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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit 

yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut COVID-19. Secara umum, ada 3 

gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu: demam 

(suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius), batuk, dan sesak napas. Virus ini telah 

menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke banyak negara termasuk 

Indonesia saat ini. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, ibu kota 

Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Sejak itu menyebar secara global, 

salah satunya berdampak pada kegiatan ekonomi perbankan dan lembaga 

keuangan, termasuk bank tradisional dan bank syariah. Kegiatan ekonomi adalah 

segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Pengertian kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai usaha-

usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai derajat kesejahteraan atau 

kemakmuran tertentu dalam kehidupan.(Hanoatubun, 2020:147). 

Namun siapa yang dapat menduga, karena pandemi COVID-19 ternyata 

juga dapat mengkhawatirkan sistem perbankan dan perkreditan rakyat dengan 

dampak yang sama atau bahkan lebih parah dari krisis ekonomi. Demi menjaga 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian 

dapat bergerak lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau 
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dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayan Perekonomian Nasional 

dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut memuat pernyataan, 

terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli obligasi atau surat 

berharga syariah negara (SBSN) di pasar perdana. Pemberian kebijakan ini 

tentunya menjadi kabar menggembirakan karena mendapat pelebaran defisit 

fiskal. Selain itu, pemerintah mengelurakan kebijakan dengan memberikan 

keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata 

uang rupiah tidak anjlok. 

Stimulus yang lain dari pemerintah ialah lewat pelonggaran moneter 

dengan pemangkasan pemenuhan GWM ataupun Giro Wajib Minimum. Stimulasi 

ini bertujuan agar terdapat tambahan pada ketersediaan likuiditas Bank. Kebijakan 

ini bagai angin yang melegakan untuk Bank perkreditan ataupun Bank 

konvensional yang melaksanakan aktivitas kredit kepada warga. Karena relaksasi 

kredit ini bermakna pemberian kelonggaran baik waktu ataupun peraturan terpaut 

pembayaran bunga utang kredit. Syarat ini ada pada pasal 2 OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) yang menyatakan bahwa pihak Bank, Bank perkreditan maupun 

lembaga pembiayaan bisa mempraktikkan kebijakan ini guna menunjang stimulasi 

perkembangan ekonomi kepada para warga (debitur) yang terserang akibat 

COVID- 19. Debitur disini semacam debitur UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah), debitur perumahan, serta lain- lain yang mengalami tunggakan kredit. 

Lewat metode ini, pastinya membagikan keuntungan di zona perbankan sebab 

dengan terdapatnya relaksasi serta restrukturisasi tersebut membuat Bank bisa 

senantiasa melindungi mutu aktivitas perkreditannya.(http://www.ojk.go.id, 

diakses pada tanggal 5 Desember 2020). 
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Di Indonesia ada 2 tipe Bank universal ialah Bank yang melaksanakan 

usaha secara konvensional serta Bank yang melaksanakan usaha secara syariah. 

Bank konvensional ialah Bank yang dalam penentuan harga memakai bunga 

selaku balas jasa. Sebaliknya Bank syariah merupakan Bank yang dalam 

melaksanakan usahanya bersumber pada prinsip- prinsip Syariah Islam. Bank 

syariah yang kerap pula diucap Bank Islam merupakan Bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga.  

Sistem keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem 

perbankan dan sistem lembaga bukan Bank. Pada sistem perbankan, lembaga 

keuangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

lainnya serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kredit dalam 

pengertian keuangan dasar adalah penundaan angsuran. Artinya, produk atau uang 

tunai yang diperoleh sekarang akan dikembalikan di kemudian hari. Istilah kredit 

berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan yang banyak 

terkandung dalam kredit pemberi dan penerima kredit. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar 

tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai 

tujuan perbankan ini, seluruh Bank di Indonesia berupaya melakukan berbagai 

bentuk usaha-usaha Bank yang salah satu diantaranya ialah pemberian kredit 

kepada masyarakat. Dalam bahasa Yunani, kredit berasal dari kata credere yang 

artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak 
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yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. 

Menurut Undang-undang Perbankan pasal 1 angka 12 No.10 Tahun 

1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Setiap Bank di Indonesia memiliki berbagai jenis kredit yang ditawarkan, 

salah satunya adalah kredit pensiun. Kredit pensiun diperuntukkan bagi para 

pensiunan dari PNS, TNI, POLRI, BUMN & BUMD. Tujuan adanya kredit 

pensiun ini yaitu untuk memudahkan para pensiunan memperoleh bantuan dana 

dalam memenuhi kebutuhannya ketika mereka sudah tidak lagi bekerja. 

Dalam rangka mendukung para pensiunan untuk berkarya diakhir masa 

baktinya, PT Bank Mandiri Taspen mendukungnya dengan memberikan fasilitas 

Kredit Mantap Pensiun. Untuk memperoleh kedit ini, para pensiunan dapat 

mengajukan langsung dengan datang ke kantor cabang PT Bank Mandiri Taspen 

KC. Kendari dan dilanjutkan dengan mengikuti beberapa prosedur pengajuan 

kredit serta memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT Bank Mandiri 

Taspen. 

Pertumbuhan kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama suatu 

perbangkan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Bank 

Mandiri Taspen. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri Taspen KC. Kendari dapat 

menunjukan kemampuan suatu perbangkan dalam perannya sebagai lembaga 

perantara keuangan. Pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat perkembangan 

volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga yang mampu memberikan 
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peningkatan profitabilitas suatu lembaga keuangan dan meningkatkan kinerja 

lembaga keuangan. 

PT Bank Mandiri Taspen mempunyai tagline "Tiada Kata Pensiun Dalam 

Berkarya". Di setiap elemen strategi komunikasi pemasaran produk Kredit Mantap 

Pensiun ini selalu ada tagline tersebut, maksud dari tagline "Tiada Kata Pensiun 

Dalam Berkarya" adalah agar para pensiunan lebih produktif di masa tuanya. Di 

dalam mengkomunikasikan taglinenya tersebut selain dalam media pada produk 

Kredit Mantap Pensiun kepada para calon nasabahnya untuk meningkatkan brand 

awereness, karena PT Bank Mandiri Taspen adalah Bank yang mengelola dana 

pensiun yang umurnya masih muda yaitu baru 4 tahun berjalan untuk itu 

dibutuhkan beberapa strategi komunikasi pemasaran. PT Bank Mandiri Taspen 

menggunakan program yang dinamakan dengan program Mantap Indonesia. 

Mantap Indonesia adalah program yang memiliki 3 pilar, yang pertama adalah 

Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera. Mantap Sehat adalah 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan masyarakat, 

khususnya pensiunan untuk mencapai kondisi sehat optimal. Contoh dari program 

ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga bersama, cek kesehatan gratis dan 

sarapan sehat bersama. Mantap aktif adalah bertujuan mendukung penciptaan 

masyarakat, khususnya pensiunan yang aktif, produktif serta tangguh dan bahagia, 

program ini difokuskan pada kegiatan sosial dan religi pensiunan dengan contoh 

seperti buka puasa bersama. Mantap Sejahtera adalah bertujuan menciptakan 

masyarakat, khususnya pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui 

kewirausahaan, contohnya dilakukab dalam bentuk pelatihan wirausaha kepada 

para calon pensiunan maupun yang sudah pensiun. Jadi semua para nasabah Kredit 
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Mantap Pensiun berhak mendapatkan ke tiga pilar tersebut. 

Kredit Mantap Pensiun adalah produk Kredit Bank Mandiri Taspen KC. 

Kendari yang diberikan khusus kepada para Pensiunan dari PNS, TNI, POLRI, 

BUMN, dan BUMD. Kredit Mantap Pensiun ini berguna untuk membantu para 

pensiunan mendapatkan modal usaha atau modal kerja dan kebutuhan konsumtif 

seperti renovasi rumah, pendidikan, kebutuhan keagamaan, dll. Produk Kredit 

Mantap Pensiun ini memiliki program berhadiah, program berhadiahnya disebut 

Undian Gratis Berhadiah berupa program Wisata Religi yang diundi setiap akhir 

tahun dan diambil 3 pemenang. Pemenang yang beruntung, bisa pergi beribadah 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.(Strategi-Komunikasi-

Pemasaran-Kredit-Mantap-Pensiun-Di-Pt-Bank-Mandiri-Taspen[1] (1), n.d.) 

Di tegah pandemi COVID-19 penyaluran kredit Bank Mandiri Taspen KC. 

Kendari terhadap segmen mikro dan ritel usaha tetap dilakukan. Hanya saja, 

penyaluran kredit di segmen itu dilakukan secara selektif, baik untuk nasabah 

existing maupun nasabah baru. Segmen ritel dan mikro banyak di kota kendari. 

Dengan kondisi COVID-19, lalu lintas perekonomian turun drastis, sehingga 

berdampak ke bisnis usaha ritel dan mikro yang mengakibatkan pertumbuhan 

kredit mengalami penurunan. 

Laju pertumbuhan kredit Mantap Pensiun KC. Kendari, per juni 2020 total 

kredit Mantap pensiun hanya tumbuh 26% secara yoy senilai Rp.2,220,700,000. 

pertumbuhan kredit Mantap Pensiun Bank Mandiri Taspen KC. Kendari ditopang 

dari kredit segmen pensiunanan. Melihat kondisi ini, Bank Mandiri Taspen KC. 

Kendari ngotot mendorong pertumbuhan kredit Mantap pensiun,  ditegah pandemi 

COVID-19 Bank Mandiri Taspen KC. Kendari memilih untuk lebih selektif 
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mengincar segmen kredit Mantap Pensiun dengan resiko rendah dan tetap 

menjalankan protokol COVID-19, mengikuti regulasi pemerintah pusat maupun 

daerah. Dengan pembatasan protokol kesehatan mengigat pandemi COVID-19, 

proses akuisisi tetap agresif dilakukan melalui sarana telemarketing.  

Olehnya itu Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti perlu untuk 

meneliti lebih detail seputar “PERTUMBUHAN KREDIT MANTAP 

PENSIUN (KMP) MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (STUDI KASUS BANK MANDIRI TASPEN KC. KENDARI)”. 

 Berkenan dengan hal kredit, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Baqarah ayat (282) :  

َُُكۡى  ۡٛ ۡنَٛۡكتُة تَّ َٔ ٗ فَٱۡكتُثُُُِٕۚ  ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ اْ إِرَا تَذَاَُٚتُى تِذَ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ ا ٱنَِّزٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ َكاتُِةُۢ تِٱۡنعَۡذِلُۚ َٚ 

ِّ ٱۡنَحقُّ  ۡٛ ِهِم ٱنَِّز٘ َعهَ ًۡ ۡنُٛ َٔ  فَۡهَٛۡكتُۡة 
ُُۚ ُّ ٱّللَّ ًَ ا َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَب َكاتٌِة أٌَ َٚۡكتَُة َك ُۥ  َٔ َ َستَّّ َِّق ٱّللَّ ۡنَٛت َٔ

ُّ َشۡٛ  ُۡ ََل َٚۡثَخۡس ِي مَّ   ّٗ َٔ ًِ ٔۡ ََل َٚۡستَِيُٛ  أٌَ ُٚ َ ٔۡ َعِعٛي ا أ َ ا أ  ٓ ِّ ٱۡنَحقُّ َفِيٛ ۡٛ ٌَ ٱنَِّز٘ َعهَ اُۚ فَنٌِ َكا

َجاِنُكۡىۖۡ فَنٌِ نَّىۡ  ٍِ ِيٍ ّسِ ۡٚ ٛذَ ِٓ ذُٔاْ َش ِٓ ٱۡفتَۡش َٔ ُۥ تِٱۡنعَۡذِلُۚ  ِنُّّٛ َٔ ِهۡم  ًۡ َٕ فَۡهُٛ ٍِ فََشُجٞم  ُْ ۡٛ َُٚكََٕا َسُجهَ

ََل  َٔ  ُۚ  ٖ ا ٱۡۡلُۡخَش ًَ ُٓ َش إِۡحذَى  ا فَتُزَّكِ ًَ ُٓ ذَآَِٰء أٌَ تَِضمَّ إِۡحذَى  َٓ ٍَ ٱنشُّ ٌَ ِي ٕۡ ٍ تَۡشَع ًَّ ٌِ ِي ٱۡيَشأَتَا َٔ

ََل تَسۡ  َٔ  
ذَآَُٰء إِرَا َيا دُُعٕاُْۚ َٓ ا إِنَ   َٚۡأَب ٱنشُّ ٔۡ َكثِٛش  َ ا أ اْ أٌَ تَۡكتُثُُِٕ َغِيٛش  َٰٕٓ ِنُكۡى أَۡقَسطُ ًُ ِّۚۦُ رَ  َٰٓ أََجِه  ٗ

ا َٓ َشج  َحاِعَشجّٗ تُِذُٚشََٔ ٌَ تَِج  َٰٓ أٌَ تَُكٕ اْ إَِلَّ َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ تَۡشتَاتُ  ٗ أَۡدََ َٔ ذَجِ   َٓ ُو ِنهشَّ َٕ أَۡق َٔ  ِ َُكُۡى  ِعُذَ ٱّللَّ ۡٛ تَ

اْ إِرَا تَثَاَٚۡعتُۡىُۚ  َٰٔٓ ذُ ِٓ أَۡش َٔ َْۗا  ُكۡى ُجَُاٌح أََلَّ تَۡكتُثُٕ ۡٛ َس َعهَ ۡٛ إٌِ  فَهَ َٔ  
ٛٞذُۚ ِٓ ََل َش َٔ ََل َُٚضآَٰسَّ َكاتِٞة  َٔ

ٍء َعِهٛٞى  ۡٙ ُ تُِكّمِ َش ٱّللَّ َٔ  
ُۗ ُكُى ٱّللَّ ًُ ُٚعَهِّ َٔ  َۡۖ ٱتَّقُٕاْ ٱّللَّ َٔ  تُِكۡىۗ 

ُۥ فُُسُٕقُۢ  (282)  ٢٨٢تَۡيعَهُٕاْ فَنََِّّ

Terjemahnya  

“Hai orang -orang yang beriman, apabila kamu  

bermu'amalah.tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
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yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. Al-Baqarah ayat 282) 

 

Ayat tersebut adalah bahwa transaksi jual beli kredit (cicilan) merupakan 

bagian dari perdagangan, dan perdagangan itu boleh dilakukan dengan catatan 

adanya kerelaan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.  Di atas ada 

dalil al-qur‟an yang dikutip untuk menjastifikasi bolehnya transaksi jual  beli 

kredit (cicilan), sebagai catatan, di dalam al-qur‟an tidak ada  satu  ayatpun yang 

secara spesifik menerangkan hukumnya transaksi ini,  dengan demikian  ayat di 

atas hanya bisa menentramkan hati kita dengan pemaknaan yang general dan 

universal. 

Adapun firman lain Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah Al-Hadid ayat 11 

yang berkaitan dengan hal kredit :  

نَُّٰٓۥَ أَۡجٞش َكِشٚٞى  َٔ ِعيَُّۥ نَُّۥ  ا فََُٛض  ُّٗ ا َحَس َ قَۡشع  ٍ رَا ٱنَِّز٘ ُٚۡقِشُض ٱّللَّ     (11)١يَّ

Terjemahnya 

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah 

akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh 

pahala yang banyak”.(QS. Al-Hadid ayat 11) 
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Diriwayatkan oleh bukhori dan muslim dari „Aisyah RA, hadits ini 

menjelaskan bahwa “transaksi jual beli kredit akan menghasilkan keuntungan dan 

manfaat, maka dengan ini, transaksi ini bisa digolongkan sunnah yang 

dianjurkan”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari inti bahasan dan lebih 

terstruktur, dengan pertimbangan keterbatasan penulis, maka diperlukannya 

pembatas masalah dari permasalahan. Permasalahan ini difokuskan pada Dampak 

COVID-19 terhadap Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan 

masalah yang diajukan untuk diteliti adalah : 

1) Bagaimana Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun (KMP) Pada Bank Mandiri 

Taspen KC. Kendari Sebelum Pandemi COVID-19?  

2) Bagaimana Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun (KMP) Pada Bank Mandiri 

Taspen KC. Kendari Di Masa Pandemi COVID-19?  

3) Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kredit Mantap Pensiun? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan proposal 

penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini yaitu : 
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1) Untuk Mengetahui Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun (KMP) Pada Bank 

Mandiri Taspen KC. Kendari Sebelum Pandemi COVID-19 

2) Untuk Megetahui Bagaimana Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun (KMP) 

Pada Bank Mandiri Taspen KC. Kendari Di Masa Pandemi COVID-19 

3) Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kredit Mantap 

Pensiun 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat 

yang banyak, antara lain sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan referensi atau 

rujukan dan sebagai bahan masukan bagi pengelola lembaga keuagan (Bank 

Mandiri Taspen KC. Kendari) untuk dijadikam bahan analisis lebih lanjut dalam 

rangka melakukan meningkatkan pertumbuhan kredit Mantap Pensiun. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pihak Bank Mandiri Taspen KC. Kendari  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memprediksi dan mengambil keputusan untuk merencanakan pengelolaan dana 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit Mantap Pensiun (KMP). 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi buku-buku perpustakaan 

IAIN Kenadari. 

c. Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam hal 
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perkembangan Bank Mandiri Taspen KC. Kendari 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta 

memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Dampak COVID-19 

COVID-19 adalah infeksi yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit 

yang disebabkan oleh virus ini dikenal sebagai Coronavirus. Sebagai aturan 

umum, ada 3 manifestasi yang dapat menunjukkan seseorang tercemar Covid, 

lebih spesifiknya: Demam (tingkat panas internal lebih dari 38 derajat Celcius), 

batuk, sesak napas. Infeksi ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke 

beberapa negara, termasuk Indonesia. Penyakit ini pertama kali dikenali pada 

Desember 2019 di Wuhan, ibu kota wilayah Hubei China, dan sejak itu menyebar 

ke seluruh dunia.(Hanoatubun, 2020:147) 

Munculnya penyakit Corona ini menimbulkan banyak dampak. Pandemi 

virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin menghantam ekonomi. 

Akibat wabah ini, banyak pengusaha dan properti yang ada di kota kendari dan 

sekitarnya mengalami kesulitan. Alhasil, pemerintah menutup semua aktivitas luar 

ruangan untuk mencegah penyebaran virus ini. Selain itu, yang ingin berpergian 

harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker. 

Karena pandemi COVID-19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dan usaha property rumah kos dihadapkan dengan masalah yang besar. 

Kemunculan pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian,Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan properti rumah kos, mengalami 
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dampak dari kemunculan pandemi. Beberapa laporan awal mengindikasikan 

bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan properti rumah kos 

menjadi kelompok usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan 

yang tinggi terhadap barang input eksternal dan para mahasiswa. Banyak Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis properti rumah kos telah 

mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga 

mengurangi omzet penjualan dan sewa. Pada waktu bersamaan, kelompok Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis properti rumah kos dapat 

mengalami penurunan omzet dan sewa disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

2. Kredit Mantap Pensiun (KMP) 

Kredit Mantap Pensiun adalah produk Kredit Bank Mandiri Taspen yang 

diberikan khusus kepada para Pensiunan dari PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan 

BUMD. Kredit Mantap Pensiun ini berguna untuk membantu para pensiunan 

mendapatkan modal usaha atau modal kerja dan kebutuhan konsumtif seperti 

renovasi rumah, pendidikan, kebutuhan keagamaan, dll.(www.bankmantap.ac.id)  

 Kredit Mantap Pensiun ialah bagian dari kekuatan finasisal pensiunan. Hal 

ini akan membantu para pensiunan mendapatkan modal usaha atau modal kerja 

dan kebutuhan komsumtif lainnya seperti renovasi rumah, pendidikan, kebutuhan 

keagamaan, dan lain-lain. 

Adanya kredit Mantap Pensiun ini akan mempermudah para pensiunan untuk 

berkarya dimasa pensiunnya, Kredit Mantap Pensiun adalah salah satu produk 

Bank Mandiri Taspen  dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada pensiun 

yang melakukan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM). Produk kredit Bank 

http://www.bankmantap.ac.id/
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Mandiri Taspen di salurkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha 

dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan 

pemberdayaan UMKM. 

3. Perspektif Ekonomi ISLAM  

Ekonomi ISLAM atau Ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem 

ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejatraan umat. Sistem ekonomi 

syariah berpedoman penuh pada AL-Qur‟an dan As-sunnah karena itu setiap 

aktivitas ekonomi menurut islam adalah ibadah dan dalam rangka mengabdi 

kepada Allah SWT. (http://ekonomiplanner.blogspot.c.id) 

Sistem ekonomi yang berlaku saat ini menunjuk pada suatu kesatuan 

mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan 

kepada keputusan yang berimbas terhadap suatu proses produksi. 

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan (kapitalis dan 

komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya. 

Sumber pedoman islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Sedang hal-hal yang 

secara jelas diatur dalam kedua sumber ajaran islam tersebut diperoleh 

ketentuannya dengan jalan ijtihad. 

http://ekonomiplanner.blogspot.c.id/

