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Kata Pengantar 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamualaikum wr wb. 
 

Alhamdulilah, di tengah banyaknya persoalan bangsa yang mendera dan kasus 

pandemi covid 19 yang belum usai, Lazismu Jawa Timur mendirikan BankZiska pada 

paruh akhir 2020. Tepatnya, pada tanggal 27 September 2020. BankZiska didirikan 

sebagai upaya melepaskan masyarakat kecil dari jeratan riba para rentenir. Membantu 

usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil dan para petani kecil tumbuh berdaya dan 

sejahtera.  

Sektor UMKM adalah sektor yang seringkali kalah dan paling terdampak dalam 

situasi pandemi ini. kondisi mereka semakin terpuruk saat didalamnya terjadi 

kolaborasi berbagai kesulitan ekonomi dan pinjaman rentenir dengan bunga yang 

tinggi. Sebut saja Win salah satu korban yang didampingi BankZiska. Ibu yang sehari-

hari bekerja sebagai guru TK dan membuka bimbingan belajar harus libur total dari 

pekerjaannya. Kesusahan hidupnya mengakibatkan ia berhutang pada 40 rentenir 

keliling. Suaminya mengalami sakit jantung menahun yang tidak memungkinkan untuk 

bekerja berat. Menjadi sopir lalu tukang ojek dan setelah sakit lebih banyak istirahat di 

rumah. Awalnya Win berhutang satu jutaan hingga berkembang menjadi 130 juta, 

hanya dalam jangka waktu satu tahun. Hampir semua orang yang dikenal Win memiliki 

piutang kepadanya sebagai akibat dari hutang rentenir harian. 

Ada lagi Put, setelah suaminya dipulangkan dari tenaga migran luar negeri 

karena pandemi. Ia berhubungan dengan rentenir harian untuk menyambung hidup. Ia 

membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga. Suaminya bekerja sebagai kuli 

pabrik pupuk dengan upah harian 50 ribu rupiah. Awalnya Put hanya pinjam satu 

jutaan. Akhirnya, ia terjerat 25 rentenir harian dan hanya dalam jangka waktu 

beberapa bulan hutangnya menjadi 35 juta. Sehari-hari hidupnya dipenuhi 

kegelisahan. Debt Collector menagih setiap hari tiada henti. Sampai akhirnya tanah 

warisan miliknya dijual untuk melunasi hutang.  

Situasi-situasi di atas hanyalah sebagian contoh problem ekonomi masyarakat 

kecil. Kasus-kasus seperti ini akan banyak dan mudah sekali dijumpai dalam berita-

berita. Penelitian-penelitian juga telah melimpah ruah pada ruang-ruang jurnal 

akademis. Lembaga-lembaga keuangan mikro juga banyak berdiri. Namun, kenapa 

masalah ini tidak pernah selesai. Semakin hari, malah semakin parah.  

Hal inilah yang menyebabkan Lazismu Jatim tergerak untuk hadir membantu 

mengatasinya. Alhamdulillah, lalu segera didirikanlah BankZiska. Program Bantuan 
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Keuangan Berbasis Zakat Infaq Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. 

Bantuan pinjaman murni syariah tanpa riba, tanpa tambahan biaya, tanpa bunga, 

tanpa biaya pinalti dan tanpa denda. Fokus menyasar langsung pada masyarakat kecil. 

BankZiska pertama kali berdiri di daerah Mataraman. Ujung barat Jawa Timur, 

yaitu di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 27 September 2020 dengan jumlah awal 

Mitra BankZiska 12 orang. Lalu pada akhir November 2021, berturut-turut didirikanlah 

BankZiska Pasuruan, Magetan dan Mojokerto.  

Saat ini, tepat pada Rakernas Lazismu 2021 BankZiska telah berumur 1 tahun 3 

bulan. Telah berdiri di Ponorogo, Pasuruan, Magetan dan Mojokerto. Total Mitra yang 

telah dibiayai sejumlah 788 Mitra BankZiska. Dana yang telah digelontorkan oleh 

BankZiska total senilai Rp. 472.401.200 dan Outstanding saat ini adalah 184.970.000 

dengan jumlah Mitra Aktif 383 orang. 

Sepak terjang BankZiska telah dirasa manfaatnya bagi masyarakat kecil. Melalui 

BankZiska Lazismu semoga Islamic Social Finance yang dirintis Persyarikatan 

Muhammadiyah ini benar-benar terwujud, dan Semoga kehadiran BankZiska sebagai 

bagian dari Bangsa Indonesia senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. 

Amiin...   

 

Wassalamu'alaikum wr wb 
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BAB I PROFIL BANKZISKA 
 

1. Pendahuluan 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek 

hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi 

terhadap seluruh problematika kehidupan, baik berkaitan dengan masalah 

akidah, ibadah, akhlak, muamalah, politik, kepemimpinan, termasuk 

mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Pendek kata Islam merupakan solusi 

dari setiap permasalahan hidup dan kehidupan. 

Berkaitan dengan masalah kemiskinan, Islam telah memiliki metode 

untuk mengatasinya. Pertama, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk 

bekerja keras. Walaupun Allah Swt. Telah menyediakan segala rezeki yang 

terkandung di dalam bumi, bahan-bahan makanan yang telah disiapkan, serta 

sumber-sumber kekayaan yang menyenangkan, namun sudah menjadi 

sunatullah, bahwa semuanya itu tidak akan dapat diperoleh melainkan harus 

dengan kerja keras dan usaha sungguh-sungguh. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda : 

 

“Tidak ada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang (selain) dari pada 

apa yang dihasilkan oleh karya tangannya sendiri”. 

 

Kedua, metode ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk 

membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan fakir miskin, baik yang berbentuk sumbangan wajib misalnya zakat 

dan kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan shodaqoh. Bantuan 

tersebut lebih diutamakan berasal dan untuk keluarga terdekatnya, Allah Azza 

wa Jalla berfirman: 

 

 

”…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab 

Allah…” [al-Anfâl/8:75]. 

Ketiga, secara syari’at, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan 

fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (kafir dzimmi), selama ia masih 

berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Sumber-sumber yang dapat 
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dipakai untuk mencukupi kebutuhan ini ialah zakat, ghanimah, harta fa’i, jizyah, 

barang-barang tidak bertuan, kekayaan negara dari sumber alamnya. Di 

samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah terhadap 

orang-orang kaya, manakala pemasukan zakat dan sumber-sumber lainnya 

mengalami kemerosotan. 

Metode pengentasan kemiskinan sebagaimana ajaran Islam yang telah 

dijelaskan di atas dalam pelaksanaannya sering kali mengalami penyimpangan. 

Orang yang memiliki sumberdaya finansial yang kuat justru memanfaatkan 

orang-orang yang memerlukan bantuannya dengan dalih menolong. Namun,  

sebenarnya ia tidak membantu, ia memberikan utang dengan pengembalian 

bunga tinggi yang ditetapkan didepan. Apabila saat jatuh tempo orang yang 

berutang tidak bisa melunasinya, maka akan dikenakan dana tambahan lagi 

dengan konsep bunga berbunga yang sangat menyengsarakan. 

Inilah model riba yang berkembang di masyarakat saat ini. Allah Ta’ala 

telah menyampaikan larangan riba dalam al qur’an surat al Baqarah ayat 275: 

بٰ   َيأُْكلُْونَ   اَلَِّذْينَ  ۗ   ِمنَ   نُ الشَّْيطٰ   يَتََخبَُّطهُ   الَِّذيْ   يَقُْومُ   َكَما  اِالَّ   يَقُْوُمْونَ   َال   واالّرِ بٰ   ِمْثلُ   اْلبَْيعُ   اِنََّما   اَقالُوْٓ   ِباَنَُّهمْ   ِلكَ ذٰ   اْلَمّسِ   واۘ الّرِ
ُ   َواََحلَّ  ّٰD   َمَ   اْلبَْيع بٰ   َوَحرَّ نْ   َمْوِعَظةٌ   َءهٗ َجاۤ   فََمنْ   واۗ الّرِ ّبِهٖ   ّمِ ِ   اَِلى  َواَْمُرهٓٗ   َسَلَفۗ   َما  َفَلهٗ   ىَفاْنتَهٰ   رَّ ّٰDۗ    َْعادَ   َوَمن   

ۤ
  بُ اَْصحٰ   كَ ىU َفاُوٰل

 ِلدُْونَ خٰ  فِْيَها ُهمْ   ۚالنَّارِ 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

Fakta transaksi riba tersebut berkembang luas di masyarakat. 

Keberadaan pemilik sumberdaya finansial memang berperan penting dalam 

membantu ekonomi masyarakat. Namun, metode rente/riba yang dijalankan 

akhirnya malah menjerat dan menyengsarakan masyarakat. Prosentase 

tambahan yang ditetapkan sangat tinggi. Besarnya bunga dapat mencapai 30% 

- 50% pada setiap bulannya bahkan lebih besar dari itu. Hal ini menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Pendapatan masyarakat yang 

harusnya terdistribusi adil tersedot semuanya kepada para pembunga uang.  

2. Latar Belakang BankZiska 

Dalam putusan fatwa tarjih Muhammadiyah nomor 08 tahun 2006 

ditetapkan bahwa bunga (interest) adalah termasuk dalam kategori riba. Hal ini 

sejalan dengan fatwa-fatwa lembaga Islam dunia termasuk Fatwa DSN MUI No. 
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1 tahun 2004 tentang keharaman bunga (interest/faedah). Pertimbangan poin 4 

dalam fatwa tarjih tersebut berbunyi sebagai berikut: “bahwa perlu mendorong 

Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara 

umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan 

prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan 

ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah 

menjadi wahana dakwah konkret yang efektif.”  Implementasi dari fatwa tarjih 

ini selanjutnya mulai dirintis oleh Lazismu Wilayah Jatim dengan meluncurkan 

sebuah program pentasharufan ZIS yang diberi nama Program BankZiska.  

Berawal dari keprihatinan merajalelanya sistem bunga yang mencekik 

masyarakat kecil Lazismu terpanggil untuk memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut. Fenomena bank thithil, bank plecit, bank cret, rentenir 

atau pelepas uang ilegal dengan bunga yang sangat tinggi begitu meresahkan 

masyarakat. Fenomena bunga-berbunga yang melipat ganda, bunga puluhan 

persen per bulan atau lebih dari itu begitu mudah dijumpai di masyarakat. 

Bunga harian 5% dengan sistem pinjaman malam hari dibayar pagi hari seperti 

lumrah di masyarakat utamanya pada pasar-pasar tradisional desa dan 

perkotaan. 

Literasi keuangan masyarakat yang rendah, kondisi ekonomi yang rentan 

dan juga kemudahan dalam pemberian pinjaman serta tidak adanya lembaga 

keuangan sosial yang membantu mereka, membuat pinjaman rente ini laris 

manis di masyarakat. Berawal dari sini, maka Lazis Muhammadiyah Wilayah 

Jawa Timur merancang program pembebasan masyarakat UMK dari jeratan 

riba/rentenir. Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa 

tambahan, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa 

jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha ultra mikro, 

mikro, kecil dan petani kecil. Program pembebasan riba untuk masyarakat 

tersebut selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, 

Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang disingkat 

BANKZISKA. 

BankZiska bukanlah bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 

No. 10 tahun 1998 dan No. 21 Tahun 2008. Bukan pula seperti lembaga 

intermediari keuangan non bank. BankZiska tidak menghimpun dana dari 

masyarakat. BankZiska merupakan program dari Lazismu untuk pemberdayaan 

umat. Kegiatan utamanya adalah menyalurkan pinjaman yang bersifat qordhul 

hasan (pinjaman kebajikan). Pinjaman qordhul hasan ini terwujud dalam 
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pinjaman yang lunak cepat cair tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa 

jaminan, tanpa denda, tanpa sita, sistem yang mudah dan angsuran yang 

ringan. Pinjaman yang murni pokok kembali pokok. Jika peminjam (Mitra 

BankZiska) tidak mampu bekerja lagi, sakit atau berhalangan tetap dalam 

usaha atau meninggal maka Mitra BankZiska dibebaskan dari pinjaman. 

Bantuan pinjaman ini dilakukan melalui assessment yang bijaksana, 

diadministrasikan dan dicatat dengan baik serta dengan sistem 

pertanggungjawaban dan pelaporan yang terstandarisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto BankZiska merekap pinjaman korban rentenir             Foto Kantor BankZiska Ponorogo 

3. Sejarah BankZiska 

Program Bankziska pertama kali digagas oleh Badan Pengurus Lazismu 

Wilayah Jawa Timur. Pada bulan September 2020 gagasan ini didalami dan 

digarap dengan serius. BP Lazismu Jatim akhirnya secara bulat merealisasikan 

pilot project program BankZiska di Ponorogo. Ahad, tanggal 27 September 2021 

BankZiska resmi di launching.  

BankZiska bertempat di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten 

Ponorogo. Pendirian awal BankZiska berkolaborasi dengan BMT Hasanah yang 

merupakan lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didalamnya telah berdiri 

Kantor Layanan Lazismu (KLL). Kolaborasi ini ditempuh mengingat Lazismu 

belum memiliki perangkat sistem keuangan mikro dan SDM yang 

berpengalaman di keuangan mikro. Pemilihan Ponorogo sebagai tempat 

BankZiska juga dikarenakan Kabupaten ini memiliki sentra pusat-pusat pasar 

tradisional yang banyak dan banyaknya rentenir harian yang masuk di 

masyarakat. Bank thithil/plecit harian masif berkeliaran dan bahkan banyak 

yang berasal dari luar daerah Ponorogo. 

Pada saat Launching pertama kali di Ponorogo BankZiska memiliki 12 

Mitra Pembiayaan dengan nilai rata-rata Rp 300.000,00. Pembiayaan ini 

kemudian disalurkan kepada para mitra dengan sistem pinjaman qordhul hasan 
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/ pinjaman kebajikan (pinjam pokok kembali pokok). Pinjaman tersebut 

selanjutnya diangsur dengan sistem bulanan dengan cicilan yang ringan. 

Jajaran Direksi BankZiska saat pendirian adalah Dr. Agus Edi Sumanto, 

M.Si sebagai Direktur Utama, Imam Fauzi, S.E. sebagai Direktur Operasional, 

dan Mohammad Saifuddin Ali Sahidu, M.M., S.E. Ak. sebagai Direktur Keuangan 

serta Manajer BankZiska Ponorogo diamanahkan kepada Faruq Ahmad Futaqi, 

M.E.  

 

Foto Peresmian BankZiska oleh Ketua Lazismu Jawa Timur 
27 September 2020 

4. Visi BankZiska  

Menjadi Pelopor Pembangunan Ekonomi yang Berkemajuan 

5. Misi BankZiska 

1. Membebaskan masyarakat dari transaksi ribawi 

2. Menyediakan pembiayaan kebajikan untuk pengusaha ultra mikro, mikro, 

kecil dan petani kecil 

3. Melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha 

hingga berdaya. 

4. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung bertumbuh kembangnya 

ekonomi yang berkemajuan 

6. Tujuan BankZiska 

1. Membangun Masyarakat Berdaya dan Produktif Berdasarkan Syariat. 

2. Membumikan Literasi Ekonomi Islam yang berfokus pada Entrepreneurship. 

3. Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt. 

4. Mewujudkan Masyarakat Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 
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7. Konsep BankZiska 

1. Bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

2. Merupakan Gerakan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan 

Petani Kecil (UMKM) melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya 

administrasi, tanpa biaya denda, tanpa biaya pinalti dan tanpa perlu 

jaminan.  

3. Akad pinjaman merupakan janji dari Peminjam kepada  Allah Swt. yang 

mana Pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut. 

4. Mengikuti kaidah-kaidah yang dilakukan dalam perbankan dengan beberapa 

penyesuaian. 

5. Merupakan Tasharuf dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dari LAZISMU. 

8. Logo BankZiska 

Logo yang dipakai BankZiska telah mengalami dua kali perubahan. Saat 

pertama kali logo BankZiska di launching adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Logo BankZiska terdiri 2 warna hitam dan oranye dengan tulisan kapital dan 

tagline dibawahnya membangun ekonomi tanpa riba. Logo awal BankZiska 

tidak memiliki arti khusus. 

Pada bulan September 2021 logo BankZiska berubah dengan tampilan 

yang lebih elegan dan kekinian. Logo baru ini di Launching saat Pelatihan 

BankZiska 25-26 September 2021 sekaligus peringatan Milad 1 Tahun Bankziska 

di Hotel Unida Gontor Ponorgo. Logo BankZiska saat ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Makna filosofis dari logo BankZiska diawali dengan penggunaan huruf 

kecil yang menggambarkan BankZiska fokus kepada usaha ultra mikro yang 

tidak bankable namun feasible. Dari aspek font yang dipilih tampak ‘genit’  
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menggambarkan agility dari BankZiska, luwes, fleksibel, adaptif dan progresif. 

Warna kemerahan kemudian menguning, hijau lumut dan selanjutnya hijau tua.  

Warna agak kemerahan menggambarkan kondisi usaha ultra mikro yang 

berada dalam zona merah, sulit untuk mendapatkan pembiayaan, akses pasar 

terbatas, dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Warna kuning 

menggambarkan ihtiar perhatian BankZiska kepada Usaha ultra mikro. Warna 

hijau lumut menggambarkan Usaha ultra mikro dalam proses pemberdayaan 

dan warna hijau tua menggambarkan kondisi usaha ultra mikro yang telah 

berdaya.      

9. Kegiatan-Kegiatan BankZiska 

Kegiatan utama BankZiska adalah pemberian pinjaman lunak tanpa 

bunga dengan sistem al-Qardul Hasan. Pinjaman ini diberikan kepada 

masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra BankZiska. Pelaksanaan Pinjaman 

lunak dapat dilakukan di Kantor BankZiska, di Rumah, di Masjid atau di Pasar 

tradisional. Selain memberikan pinjaman, BankZiska juga melakukan pembinaan 

melalui kunjungan dan juga pengajian.  

BankZiska mendampingi mitra sampai lepas dari rentenir. BankZiska 

melakukan pembinaan usaha, misal monitoring omset dan biaya dalam 

usahanya sampai usaha tersebut mampu mandiri dan tidak terjerat riba. 

BankZiska juga memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha syariah, dan 

pemasaran kepada para peminjam. Setelah nasabah melunasi pinjaman 

Qordhul Hasan, dan dinilai telah mampu maka BankZiska mengarahkan pada 

pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya 

yang sesuai dengan syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungan BankZiska ke Mitra BankZiska 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungan BankZiska ke Mitra BankZiska yang ada di Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pencairan BankZiska ke Mitra BankZiska yang di Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajian Mitra BankZiska 
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Pencairan dan Angsuran Pinjaman Mitra BankZiska di Masjid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi BankZiska di Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencairan Mitra BankZiska di Rumah Relawan BankZiska 
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Mitra BankZiska saat acara Kampung Bebas Rentenir 

10. Relawan BankZiska 

Diantara keunikan dari BankZiska adalah para relawan yang tergabung 

dalam program pemberdayaan ini. Para Relawan terdiri dari tokoh masyarakat, 

takmir masjid, tokoh agama dan juga mahasiswa. Mereka bersama-sama 

menyukseskan program BankZiska.  

Ampuan jumlah mitra yang dikoordinasi oleh para relawan bervariasi. 

Mulai dari 5 Mitra Bankziska sampai dengan 50 Mitra BankZiska. Berasal dari 

klaster Masjid, Lingkungan Perumahan, Petani Kecil dan Pasar-pasar tradisional. 

Relawan muncul dimana para mitra tersebut berdomisili/beraktivitas. 

Diantara tugas dan fungsi dari Relawan BankZiska adalah Memberi 

rekomendasi dan Membantu para mitra merealisasikan Pinjaman, 

Mengadministrasikan Pinjaman Qordhul Hasan di klasternya, Mengkoordinasi 

pencairan dan penagihan Pinjaman, Mendampingi Mitra untuk tumbuh dan 

Berdaya. Para Relawan mengadakan pertemuan untuk pencairan, angsuran, 

pengajian, pembinaan secara rutin di tempat masing-masing. 
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Foto Relawan BankZiska Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relawan BankZiska Pasuruan 
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BAB II PENGERTIAN, ISTILAH DAN DEFINISI 
 

BankZiska bukanlah Bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang  Perbankan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah 

No. 21 tahun 2008, namun BankZiska merupakan singkatan dari BANtuan 

Keuangan berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial KeAgamaan 

lainnya. BankZiska merupakan program dari LazisMu Wilayah Jawa Timur untuk 

tasharruf atas dana zakat infaq dan shodaqoh serta dana sosial keagamaan 

lainnya (Ziska) yang dikelola secara khusus untuk pemberdayaan pengelola 

usaha ultra mikro, mikro, kecil dan petani kecil.  

Beberapa Istilah dan definisi yang digunakan dalam operasional 

BankZiska dijelaskan sebagaimana berikut: 

1. BMT, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi 

Syariah”, merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, termasuk 

mengelola zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf. Biasanya beroperasi dalam 

skala mikro kecil. Badan hukum BMT adalah Koperasi. 

2. BTM, Baitul Tamwil Muhammadiyah adalah Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) sejenis BMT yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. 

3. KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau sering disingkat 

dengan KSPPS, adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk 

Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan 

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, 

infaq/shodaqoh dan wakaf. 

4. BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dalam bentuk bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 tahun 

1998 atau UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan atau Perbankan 

Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

5. Kantor Layanan Lazismu (KLL) adalah unit pengumpul ZISKA yang dibentuk 

oleh LAZISMU di semua tingkatan untuk membantu menghimpun dan 

mengusulkan penyaluran dana ZISKA. 

6. Tim Pelaksana BankZiska adalah tim yang bertugas melaksanakan 

Operasional BankZiska, minimal terdiri dari Bagian Operasional dan Bagian 

Administrasi Keuangan. 
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7. Pinjaman Qardul Hasan, Qardhul Hasan atau Qard al-hasan adalah suatu 

sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang 

berasaskan pada hukum qard al-hasan. Dalam literature fiqh klasik, konsep 

qard al-hasan dikategorikan dalam akad tathawwi atau akad tolong 

menolong dan bukan transaksi komersial. 

8. Akad, adalah menghubungkan atau mengikat suatu kehendak suatu pihak 

dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya 

kewajiban untuk melakukan suatu hal. 

9. Kolaborasi, adalah kerjasama untuk kebaikan antara Lembaga Keuangan 

Syariah dan Lazismu Wilayah Jatim dalam pentasharrufan dana ZISKA untuk 

membebaskan Mitra BankZiska dari jeratan Riba oleh Rentenir dan 

sejenisnya.  

10. Tasharuf, adalah penyaluran dana ZISKA (Zakat Infak Shodaqoh dan Dana 

Sosial keagamaan) kepada yang berhak sesuai syariat. 

11. Komite Pembiayaan BankZiska, adalah unsur BankZiska yang terdiri dari 

Lazismu dan unsur Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki otoritas 

tertinggi dalam memberikan persetujuan pembiayaan qardul hasan di atas 

nilai tertentu.  

12. Manajer BankZiska, adalah pimpinan BankZiska yang bertanggung jawab 

atas operasional BankZiska di kantornya yang berkedudukan di daerah   

(Kabupaten/Kota). 

13. Marketing BankZiska, adalah karyawan yang bertugas menyalurkan 

pinjaman qardul hasan dan menghimpun tagihan sesuai dengan SOP. 

14. Admin BankZiska, adalah karyawan yang bertugas melakukan pengelolaan 

keuangan dan mengadministrasikan seluruh berkas BankZiska.  

15. Togamas, adalah tokoh agama dan masyarakat yang direpresentasikan oleh 

pengurus masjid, pengurus pengajian, pengurus kelompok-kelompok 

masyarakat dan juga unsur pimpinan persyarikatan atau Relawan 

BankZiska. 

16. Mitra BankZiska (MBZ), adalah pelaku usaha atau pengusaha super mikro, 

mikro dan kecil termasuk Petani Kecil yang menikmati jasa pinjaman qardhul 

hasan Bankziska. 

17. Mitra Komunitas, adalah MBZ yang berasal dari komunitas jamaah masjid, 

jamaah pengajian, jamaah kelompok tani, jamaah arisan, jamaah 

pedagang/pengusaha kecil dan jamaah yang dihimpun tokoh agama atau 

tokoh masyarakat. 
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18. Relawan Bankziska (RBZ), adalah personil sukarelawan yang membantu 

terlaksananya operasional Bankziska. Identitas Relawan BankZiska terdata 

resmi di BankZiska. 

19. Outstanding, adalah saldo pinjaman qardhul hasan yang tercantum dalam 

laporan keuangan BankZiska 

20. Usaha Super Mikro, adalah usaha dengan omset rata-rata puluhan ribu per 

hari dan aset kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) 

maksimal sepuluh juta rupiah. 

21. Usaha Mikro, adalah usaha yang mempunyai omset rata-rata harian ratusan 

ribu rupiah dan aset kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) 

maksimal lima puluh lima juta rupiah. 

22. Usaha Kecil, adalah usaha yang mempunyai omset rata-rata ratusan ribu 

sampai dengan maksimal lima juta rupiah dengan kekayaan bersih (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) maksimal seratus juta rupiah. 

23. Petani Kecil, adalah petani yang mempunyai lahan maksimal 1 kotak (1.400 

m persegi) atau petani penggarap (petani yang tidak punya lahan namun 

menyewa lahan) maksimal 3 kotak. 

24. Pinjaman Tanggung Renteng, adalah model pinjaman yang berbasis 

kelompok dimana masing-masing mitra Bankziska bertanggung jawab 

lunas/selesainya pembayaran pinjaman seluruh anggota kelompok. 

25. Riba adalah tambahan (ziyadah) yang terjadi karena penangguhan dalam 

pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Bunga uang atas pinjaman 

termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Ta’ala. 

26. Rentenir, adalah orang atau lembaga yang memberikan hutang/pinjaman 

dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi yaitu bunga tahunannya bisa 

jadi di atas 100% pa.  

27. Force Majeure, adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia 

sehingga kerugian tidak bisa dihindari. 
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BAB III SISTEM OPERASIONAL & SARANA PRASARANA BANKZISKA 
 

Operasional utama dari Bankziska adalah menyalurkan pinjaman qardul 

hasan kepada mitra BankZiska. Bankziska tidak diperbolehkan untuk 

menghimpun dana kecuali melalui Lazismu atau Kantor Layanan Lazismu (KLL) 

1. Market / Mitra BankZiska  

1.1 Pedagang-pedagang di pasar tradisional berkategori usaha super mikro, 

mikro dan kecil  

1.2 Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, warung, kios, 

toko berkategori usaha super mikro, mikro dan kecil. 

1.3 Jamaah masjid dan jamaah pengajian serta kelompok atau jamaah 

semisalnya yang memiliki usaha super mikro, mikro, dan kecil (mitra 

komunitas) 

1.4 Petani kecil / petani penggarap kecil   

2. Sumber dana BankZiska 

Sumber dana BankZiska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dan Lazismu; baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, 

maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari Dana Ziska 

berupa: 

2.1 Zakat  

2.2 Infak 

2.3 Shodaqoh 

2.4 Dana CSR Perusahaan 

2.5 Dana Hibah atau Bantuan 

2.6 Donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat  

 

3. Sistem Pentasharufan dana Bankziska 

3.1 Penyaluran dana Bankziska menggunakan akad pinjaman Qardul Hasan 

(pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan 

tanpa denda keterlambatan 

3.2 Akad Qardul Hasan Bankziska memiliki jangka waktu pelunasan lunak 

dan ringan 
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3.3 Nilai pinjaman qardul hasan bagi setiap Mitra BankZiska maksimal Rp 

2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pinjaman lebih dari 2 juta melalui 

persetujuan Komite Pembiayaan 

3.4 Pinjaman bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 5 orang 

dan maksimal 10 orang tidak segaris saudara satu keluarga. Pinjaman 

tanggung renteng diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas. 

3.5 Bagi Mitra Bankziska pasar tradisional syarat tanggung renteng 

merupakan opsional.  

4. Profil Mitra BankZiska 

4.1 Memiliki Usaha super/ultra mikro, mikro dan kecil serta petani kecil 

terpapar riba atau berpotensi besar terpapar riba dari operasi para 

Rentenir 

4.2 Laki-laki atau perempuan usia dewasa dan kondisi sehat 

4.3 Sehat jasmani dan ruhani 

5. Persyaratan Administrasi Mitra BankZiska 

5.1 Foto copy KTP 

5.2 Foto copy KK 

5.3 Foto usaha 

6. Berkas Administrasi Pinjaman BankZiska 

6.1 Surat Permohonan Pinjaman (SPP) 

6.2 Akad Pinjaman Qardul Hasan 

6.3 Lembar Tanggung Renteng 

6.4 Slip pencairan rangkap (2ply) 

6.5 Slip bukti kas keluar 

6.6 Slip setoran rangkap (2ply) 

6.7 Kartu Angsuran BZ 

6.8 Buku Rekapitulasi Mitra Bankziska (MBZ) 

7. Sarana prasarana BankZiska 

Sarana ideal untuk Kantor BankZiska adalah sebagai berikut: 

7.1 Ruang BankZiska minimal 3x4 meter 

7.2 Meja & kursi teller merangkap meja kursi administrasi 

7.3 Nama meja, Backdroup, Stand Baner, Vast Bunga, Tempat Brosur, 

Bolpoin Meja. 

7.4 Meja kursi Lobby dan kursi Mitra BankZiska 
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7.5 Komputer lengkap; Monitor, CPU, Stavol, UPS, Printer copy 

7.6 Hp Android dan Printhermal 

7.7 Tas Penyimpan uang 

7.8 ATK; tempat ATK, pensil, pulpen, penggaris, gunting, lem, isolatip, 

kertas folio, buku kas 3 kolom, stopmap berkas, otner, kuitansi, slip, 

struk printhermal, kalkulator, stempel BankZiska, bantalan stempel, 

staples, acco, dan pelubang kertas. 
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BAB IV PENDIRIAN BANKZISKA 
 

1. Struktur BankZiska 

 

 

2. Pendirian BankZiska 

 BankZiska didirikan oleh Lazismu Wilayah; 

 Lazismu Daerah / KLL dapat mengusulkan pendirian BankZiska di 

Kabupaten / Kota dimana Lazismu Daerah berada yang mana 

selanjutnya BankZiska tersebut menjadi mitra Lazismu Daerah. 

 Lembaga Keuangan Syariah dapat mengajukan diri mendirikan BankZiska 

kepada Lazismu Wilayah Jawa Timur melalui Lazismu Daerah. 

 Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi mitra Lazismu Daerah 

didirikan juga Kantor Layanan Lazismu 

3. Tata cara pendirian BANKZISKA 

BankZiska dapat didirikan di Kabupaten / Kota di wilayah terkait melalui 

kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah setempat. 

a. Pendirian BankZiska atas inisiatif Lazismu Wilayah : 

a.1 Lazismu Wilayah mencari Lembaga Keuangan Syariah yang akan 

diajak berkolaborasi dalam melaksanakan operasional BankZiska; 

a.2 Melakukan kesepakatan bersama tentang rencana pelaksanaan 

operasional BankZiska; 

a.3 Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk 

pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS; 

a.4 Penandatanganan Kerjasama operasional BankZiska; 

a.5 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska; 

a.6 Launching Operasional BankZiska. 
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b. Pendirian BankZiska atas inisiatif Lazismu Daerah : 

b.1 Lazismu Daerah mencari Lembaga Keuangan Syariah yang akan 

diajak berkolaborasi dalam melaksanakan operasional BankZiska di 

daerahnya; 

b.2 Lazismu Daerah mengusulkan kepada Lazismu Wilayah tentang 

rencana perlunya didirikan BankZiska di Daerahnya; 

b.3 Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu 

Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan; 

b.4 Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan 

Direksi BankZiska untuk memberikan asistensi dan membantu 

persiapan hingga BankZiska siap operasional; 

b.5  Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk 

pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS 

b.6 Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung 

Penandatanganan Kerjasama antara Lazismu Daerah dengan 

Lembaga Keuangan Syariah pelaksana BankZiska; 

b.7 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska 

b.8 Launching Operasional BankZiska 

c.  Pendirian BankZiska atas Pengajuan LKS: 

c.1 Lembaga Keuangan Syariah mengajukan diri untuk mendirikan 

BankZiska ke Lazismu Daerah; 

c.2 Lazismu Daerah selanjutnya mengusulkan kepada Lazismu Wilayah 

tentang rencana perlunya didirikan BankZiska di Daerahnya; 

c.3 Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu 

Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan; 

c.4 Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan 

Direksi BankZiska untuk memberikan asistensi dan membantu 

persiapan hingga BankZiska siap operasional; 

c.5 Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk 

pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS 

c.6 Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung 

Penandatanganan Kerjasama antara Lazismu Daerah dengan 

Lembaga Keuangan Syariah pelaksana BankZiska; 

c.7 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska 

c.8 Launching Operasional BankZiska 
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BankZiska dapat didirikan di Kabupaten / Kota di wilayah terkait tanpa 

melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah setempat. 

a. Pendirian BankZiska atas inisiatif Lazismu Wilayah : 

a.1 Lazismu Wilayah merekomendasikan Daerah yang akan didirikan 

BankZiska. 

a.2 Lazismu Wilayah koordinasi dengan Direksi BankZiska dan Lazismu 

Daerah tentang pendirian BankZiska di daerahnya; 

a.3 Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung 

Penandatanganan Kerjasama dengan Tim Pelaksana BankZiska di 

Lazismu Daerah / KLL; 

a.4 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska; 

a.5 Launching Operasional BankZiska. 

b. Pendirian BankZiska atas usulan Lazismu Daerah : 

b.1 Lazismu Daerah mengusulkan kepada Lazismu Wilayah tentang 

rencana perlunya didirikan BankZiska di Daerahnya; 

b.2 Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu 

Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan; 

b.3 Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan 

Direksi BankZiska untuk memberikan asistensi dan membantu 

persiapan hingga BankZiska siap operasional; 

b.4  Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk dalam 

pendirian BankZiska; 

b.5 Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung 

Penandatanganan Kerjasama antara Direksi BankZiska dengan Tim 

Pelaksana BankZiska di Lazismu Daerah; 

b.6 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska 

b.7 Launching Operasional BankZiska 

 

c. Pendirian BankZiska atas usulan Kantor Layanan Lazismu 

(KLL): 

c.1 KLL mengusulkan kepada Lazismu Daerah atau Lazismu Wilayah 

tentang rencana perlunya didirikan BankZiska di Daerahnya 

c.2 Lazismu Daerah menindaklanjuti dan mengusulkan kepada Lazismu 

Wilayah tentang rencana perlunya didirikan BankZiska di daerahnya; 

c.3 Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan KLL dan 

akan memberikan persetujuan atau penolakan; 
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c.4 Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan 

Direksi BankZiska untuk memberikan asistensi dan membantu 

persiapan hingga BankZiska siap operasional; 

c.5  Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah/KLL dalam 

pendirian BankZiska; 

c.6 Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung 

Penandatanganan Kerjasama antara Direksi BankZiska dengan Tim 

Pelaksana BankZiska di KLL; 

c.7 Direksi BankZiska memastikan kesiapan operasional BankZiska 

c.8 Launching Operasional BankZiska 

4. Pelaksana Operasional BANKZISKA 

a. Operasional BankZiska dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

yang menjadi mitra kolaborasi Lazismu Wilayah atau Lazismu Daerah;  

b. Operasional BankZiska dapat dilakukan Tim Pelaksana BankZiska di 

Lazismu Daerah; atau Tim Pelaksana BankZiska di Kantor Layanan 

Lazismu yang telah disahkan oleh Direksi BankZiska.  

c. Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam poin 4.a 

adalah BMT, BTM, KSPPS dan BPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BankZiska KLL Barat Magetan 
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BAB V POLA KERJASAMA BANKZISKA 
 

1. Pola Kerjasama Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah 

Kerjasama yang dilakukan oleh Lazismu dan Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) adalah melalui konsep Kolaborasi yaitu kerjasama untuk kebaikan 

antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lazismu dalam pentasharufan dana 

ZISKA untuk memberdayakan dan membebaskan Mitra BankZiska dari 

jeratan Riba oleh Rentenir. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS 

dilaksanakan selama jangka waktu yang disepakati dengan evaluasi setiap 

1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali. Adapun teknis kesepakatan 

antara LKS dan Lazismu dalam hal pendirian BankZiska diatur dalam 

perjanjian khusus antara kedua belah pihak. 

2. BankZiska didirikan oleh Lazismu Daerah atau KLL 

Lazismu Daerah atau KLL yang akan mendirikan BankZiska terlebih 

dahulu mengajukan usulan pendirian kepada Direksi BankZiska. Selanjutnya 

Direksi BankZiska akan melakukan asesmen terkait persiapan dan sumber 

daya yang ada pada Lazismu Daerah atau KLL.  

Lazismu Daerah atau KLL yang telah memperoleh persetujuan prinsip 

dari Direksi BankZiska membentuk Tim Pelaksana BankZiska yang akan 

melaksanakan operasional BankZiska. Tim Pelaksana sekurang-kurangnya 

terdiri dari Bagian Operasional dan Bagian Administrasi keuangan yang 

bertanggung jawab kepada Direksi BankZiska dan Lazismu Daerah atau 

Kantor Layanan Lazismu (KLL) yang mendirikan BankZiska.  

Segala biaya operasional yang timbul dan modal pembiayaan pada 

prinsipnya menjadi tanggungjawab Lazismu Daerah atau KLL yang 

mendirikan BankZiska. Lazismu Wilayah berfungsi sebagai pendukung 

permodalan bagi BankZiska. KLL yang telah mendirikan BankZiska maka 

dapat mentasharufkan sebagian besar dana ziska yang dikumpulkannya 

untuk BankZiska. 
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Lampiran 



SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANKZISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITRA BANKZISKA 

SPP, Fc. KTP, 

Fc. KK, Rekom, 

Foto Usaha 

< 500rb 

ACC Berkas 

dan Akad 

Penjelasan 

penolakan 

tdk 

OPERASIONAL BZ ADMIN KEUANGAN/BZ MANAJER BZ KOMITE BANKZISKA 

ALUR PERMOHONAN PINJAMAN PASAR 

MULAI 

 500 rb 

- 2jt 
Proses: 

ACC dan Akad 

SPP, Fc. KTP, Fc. 

KK, Rekom, Foto 

Usaha 

> 2jt 

tdk 

iya 

iya 

iya 

tolak tolak tolak 
konfirmasi 

selesai 



 

Keterangan 

1. Calon Mitra BankZiska mengajukan berkas SPP (Surat Permohonan Pinjaman) dilampiri: 

a. Fotokopi identitas diri (KTP),  

b. Fotocopy KK  

c. Foto Usaha 

2.  SPP selanjutnya dianalisa oleh Operasional BZ, jika memenuhi kriteria: 

a. Terpapar riba (mempunyai pinjaman berbasis bunga), 

b. Usaha ultra mikro kecil (omset maksimal 1 juta per hari) 

maka SPP diteruskan ke Admin Keuangan untuk didalami lebih lanjut dan diajukan ke Manajer BankZiska. 

c. 3 grade assesment sbb : 

1). Pinjaman s.d 500.000 oleh Operasional, 

2). Pinjaman >500.000-2.000.000 oleh Manajer BankZiska, 

3). Pinjaman > 2jt oleh Komite BankZiska. 

3. Manajer BankZiska selanjutnya memutuskan untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Jika ditolak maka admin menghubungi mitra 

menjelaskan tentang penolakan tersebut. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITRA BANKZISKA 

SPP, Fc. KTP, 

Fc. KK, Rekom, 

Foto Usaha 

< 500rb 

ACC Berkas 

dan Akad 

tdk 

OPERASIONAL BZ ADMIN KEUANGAN/BZ MANAJER 

BANKZISKA 

KOMITE BANKZISKA 

ALUR PERMOHONAN PINJAMAN KOMUNITAS 

MULAI 

 500 rb 

- 2jt 
Proses: 

ACC dan Akad 

SPP, Fc. KTP, Fc. 

KK, Rekom, Foto 

Usaha 

> 2jt 

tdk 

iya 

iya 

tolak 
konfirmasi 

selesai 

tolak 
tolak 

TOGAMAS/ 

RELAWAN BZ 

Reko

mend

asi 

Penjelasan 

penolakan 

tolak 



Keterangan 

1. Calon Mitra bankZiska mengajukan berkas SPP (Surat Permohonan Pinjaman) dilampiri: 

a. Fotokopi identitas diri (KTP),  

b. Fotocopy KK  

c. Foto Usaha 

2. Togamas merekomendasikan SPP yang layak dibiayai. Togamas adalah tokoh agama dan masyarakat yang berbasis komunitas pengajian baik 

di masjid maupun lingkungan. 

3. SPP selanjutnya dianalisa oleh Operasional BZ, jika memenuhi kriteria:  

a. Terpapar riba (mempunyai pinjaman berbasis bunga), 

b. Usaha mikro kecil (omset maksimal 1 juta per hari) 

maka, SPP diteruskan ke Admin Keuangan untuk didalami lebih lanjut dan diajukan ke Manajer BankZiska. 

c. 3 grade assesment sbb : 

1). Pinjaman s.d 500.000 oleh Operasional BZ, 

2). Pinjaman >500.000-2.000.000 oleh Manajer BankZiska, 

3). Pinjaman > 2jt oleh Komite BankZiska. 

3. Manajer BankZiska selanjutnya memutuskan untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Jika ditolak maka admin menghubungi mitra 

menjelaskan tentang penolakan tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Berkas Akad dan SPP yang sudah di ACC oleh Manajer BankZiska diberikan kebagian Admin untuk diproses. 
2. Admin Menghubungi Mitra untuk datang ke kantor untuk penandatanganan Akad sekaligus pencairan pinjaman. 

3. Atau Operasional BZ melakukan penandatanganan dan pencairan pinjaman di tempat usaha mitra. 
 
 

 

MANAJER BANKZISKA ADMIN KEUANGAN/BZ MITRA  

ALUR PENCAIRAN PINJAMAN PASAR 

ACC 

Berkas 

SPP 

AKAD 

QARDH 

 

OPERASIONAL BZ 

AKAD QARDH 

DAN KUASA 

OP BZ 

 

MULAI 

 

selesai 

pencairan 
pencairan 

selesai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Berkas Akad dan SPP yang sudah di ACC oleh Manajer BankZiska diberikan kebagian Admin untuk diproses. 
2. Admin berkoordinasi dengan Operasional BZ menghubungi Togamas untuk koordinasi penandatanganan Akad sekaligus pencairan pinjaman. 

3. Penandatanganan akad dan pencairan pinjaman di lokasi pengajian Togamas. 
 

 

 

MANAJER BANKZISKA OPERASIONAL BZ MITRA  

ALUR PENCAIRAN PINJAMAN KOMUNITAS 

ACC 

Berkas 

SPP 

TOGAMAS 

Akad Qardh 

Rekom 

Togamas 

 

MULAI 

selesai 

pencairan 

ADMIN KEUANGAN/BZ 

Berkas 

AKAD 

Berkas 

Akad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Mitra BankZiska membayar cicilan dan pelunasan pinjaman langsung ke BankZiska 
2. Mitra BankZiska membayar cicilan dan pelunasan pinjaman ke BankZiska ditempat mitra melalui Operasional BZ 

 

 

 

 

 

     

  

ADMIN OPERASIONAL BZ MITRA BANKZISKA 

BERKAS 

PINJAMAN MITRA 

PER MARKETING 

ALUR ANGSURAN PINJAMAN PASAR 

Angsuran/Pelunasan via 

marketing 

BERKAS 

PINJAMAN MITRA 

PER MARKETING 

 

Angsuran/Pelunasan 

langsung ke kantor 

MULAI 

selesai 

ansg/plnsn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Berkas tagihan dibawa bankziska ke lokasi pengajian Togamas / Relawan BankZiska 
2. Mitra komunitas hadir di pengajian Togamas / Relawan BankZiska 
3. Mitra komunitas membayar cicilan dan pelunasan pinjaman di lokasi pengajian Togamas / Realawan BankZiska 

 

 

 

 

 

 

     

  

BANKZISKA TOGAMAS / RELAWAN 

BANKZISKA 
MITRA KOMUNITAS 

ALUR ANGSURAN PINJAMAN KOMUNITAS 

 

BERKAS 

PINJAMAN MITRA 

KOMUNITAS 

BERKAS 

PINJAMAN MITRA 

KOMUNITAS 

ansg/plnsn 

MULAI 

selesai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Admin menyampaikan berkas kepada Manajer BankZiska. 
2. Manajer BankZiska berkoordinasi dengan komite melakukan monev terhadap nasabah. 
3. Komite, Manajer BankZiska dan atau Operasional BZ melakukan monev terhadap nasabah 

 

 

 

 

 

     

  

KOMITE BANK ZISKA ADMIN BANKZISKA MBZ/MBZ KOMUNITAS 

ALUR MONITORING EVALUASI 

 

 

 

     

MANAJER BANKZISKA 

 

OPERASIONAL BZ  

BERKAS  

PINJAMAN MITRA  

 

   

MULAI 

selesai 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Berkas tagihan harian diserahkan dari admin kepada Operasional BZ dicek terlebih dahulu oleh Manajer BankZiska 
2. Operasional BZ melakukan penagihan 
3. Berkas hasil penagihan marketing dicek oleh Manajer BankZiska 
4. Hasil tagihan dan berkas disetor ke admin 

 

 

ADMIN BANKZISKA MANAJER BANKZISKA OPERASIONAL BZ 

ALUR MONITORING TAGIHAN 

BERKAS  

TAGIHAN MITRA   

BERKAS  

TAGIHAN MITRA   

BERKAS  

TAGIHAN MITRA   

Proses 

penagihan 

MULAI 

selesai 

hasil tagihan 

BERKAS  

TAGIHAN MITRA   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Manajer BankZiska melakukan pembinaan rutin kepada nasabah bersama Operasional BZ 
2. Manajer BankZiska berkoordinasi dengan Komite Bankziska untuk mendatangkan Pihak III dalam rangka pembinaan Mitra BankZiska 

 

 

 

KOMITE BANKZISKA PIHAK KETIGA OPERASIONAL BZ  

ALUR PEMBINAAN DAN LITERASI ENTREPRENEURSHIP 

MANAJER BANKZISKA 

 

 

NASABAH  

   

 

MULAI 

selesai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Berkas mitra yang telah dinilai mampu berpembiayaan komersial diserahkan ke Lazismu dan LKS 
2. LKS melakukan akad komersial dengan Mitra BankZiska 
3. LazisMu memberikan subsidi marjin sebagian kepada Mitra BankZiska 

 

 

 

LKS BANKZISKA MITRA BANKZISKA 

ALUR PINJAMAN SEMI KOMERSIAL 

LAZISMU 

 

 

BERKAS  MITRA   

AKAD KOMERSIAL 

MULAI 

selesai 

Proses 

Pemberkasan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. BankZiska merekomendasi kepada Mitra BankZiska untuk mengajukan pembiayaan kepada LKS 
2. LKS menganalisa berkas Mitra BankZiska 
3. LKS melakukan akad bisnis dengan Mitra BankZiska 

 

 

 

BANKZISKA MITRA BANKZISKA LKS 

ALUR LINKAGE PEMBIAYAAN KOMERSIAL 

BERKAS  MITRA   

Proses 

Berkas 

AKAD BISNIS 

MULAI 

selesai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Berkas Akad ditandatangani, Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dilampiri Fc KTP, Fc KK, Foto Usaha, beserta slip pencairan lengkap 
diterima/dikumpulkan Admin 

2. Admin Selanjutnya mencatat buku kas dengan nilai pencairan berdasar slip pencairan yang ditandatangani. Slip bukti pencairan rangkap, yang asli 
masuk ke admin, sedangkan yang tindasan diberikan kepada Mitra BankZiska 

3. Admin selanjutnya melakukan input di sistem,yaitu Data Pembiayaan Mitra BankZiska dan Transaksi Mitra BankZiska 
4. Setelah melakukan input di IT, Admin selanjutnya menyimpan berkas dalam 2 kelompok arsip; 1 arsip akan SPP dan Lampirannya dan 1 arsip Slip 

Bukti Transaksi Pencairan. 
 

 

 

ADMIN BUKU KAS ARSIP 

ALUR ADMINISTRASI BERKAS PENCAIRAN 

KOMPUTER 

1. AKAD 

2. SPP DAN 

LAMPIRAN (FC, KK, 

FC KTP, FOTO 

USAHA) 

3. SLIP BUKTI 

PENCAIRAN 

MULAI 

selesai 

NILAI PENCAIRAN 

DICATAT DI BUKU 

KAS 

ARSIP: Akad, 

SPP, dan 

Lampiran  

Slip-Slip Bukti 

Transaksi 

Input di 

Sistem IT dan 

Backup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Admin menerima setoran angsuran atau pelunasan dari Mitra BankZiska, dapat melalui Operasional BZ atau langsung ke BankZiska. Admin 
menerima Slip bukti setoran angsuran/pelunasan yang Asli, Tindasan di bawa Mitra BankZiska 

2. Nilai uang setoran angsuran atau pelunasan dicatat di buku kas. Uangnya dihitung disimpan di kas kecil dan selanjutnya pada akhir hari di simpan di 
Brankas. 

3. Setelah dicatat di Buku Kas, Admin melakukan input di komputer untuk transaksi setoran angsuran/pelunasan. 
4. Selanjutnya admin menyimpan slip bukti setoran angsuran/pelunasan pada arsip bukti angsuran/pelunasan.    

 

ADMIN BUKU KAS ARSIP 

ALUR ADMINISTRASI BERKAS ANGSURAN 

KOMPUTER 

1. Uang Angsuran / 

Pelunasan 

2. Slip Setoran 

MULAI 

selesai 

NILAI SETORAN 

DICATAT DI BUKU 

KAS 

Slip-Slip Bukti 

Transaksi 

Setoran 

Angsuran/ 

Pelunasan 

Input di 

Sistem IT dan 

Backup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. BankZiska berkoordinasi dengan Lazismu sekitar membangun jejaring Relawan BankZiska  
2. Relawan BankZiska mempunyai fungsi: 

a. Memberi rekomendasi, mengajukan, menerima pengajuan atau menolak permohonan pinjaman BankZiska di wilayah setempat, 
b. Sebagai koordinator kelompok-kelompok Mitra BankZiska, utamanya yang berbasis komunitas, 
c. Sebagai tempat koordinasi, pertimbangan dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait pinjaman BankZiska di wilayah setempat  

 

 

KOORDINASI BANKZISKA DAN RELAWAN BANKZISKA 

Relawan BankZiska 

Relawan BankZiska 
Relawan BankZiska 

Relawan BankZiska 

Relawan BankZiska Relawan BankZiska 



 

 

 

 

  BUKTI PENCAIRAN BANKZISKA   

        bismillahirrahmanirrahim NBK : ………………. 

      NK : ………………. 

      TANGGAL : ………………. 

Telah terima uang dari : Admin Keuangan BankZiska      

Sejumlah : Rp. ………………………………………........................     

Terbilang :………………….....………………………………………..     

        

        

Manajer BankZiska  Admin Keuangan  Penerima 

        

        

        

        
Keterangan 

1. Bukti Pencairan BankZiska 1 rangkap; asli warna putih, tindasan warna merah 
2. Slip asli (putih) disimpan BankZiska, Slip merah (tindasan) diberikan Mitra BankZiska  
3. NBK adalah Nomor catatan di Buku Kas   
4. NK adalah Nomor input di Komputer 
5. Slip ini khusus untuk setoran angsuran atau pelunasan 

 

SLIP BUKTI PENCAIRAN BANKZISKA 



 

 

  BUKTI SETORAN   

  DEPOSIT SLIP    

     No. Reg : ………………. 

  bismillahirrahmanirrahim Tanggal : ………………. 

        

NBK :………………….. 
TUNAI RP. 

NK :………………….. 

  
 

     

Nama Pemilik Rekening  No. Rekening Setoran untuk: Nominal Sisa Pinjaman 

      

  

  Angsuran   

  
     Infaq/Sedekah   

Disetor Oleh    Jumlah Setoran   

           

   

Terbilang 
  

Alamat Penyetor  
      

        

Tanda Tangan dan Nama Lengkap  Keterangan   

Teller  Penyetor    

 

 

 

   

      

  bukti setoran ini dianggap sah apabila divalidasi oleh BankZiska 

Keterangan 

1. Bukti Setoran BankZiska 1 rangkap; asli warna putih, tindasan warna kuning 
2. Slip asli (putih) disimpan BankZiska, Slip merah (tindasan) diberikan Mitra BankZiska  
3. NBK adalah Nomor catatan di Buku Kas   
4. NK adalah Nomor input di Komputer 
5. Slip ini khusus untuk setoran angsuran atau pelunasan 

SLIP BUKTI SETORAN 



 

 

 
 

 

BUKTI KAS MASUK BANKZISKA 

  

        bismillahirrahmanirrahim NBK : ………………. 

      NK : ………………. 

      TANGGAL : ………………. 

Telah terima uang dari : 

Sejumlah : 

Terbilang : 

Keterangan : 
 

       
 

       

        

Manajer BankZiska  Admin Keuangan  Pembayar 

        

        

        

        
Keterangan 

1. Bukti Kas Masuk BankZiska 1 rangkap; asli warna putih, tindasan warna merah 
2. Slip asli (putih) disimpan BankZiska, Slip merah (tindasan) diberikan Penyetor  
3. NBK adalah Nomor catatan di Buku Kas  
4. NK adalah Nomor input di Komputer 
5. Keterangan berisi sumber dana dan peruntukan dana,  
6. Slip ini khusus diberikan untuk bukti dari misal penerimaan pentasharufan Dana dari Lazismu atau Penyertaan Dana dari LKS dan sumber 

lainnya 

7. BankZiska tidak membuat bukti Kas Keluar karena seluruh pengeluaran operasional di cover oleh LKS atau KLL di tempat LKS tersebut 
 

BUKTI KAS MASUK BANKZISKA 



 

 

 

NAMA :  
ALAMAT :  
NO. REK PEMB :  
TGL AKAD :  
TGL JT :  
ANGSURAN :  
JENIS ANGSURAN* : HR/PASAR/PEKAN/BULAN/MUSIM 

    

NO TANGGAL ANGSURAN TTD PETUGAS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

 MANAJER  ADMIN/TELLER 

    

    

 (…………………)  (……………….) 

 

 

KARTU ANGSURAN 



 

 

 

BANKZISKA CABANG..................... 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 20xx 

Aset Lancar   Liabilitas   

Kas Box Kasir                        1,919,000    0 

BDD Renovasi                        9,079,000      

Perlengkapan Kantor                        1,155,500      

Peralatan Kantor                        2,035,000      

Sub Total                      14,188,500      

        

Aset Produktif   Saldo Dana   

Qordhul Hasan                      25,440,000  Dana BankZiska       23,077,500  

    Dana Penyertaan LKS       25,959,000  

Aset Tetap   Jumlah Dana       49,036,500  

Komputer + Software                        9,408,000      

        

Jumlah Aset                      49,036,500  Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana       49,036,500  

 

 

 

 

    

Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah 

LAPORAN POSISI KEUANGAN BANKZISKA (CONTOH) 



 

 

BANKZISKA .................. 

DATA MITRA BANKZISKA  

Per 31 Desember 20xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA MITRA BANKZISKA (CONTOH) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL BANKZISKA 



 
 

Jl. Raya Ponorogo – Jabung Km. 8 Jabung,Kec.Mlarak, Kab. PonorogoTelp. (0352) 311466 
 

 

MEMO :  

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pengajuan Pinjaman :................................................................ 

Jangka Waktu  :.......................................................Bulan 

Tujuan Pinjaman  :Pembebasan Transaksi Riba 

 

 

 

Nama Lengkap  :................................................................ 

Jenis Kelamin  :        Laki-Laki               Perempuan    

Tempat, Tanggal Lahir :................................................................ 

Status Perkawinan  :       Belum Menikah 

           Menikah 

           Janda/Duda 

Agama   : .............................................................. 

Nomor KTP  :................................................................ 

Alamat Sesuai KTP  :................................................................ 

   ................................................................. 

   ................................................................. 

Alamat Domisili  :................................................................ 

   ................................................................. 

   ................................................................. 

Nomor HP   :................................................................ 

Nomor HP Lainnya  : .............................................................. 

Status Tempat Tinggal :       Pribadi                      Keluarga  

           Kontrak       Lainnya 

Nama Istri/Suami  :................................................................ 

Tempat, Tanggal Lahir :................................................................ 

Jumlah Anggota  Keluarga :.......................................................Orang 

Nama Bapak/Ibu Kandung :............................./.................................. 

 

 

 

 

Nama 

Bank/LKBB 

Plafon 

Pinjaman 

Jumlah 

Angsuran 

Tanggal 

Pinjaman 

    

    

    

    

 

 

 

 

Nama Perusahaan  :................................................................  

Bidang Usaha  :................................................................ 

Lama Usaha  :.........................................(Tahun) 

Nilai Asset/ Barang Dagangan : .............................................................. 

Omset Penjualan  : .............................................................. 

Status Tempat Usaha  :     Milik Sendiri         Sewa/ Kontrak  

         Bebas Sewa          Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Penjualan/ Produksi : Rp. ......................../ Bulan 

Biaya – Biaya : 

Langsung  : Rp. ......................../ Bulan   

 Tidak Langsung : Rp. ......................../ Bulan 

 Lainnya  : Rp. ......................../ Bulan 

Laba Bersih  : Rp. ......................../ Bulan (...............%)  

  

 

 

Jenis  : ........................................ 

  : ........................................ 

  : ........................................ 

Perkiraan Nilai : ........................................ 

 

 

 

 

Demi Allah, saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Saya mengijinkan pihak BankZISKA 

untuk mendapatkan atau memeriksa keseluruhan informasi kepada orang lain 

tanpa terbatas. Saya juga menyatakan bersedia untuk patuh pada peraturan dan 

persyaratan yang ditentukan oleh BankZiska. Saya mengetahui dan memahami 

bahwa BankZiska berhak untuk menyetujui atau tidak permohonan ini dengan 

atau tanpa pemberitahuan alasan. 

 

Ponorogo,.................................................20....... 

  

Istri/Suami Pemohon 

 

 

 

______________________ 

Relawan 

 

 

 

 

______________________ 

 

Pemohon 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Admin 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

Operasional 

 

    

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN 

BANKZISKA KANTOR OPERASIONAL PONOROGO 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

INFORMASI PEMOHON 

PERMOHONAN PINJAMAN 

INFORMASI USAHA PEMOHON 

INFORMASI KEPEMILIKAN ASET/ HARTA 

INFORMASI PINJAMAN DITEMPAT LAIN 

PERNYATAAN PEMOHON 

MENYETUJUI SPP 

ANALISIS USAHA  

CONTOH 



 

PINJAMAN QARDHUL HASAN 

NO :5601000...../ QORDH / BANKZISKA / 13/ 11.21 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” 

(Qur’an 5:1) 

 

Perjanjian Pinjaman Qardhul Hasan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 13 November 

2021 oleh dan antara 

I. BankZiska Ponorogo alamat di Jl. Ponorogo – Jabung Km. 8, Desa. Jabung, Kec. Mlarak, kab. 

Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Faruq Ahmad Futaqi, M.E. 
 

II. Kelompok UMKM dengan Anggota: 

Eli Ernawati (35), Triana Susanti (30), Sutiani (37), Romelah (54), Miati (61), Kasih (67), Yatno 

(56), Sujarmi (47), Hanifa Nur Ramayanti (21). 

selanjutnya  disebut ”Pihak Kedua” 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

A. bahwa Pihak Pertama bermaksud memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua untuk 

pengembangan usaha Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Kedua dari jeratan pinjaman / utang 

ribawi;  

B. bahwa Pihak Kedua adalah orang yang memiliki usaha yaitu perdagangan, bermaksud meminjam dana 

kepada Pihak Pertama untuk mengembangkan usahanya dan membayar lunas pinjaman / utang ribawi. 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian 

Pinjaman Qardhul Hasan yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan dan syarat sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

OBJEK PERJANJIAN 

(1) Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat bahwa Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada 

Pihak Kedua sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  

(2) Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan 

pengembangan usaha dan digunakan untuk melunasi pinjaman / utang ribawi Pihak Kedua kepada 

pihak lain. 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

(1) Pihak Kedua melakukan pengembalian atas Pinjaman kepada Pihak Pertama  dengan cara mengangsur 

sebagaimana rincian dalam tabel berikut: 

 

Total Pinjaman Angsuran Cara pembayaran Jangka Waktu 

Rp 4.500.000 900.000 Bulanan 5 Bulan 

 

(2) Jangka waktu  pinjaman dimulai dari ditandatanganinya perjanjian ini pada tanggal  13  November  

2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022.  

(3) Tata cara pembayaran angsuran atau pelunasan adalah dengan cara tunai disetor di kantor BankZiska.  

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  

a. Berhak menerima pembayaran/pengembalian pinjaman dari Pihak Kedua sesuai cara dan jangka 

waktu dalam Perjanjian ini. 

b. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Pinjaman oleh Pihak Kedua 

untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau untuk pengembangan usaha. 

c. Berhak melakukan pelatihan & literasi kewirausahaan kepada Pihak Kedua untuk kemajuan 

usaha Pihak Kedua 

d. Berkewajiban memberikan Pinjaman dana kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan dalam 

Perjanjian ini.  

CONTOH 



 

 
(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 

a. Berhak menerima Pinjaman dari Pihak Pertama untuk digunakan pembebasan utang kepada 

rentenir dan/atau untuk pengembangan usaha. 

b. Wajib mengikuti pelatihan & pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama 

c. Wajib mengembalikan Pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai tata cara dan jangka waktu yang 

telah ditentukan dalam Perjanjian ini (pasal 2). 

d. Berhak untuk dibebaskan dari pinjaman jika pihak kedua meninggal atau kecelakaan dengan 

cacat permanen. 

Pasal 4 

PERNYATAAN / IKRAR 

(1) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan “Demi Allah” bahwa akan mempergunakan 

pinjaman ini hanya untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau pengembangan usaha.  

(2) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan “Demi Allah” bahwa akan berusaha dengan 

sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan berusaha mengembalikan pinjaman ini sesuai jangka 

waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini. 

Pasal 5 

PENUTUP 

(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maka  Para Pihak akan membahasnya 

secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam suatu addendum. 

(2) Tiap addendum dan lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian. 

(3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

(4) Jika timbul permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. 

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan disimpan oleh Pihak Pertama. 

 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

BANKZISKA  

_Faruq Ahmad F, M.E_ 

 

Eli Ernawati, Triana Susanti, Sutiani, Romelah,  

 

 

 

 

Miati, Kasih,Yatno, Sujarmi, Hanifa Nur Ramayanti 
 
 

 

 

Saksi-Saksi 
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CONTOH PINJAMAN QARDHUL HASAN 

NO :5601000...../ QORDH / BANKZISKA / 04/ 11.21 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” 

(Qur’an 5:1) 

 

Perjanjian Pinjaman Qardhul Hasan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum’at  tanggal 04 November 

2021 oleh dan antara 

I. BankZiska Ponorogo alamat di Jl. Ponorogo – Jabung Km. 8, Desa. Jabung, Kec. Mlarak, kab. 

Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Faruq Ahmad Futaqi, M.E. 
 

II. Sumiyati, Pekerjaan Pedagang, Umur  56 tahun, Agama Islam, Alamat  Jl. P. Diponegoro RT 001 

RW 001 Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo selanjutnya  disebut ”Pihak 

Kedua”. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

A. bahwa Pihak Pertama bermaksud memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua untuk 

pengembangan usaha Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Kedua dari jeratan pinjaman / utang 

ribawi;  

B. bahwa Pihak Kedua adalah orang yang memiliki usaha yaitu perdagangan, bermaksud meminjam 

dana kepada Pihak Pertama untuk mengembangkan usahanya dan membayar lunas pinjaman / utang 

ribawi. 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian 

Pinjaman Qardhul Hasan yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan dan syarat sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

OBJEK PERJANJIAN 

(1) Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat bahwa Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada 

Pihak Kedua sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).  

(2) Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan 

pengembangan usaha dan digunakan untuk melunasi pinjaman / utang ribawi Pihak Kedua kepada 

pihak lain. 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

(1) Pihak Kedua melakukan pengembalian atas Pinjaman kepada Pihak Pertama  dengan cara 

mengangsur sebagaimana rincian dalam tabel berikut: 

 

Total Pinjaman Angsuran Cara pembayaran Jangka Waktu 

Rp 500.000 100.000 Bulanan 5 Bulan 

 

(2) Jangka waktu  pinjaman dimulai dari ditandatanganinya perjanjian ini pada tanggal 05 November 

2021 sampai dengan tanggal 05 April 2022.  

(3) Tata cara pembayaran angsuran atau pelunasan adalah dengan cara tunai disetor di kantor 

BankZiska.  

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  

a. Berhak menerima pembayaran/pengembalian pinjaman dari Pihak Kedua sesuai cara dan 

jangka waktu dalam Perjanjian ini. 

b. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Pinjaman oleh Pihak Kedua 

untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau untuk pengembangan usaha. 

c. Berhak melakukan pelatihan & literasi kewirausahaan kepada Pihak Kedua untuk kemajuan 

usaha Pihak Kedua 



 

CONTOH 

d. Berkewajiban memberikan Pinjaman dana kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan dalam 

Perjanjian ini.  

 

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 

a. Berhak menerima Pinjaman dari Pihak Pertama untuk digunakan pembebasan utang kepada 

rentenir dan/atau untuk pengembangan usaha. 

b. Wajib mengikuti pelatihan & pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama 

c. Wajib mengembalikan Pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai tata cara dan jangka waktu yang 

telah ditentukan dalam Perjanjian ini (pasal 2). 

d. Berhak untuk dibebaskan dari pinjaman jika pihak kedua meninggal atau kecelakaan dengan 

cacat permanen. 

Pasal 4 

PERNYATAAN / IKRAR 

(1) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan “Demi Allah” bahwa akan 

mempergunakan pinjaman ini hanya untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau pengembangan 

usaha.  

(2) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan “Demi Allah” bahwa akan berusaha 

dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan berusaha mengembalikan pinjaman ini 

sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini. 

Pasal 5 

PENUTUP 

(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maka  Para Pihak akan membahasnya 

secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam suatu addendum. 

(2) Tiap addendum dan lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dari Perjanjian. 

(3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

(4) Jika timbul permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. 

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan disimpan oleh Pihak Pertama. 

 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

BANKZISKA  

_Faruq Ahmad F, M.E_  

 

Sumiyati 

 

 

 

Saksi-Saksi 
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