasil merger menempati rangking antara 18 dan 

20 dalam konteks perbankan Syariah global. Walaupun masih 

tetap dibawah bank-bank tersebut diatas, tetapi paling tidak 

terjadi peningkatan signifikan dalam rangking perbankan 

Syariah global.  

Dalam konteks regional, dengan menggunakan data diatas, 

maka BSI paling tidak akan menempati rangking 5 dibawah 

bank-bank Malaysia seperti Maybank Islamic, CIMB Islamic, 

Bank Rakyat, dan RHB Islamic Bank. Tetapi akan melampaui 

beberapa bank Syariah regional yang sebelumnya ketika masih 

menjadi entitas BSM berada diatasnya seperti Public Islamic 

Bank, Bank Islam Malaysia, AmBank Islamic, Hong Leong 

Islamic Bank, dan Bank Islam Brunei Darussalam.   

Memang perlu diakui, dalam satu sisi, Indonesia memerlukan 

satu bank Syariah besar yang bisa bersaing dalam level global, 

dan juga mampu melakukan pembiayaan-pembiayaan besar 

di sektor infrastruktur dan serta dapat menginisiasi sindikasi 

nasional dan internasional untuk projek-projek besar. Tetapi 

disisi lain seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa merger 

ini tidak akan berdampak untuk meningkatkan pangsa pasar 

perbankan Syariah di Indonesia, kecuali jika kedepannya 

bank hasil merger ini dapat bersaing dengan bank-bank besar 

konvensional lainnya dan berkontribusi untuk menciptakan 

dan mengembangkan pasar perbankan Syariah baru, tetapi 

sepertinya hal ini akan membutuhkan waktu yang tidak cepat.

Kebijakan merger dalam situasi pandemic COVID-19 dewasa 

ini juga mempunyai implikasi berganda. Disatu sisi merger 

yang tengah berlangsung ini diharapkan menjadi peluang baru 

mengingat dalam kondisi sekarang adalah kesempatan untuk 

mengakselerasi digitalisasi dari jasa-jasa layanan perbankan, 

dan tentunya perbankan Syariah adalah bukan kekecualian. 

Bank hasil merger ini juga diharapkan dapat bersaing dengan 

bank-bank Syariah besar level regional seperti Maybank 

Islamic dan CIMB Islamic, khususnya dalam hal adaptasi yang 

lebih kepada bisnis digital.

Tetapi disisi lain merger juga bisa menjadi sebuah tantangan 

mengingat tingkat kredit macet diperkirakan akan meningkat 

dimasa-masa pandemik seperti sekarang ini, isu ekpansi 

pasar juga adalah tantangan yang lain. Disukai atau tidak 

dampak dari COVID-19 berpengaruh terhadap banyak 

bisnis, menggunakan skenario terbaik, bisnis cenderung 

tidak berekspansi pada masa-masa sekarang ini, sedang 

kemungkinan terburuk adalah penutupan bisnis yang tentunya 

akan menyebabkan mereka tidak bisa membayar kewajiban-

kewajiban perbankannya. 
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Apa yang Perlu Dilakukan Kedepan?

Seperti yang disebutkan diatas mengingat merger tidak 

akan dengan sendirinya meningkatkan pertumbuhan pangsa 

pasar perbankan Syariah, maka dibutuhkan upaya-upaya dan 

kebijakan-kebijakan lain yang akan bisa dengan lebih cepat 

mengakselerasi perkembangan pangsa pasar perbankan 

Syariah di Indonesia. Akselerasi perkembangan pangsa pasar 

perbankan Syariah Indonesia akan membutuhkan dorongan 

dari dua sisi, baik dari sisi pelaku perbankan Syariah itu sendiri 

maupun dari sisi pemegang kebijakan. 

Dari sisi pelaku perbankan Syariah itu sendiri dibutuhkan 

pembangunan kesadaran bahwa menjalankan bank Syariah 

perlu mempunyai visi besar yang tidak hanya mengejar 

keuntungan/profit, tetapi bagaimana bank Syariah bisa 

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang 

beretika, kualitas keuangan masyarakat yang lebih baik, dan 

ekonomi yang berkeadilan sosial. Mempunyai visi-visi besar 

ini akan mendorong perbankan Syariah untuk memberikan 

layanan yang terbaik dan terus menciptakan inovasi produk 

dalam kerangka memberikan nilai tambah kepada masyarakat. 

Perlu dicatat disini bahwa keuntungan adalah penting, karena 

tanpa keuntungan, bank Syariah tidak akan bisa berkembang 

secara berkelanjutan, tetapi perlu ditanamkan bahwa 

keuntungan adalah sekedar alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang lebih besar. 

Terkait hal diatas menarik untuk melihat temuan dari dua 

buku populer, Good to Great (Collins, 2001) dan Built to 

Last (Collins & Poras, 2002) yang berdasarkan riset terkait 

perusahaan-perusahaan yang bertahan lama di Amerika 

Serikat yang masuk dalam Fortune 500 companies. Diantara 

hal penting yang ditunjukkan adalah bagaimana perusahaan-

perusahaan yang bertahan lama dan terus memberikan hasil 

yang baik secara berkelanjutan pada esensinya meletakkan 

keuntungan bukan sebagai objektif utama tetapi lebih sebagai 

hasil. Mereka melihat bahwa keuntungan adalah esensial 

tetapi bukan the very point of life. Ketika membahas visionary 

companies mereka melihat bahwa keuntungan adalah sebuah 

hal yang diperlukan untuk tetap eksis dan sebagai alat untuk 

tujuan-tujuan yang lebih penting, tetapi itu bukanlah akhir dari 

segalanya. 

Terlihat dari riset-riset yang ditemukan diatas bahwa orientasi 

yang mempunyai obyektif yang lebih besar adalah satu 

karakteristik bersama dari kebanyakan perusahaan besar 

internasional. Jadi sebenarnya jika perbankan Syariah dapat 

mempunyai obyektif yang lebih besar dari sekedar membuat 

keuntungan, pada hakikatnya mereka akan menempatkan diri 

mereka dalam posisi yang sejajar dengan para great companies 

tersebut. Disini, perbankan Syariah diharapkan bukan saja 

sekedar menjadi entitas Syariah komersial, tetapi sebagai 

sebuah entitas yang dapat berkontribusi terhadap sistim 

ekonomi yang lebih berkelanjutan, adil, dan perduli. Sebuah 

sistim yang akan menciptakan lingkaran kebaikan kepada 

masyarakat. Untuk merealisasikan hal ini, perbankan Syariah 

tentunya akan perlu dijalankan berdasarkan kombinasi yang 

kuat dari visi, nilai-nilai, etika, profesionalisme, komitmen, dan 

entusiasme untuk mewujudkan kemajuan. BSI sebagai bank 

Syariah terbesar di Indonesia tentunya mempunyai tanggung 

jawab yang lebih untuk mewujudkan visa besar tersebut.  

Dari sisi pemegang kebijakan, tentunya ada banyak hal juga 

yang bisa dilakukan, Hal ini diantaranya adalah menciptakan 

iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan Syariah 

dengan diantarnya menciptakan regulasi-regulasi yang 

memberdayakan. Terkait hal ini adalah penting untuk 

mereview kembali grey area terkait produk-produk keuangan 

Syariah yang disinyalir belum benar-benar bebas dari isu 

pajak berganda seperti Ijarah, Istishna, dan Salam. Mengingat 

UU No. 42/2009 yang mengatur amandemen terkait Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada esensinya hanya menghilangkan 

pajak berganda bagi produk keuangan Syariah yang berakad 

Murabahah. 

Hal lain yang bisa dilakukan oleh pemegang kebijakan 

diantaranya adalah mengenakan pajak yang lebih kecil dari 

bagi hasil di perbankan Syariah dibandingkan pengenaan 

pajak terhadap bunga. Jika bunga yang didapatkan dari 

perbankan konvensional dipajaki sebesar 20% maka untuk 

perbankan Syariah misalnya dapat dikenakan sebesar 10%. 

Malaysia sebelumnya juga melakukan hal ini ketika mendorong 

perkembangan perbankan Syariah mereka. 

Selain hal diatas, pengenaan alokasi tertentu penempatan 

deposito di perbankan Syariah juga bisa diterapkan untuk 

segenap BUMN dan juga institusi-institusi pemerintahan. 

Terakhir dan yang terpenting adalah pemegang kebijakan 

dapat mempertimbangkan untuk mengkonversi salah satu 

bank BUMN untuk dijadikan bank Syariah. Dewasa ini ada 

4 bank BUMN, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Jika 

misalnya BTN saja yang dipilih untuk dikonversi menjadi bank 

Syariah, maka akan langsung meningkatkan pangsa pasar 

perbankan Syariah menjadi 10.4%, mengingat pada akhir 

tahun 2020 asset BTN adalah sebesar Rp. 361.2 triliun.


