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BPRS Sragen, Pelopor Program 
Perumahan Rakyat
Di saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) enggan melirik sektor perumahan, Bank Syariah Sragen dengan langkah 
pasti maju membentuk program perumahan rakyat atau swadaya melalui pembiayaan murabahah, bahkan sebelum 
terbentuk menjadi PT di tahun 2008 lalu. Terang saja, langkah itu menjadikannya sebagai BPRS dengan asset terbesar se 
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Asset BPRS Sukowati 
Sragen pada tahun 2017 
lalu sebesar 180 miliar, 
melampaui target yang 

ditetapkan 171 miliar dengan landasan 
asset tahun sebelumnya (2016) sebesar 
130 miliar. Meningkatnya asset yang 
begitu cepat bahkan di luar nalar ini 
tidak lepas dari kerja keras –terobosan-
terobosan baru dan tentu saja kuasa 
Allah Swt. Dengan bertambahnya 
asset itu juga, deviden yang diberikan 
kepada pemerintah Kabupaten Sragen 
sebagai salah satu pemegang saham 
mayoritas menjadi lebih besar, yakni 
8, 3 miliar dari dana yang disetor 
sebanyak 11, 16 miliar di tahun 2017.

Menurut Sunaryo, selaku 
Direktur Utama Bank Syariah Sragen 
mengungkapkan bahwa meningkatnya 
asset itu tidak lepas dari program 

pembiayaan perumahan swadaya 
tersebut. Ini bentuk kedermawanan 
BPRS Sukowati Sragen kepada 
masyarakat kecil. Prinsipnya saling 
membantu antara bank dengan 
nasabahnya, maka Allah akan membantu 
bank dengan jalur yang diluar logika.

“Prinsip kita dalam berbisnis 
adalah ibadah, apalagi ini perbankan 
syariah tentu saja semua transaksi yang 
dilakukan berdasarkan nilai ibadah. 
Prinsip kedermawanan. BPRS Sukowati 
Sragen membantu masyarakat dalam 
hal memiliki tempat tinggal yang 
layak tapi dengan biaya pembiayaan 
yang terjangkau,” ujarnya pada suatu 
acara di Jakarta awal bulan lalu.   

Sumber Pendanaan 
BPRS Sukowati Sragen aktif 

mencari sumber dana  murah 

yang kemudian disalurkan kepada 
masyarakat dengan margin yang 
terjangkau. Selama ini ada beberapa 
instansi dalam dan luar negeri yang 
bisa membantu program KPRS Syariah. 
Dana itu antara lain diambil dari : 

Pertama, program pundi dari 
Yayasan Dana Mandiri Sejahtera. Kedua, 
Subsidi Perumahan dari Kementerian 
Perumahan Rakyat (Kemenpera). 
Ketiga, melalui Badan Pertimbangan 
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri 
Sipil (Bapertarum-PNS). Keempat, badan 
layanan umum Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah (BLU 
Kemenkop & UKM). Kelima, Permodalan 
Nasional Madani dari program Recovery 
Dampak DIY khusus wilayah Klaten, 
Sukoharjo dan Boyolali. Keenam, 
dana pensiun pelbagai organisasi 
melalui program pengembangan hasil. 
Ketuju, Yayasan Ash Shilah yang 
bersumber pendanaannya dari Qatar.   

“Kedepan, kalau kita (BPRS Sukowati 
Sragen) mendapatkan fasilitas dari 
program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) Kemenpera yang 
saat ini sedang diproses, kita tak hanya 
membeli tanahnya saja melainkan juga 
membangun sendiri perumahannya. 
Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Dengan 
ini masyarakat semakin mudah memiliki 
tempat tinggal dengan harga murah. 
Tentunya margin murah (5% pa. Fixed), 
Jangka Panjang (sd. 20th), bebas PPN, 
bebas Premi Assuransi dan mendapat 
Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp 
4 juta,” harapnya dengan yakin.***
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