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A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang memberikan panduan yang dinamis, terhadap semua aspek kehidupan

manusia. Ajaran Islam  yang bersumber  pokok dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dijabarkan

menjadi aqidah, syariah dan akhlak. aqidah membuat keyakinan/keimanan/tauhid, dan syariah

bermuatan ibadah dan mua’malah, serta akhlak terkait dengan perilaku manusia muslim.

Ditegaskan lagi bahwa nilai dasar Islam (aqidah, syariah, akhlak ) menjadi satu kesatuan yang

takterpisahkan, aqidah sebagai input, diproses oleh syariah dalam bentuk ibadah dan muamalah

yang melahirkan akhlak sebagai outputnya.

Oleh karena itu terdapat keterpaduan antara aqidah sebagai pokok agama ( ushuluddin )

dengan syariah yang memuat ibadah yang dibahas oleh fiqh ibadah dan muamalah termasuk

didalamnya  sebagai buah atau hasil akhir dari pelaksanaan ajaran Islam. Atas dasar itulah , maka

dalam mengelola ekonomi Islam dan perbankan syariah sebagai bagian dari syariah, harus selalu

berlandaskan aqidah Islam serta membuahkan akhlak karimah. Dengan demikian, pemahaman

dan pelaksanaan ajaran Islam itu oleh setiap muslim haruslah secara utuh dan kaffah, sesuai

dengan perintah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :







Artinya : Hai orang-orang beriman , masuklah kamu kedalam  Islam itu secara lengkap
(kaffah ) dan janganlah kamu mengikuti langkah/cara setan , sesungguhnya setan itu musuh
yang nyata bagimu.Al-Baqarah ayat 208.1

1 Al-Qur,an terjemahannya “ Mujamma Al. Malik Fadhli Thiba’t Al- Mushaf Asy-syarif Madinmah Al-
munawwarah “ PO. BOX. Kerajaan Arab Saudi 1430 H.hlm. 50



Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara kaffah itu meliputi berbagai aspeknya, bukan

hanya satu dua aspek saja dan ajaran islam membawa kedamaian, keselamatan dan ketentraman

dalam kehidupan manusia, tunduk dan berserah diri kepada Allah swt. Objek penyerahan diri ini

adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah swt. Dengan demikian, Islam berarti

penyerahan diri kepada Allah swt. Dan satu-satunya agama yang diridhai Allah swt. Adalah

agama Islam. Sebagaimana tercantum dalam Al-qur’an surat Ali Imran ayat 19.











Artinya “Sesungguhnya agama ( yang diridhoi ) disisi Allah adalah Islam.Tiada berselisih orang-
orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena
kedengkian,( yang ada ) diantara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah,
maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.2

Islam adalah agama universal .dan berlaku disetiap zaman dan Islam adalah agama yang

mampu menghadapi  dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dizaman modern ini,

baik persoalan menyangkut dunia, seperti ekonomi, perbankkan, politik dan sebagainya maupun

yang menyangkut masalah ukhrawi.

Dalam sosialisasi dan edukasi ekonomi Islam dan perbankan syariah perlu pula ditekankan

pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam terutama perbankan syariah yang berbeda dan lebih

unggul dari konsep ekonomi lain dan perbankan konvensional. Hal ini sangat diperlukan karena

masih banyak diantara umat Islam  dan bahkan cendekiawan muslim yang kurang memahaminya,

sehingga  terdapat diantara cendekiawan muslim yang menilai bahwa bank syariah sama dengan

2 Ibid. hlm 78.



bank konvensional kecuali dalam hal bunga bank. Padahal perbankan syariah bukan sekedar bank

bebas bunga (interest free banking )  akan tetapi adalah lembaga keuangan yang melaksanakan

tugas perbankan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip –prinsip syariah Islam, terutama

yang terkait dengan pelarangan riba dan kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan

perjudian. Ketidak jelasan dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, keharusan

pembiayaan dan investasi, keharusan pembiayaan dan investasi pada kegiatan yang etis (ethical

invesment )  dan halal.

اذا كانت الشریعة االسالمیة ھي المنھج االلھي لرعایة و تدبیر االجتماع االنساني في مختلف 
ھذا االجتماع : الفردیة و األسریة و االجتماعیة و السیاسیة و االقتصادیة و القیمیة و في دوائر دوائر 

النظم و الحكومات وفي العالقات و الدوائر القومیة و االقلمیة و الدولیة ومع كل ذلك في شؤون الدار 
االخرة   اى في سائر مناحي عالمي الغیب و الشھادة

Syari’at Islam adalah peraturan Allah yang berfungsi untuk memelihara dan mengatur sosial
kemasyarakatan dalam keberagamaan dimensi masyarakat baik secara pribadi, keluarga, sosial, politik
ekonomi dan tatanan peraturan hukum pada level kehidupan kelompok, daerah dan nasional.
Bersamaan dengan itu pula Islam mengatur dimensi akhirat baik pada sisi yang gaib  dan nyata13.

Abdul Wahhaf Khalaf  menjelaskan bahwa keutamaan Islam yang membuatnya bisa hidup

sepanjang masa terletak pada kekuatan sumber ajaran yang dimilikinya, yaitu Al-Qur’an, sunnah,

dan ra’yu24. Dua sumber pertama disebut naqly, sedangkan satu sumber terakhir disebut aqly. Dua

sumber diatas tidak akan ada pertentangan antara naqli dan aqly, sebab Islam adalah agama untuk

seluruh umat manusia  sepanjang zaman serta dibina atas prinsip dasar yang sesui dengan akal dan

fitrah manusia.

Al-Qur’an adalah sumber utama, memberikan pedoman dasar bagi agama Islam.  Dan ayat-

ayat Al-Qur’an tidak saja berbicara tentang akidah, tauhid akan tetapi berbicara tentang kehidupan

manusia, ekonomi dan mu’amalah.

3 Muhammad Imarah, Al-Syari’ah Al-Islamiyah wa Al-Ilmaniyah al-gharbiyah, dar al-Syuruq tahun 2003, cet I h. 7

4 Lihat Abdul Wahhaf Khalaf “ Ilmu Ushul Al-Fiqh “ ( Kairo, Dar , Al- Kuwaitiyah, 1976 ) hlm. 32.



Aturan-aturan yang diberikan Allah dalam lapangan mu’amalah ini hanya bersifat garis besar

yang berisi prinsip-prinsip umum dan kaedah-kaedah pokok yang mesti dipedomani oleh umat

manusia.35 Oleh sebab itu maka Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia masih diperlukan

kajian - kajian yang terperinci agar dapat dipedomani dan diamalkan sehingga benar-benar-

menjadi petunjuk bagi umat manusia. Maka pemakaian ra’yu untuk menyelesaikan berbagai

persoalan adalah sangat diperlukan, karena pemanfaat akal untuk menyelesaikan berbagai

persoalan keagamaan, khususnya masalah amaliah, mu’amalah yang bisa disebut ijtihad, berarti

mencurahkan segala kesanggupan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum syarak yang

bersifat amali pada bidang-bidang yang tidak ada ketentuannya secara pasti. Sebaliknya, fiqh

Islam harus berkembang sesuai dengan prinsip yang diembannya yaitu selalu dinamis

sesuai perkembangan zaman dan keadaan masyarakat. Abdul Fatah Syaikh mantan

Rektor Universitas Al-Azhar Asy-Syarief mengatakan:

من المعروف ان الشرائع السماویة ما جاء ت اال الصالح البشر وتحقیق مصالحھم . ومما ال 
شك فیھ ان المصالح تتبد ل بتبد ل االحوال واالزمان فما یصلح في حال او زمن قد ال یصلح في 

حال او زمن اخر

“Sebagaimana yang diketahui, bahwa Syariat samawi datang dengan membawa manfaat
pada manusia dan merealisasikan kemaslahatan mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa
kemaslahatan itu cendrung berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan waktu. Suatu hal
terkadang baik untuk suatu keadaan dan waktu tertentu namun terkadang hal itu tidak baik
pada keadaan dan waktu lain”46

Konsep Islam tentang perekonomian tersebut, oleh para ulama fiqih dijabarkan dalam

bentuk fiqh mu’amalah, kemudian oleh ulama dan ahli ekonomi muslim dijabarkan lagi

5 Lihat Muhammad Abu Zahra, “ Ushul al-Figh ” ( Kairo: Dar al-fikrial-arabiy,tt) hlm.94-96Abdul Wahhab
Khalap, op.cit, hlm. 34.

6 Abdul Fatah Syaikh, Buhust Fi Ushul Al-fiqh, (Kairo, Dar Al-ittihad Al-Araby, Th 1989), hlm. 7



sehingga melahirkan ekonomi Islam/syari’ah itu yang pada akhirnya melahirkan bank

Syari’ah.

Bank Syariah yang mula pertama lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir di Indonesia pada tahun 1992 di Jakarta dan pada tahun 1996

lahir di Pekanbaru, sampai saat sekarang Bank Muamalat Indonesia sudah berkembang 346

cabang di Seluruh Indonesia yang di awasi oleh 3 (tiga) Dewan Pengawas Syariah. Bank ini

yang akan mengkaji ekonomi Islam, dan mengamalkan syariat Islam secara murni dan

konsekwen. Lahirnya Bank Muamalat ini adalah salah satu kemajuan ekonomi Islam di

Indonesia.

Begitu pula maka lahir pula Bank Syariah Mandiri yang pada mulanya berawal dari Bank

Mandiri, pada tahun 1999 di Jakarta dan pada tanggal 21 Nopember 2001 lahirlah di

Pekanbaru, yang sampai saat sekarang bank ini cukup berkembang sehingga sampai sekarang

berjumlah 627 cabang Bank Syariah Mandiri  yang di awasi oleh 3 (tiga ) orang pengawas.

Bank Riaukepri yang berawal dari Bank Riau pada tahun 1999 dan lahirlah Bank

riaukepri Unit Usaha Syariah pada tahun 2001 dengan jumlah 7 Bank yang harus diawasi

oleh 2 (dua ) pengawas.

Melihat dari data diatas bahwa Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan

Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah yang akan melayani oleh anggota Dewan Pengawas

Syariah yang cukup terbatas. Maka tidak mustahil akan banyak penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi baik dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Inonesia ( DSN-MUI )  maupun yang terjadi di lapangan. Penyimpangan tersebut

antara lain adalah : Pertama, belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah

dalam menjalankan perbankan syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru,



Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru.

Kedua, Melihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi Bank

Syariah di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah Bank Syariah yang ada di Indonesia, hal

ini mengakibatkan akan banyak penyimpangan di lapangan, karena anggota Dewan

Pengawas Syariah  tidak mampu mengawasi Bank Syariah. Ketiga, para karyawan/i dan

pimpinan Bank Syariah masih banyak  belum mengetahui produk-produk Bank Syariah yang

dikaitkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga  belum dapat melaksanakan fatwa

DSN-MUI secara murni dan konsekwen.

Melihat dari perkembangan pengawasan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pekanbaru, Bank Syariah mandiri Cabang Pekanbaru dan Bank Riaukepri Unit

Usaha Syariah dengan jumlah tenaga yang ada dibandingkan dengan jumlah Bank Syariah

yang harus diawasi sangat rentan dalam penyimpangan yang terjadi pada Bank tersebut,

seperti pelayanan terhadap nasabah baik terhadap implementasinya maupun efektifitasnya

terhadap Bank Syariah tersebut.

Selanjutnya dari persoalan diatas maka peran dan fungsi pengawasan Dewan Pengawas

Syariah dalam perbankan syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan baik yang

terjadi di Kantor maupun yang terjadi di lapangan /pasar.

Industri perbankan syari'ah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem

syari'ah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan

syari'ah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syari'ah. Untuk tujuan itulah semua

perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memiliki institusi internal yang

independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah

Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang



perbankan syariah yang mengatur secara lebih rinci perbankan syariah dan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) di Indonesia.

Pada pasal 32 dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah,

dijelaskan pada ayat 1 Dewan Pengawas Syariah Wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank

Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat

oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia

(MUI ) dan bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan

Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.7

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia secara resmi sudah dikenal sejak tahun

1992 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, PP nomor 72 tahun 1992, yang

dirubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998. Kemudian diatur lagi dengan berbagai

peraturan perundang- undangan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992,

Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi  bank bersifat independen dan terpisah  dari

kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank.

Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN

MUI) No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th.

2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk (1) melakukan pengawasan

secara periodik pada lembaga keuangan syariah, (2) mengajukan usul-usul pengembangan

lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan

Syariah Nasional (DSN); (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu

tahun anggaran; (4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

7 Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 32.



Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan

yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

Rekruitmen dan seleksi Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa kriteria baik kriteria

umum dan khusus termasuk ilmu pengetahuan perbankan syariah, ekonomi, akutansi dan lain

sebagainya dan sementara masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis

perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam,

seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak

optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memahami ilmu yang terkait dengan

perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi,

produksi, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual

beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa

membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.

Jika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan didasarkan pada keilmuannya,

maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan

dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa

perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Tuntutan

target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank

syari'ah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong

kepala cabang dan praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syari'ah.

Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan

syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya

pelanggaran aspek syari'ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah,

khususnya perbankan yang konvensional ke syariah atau membuka unit usaha syariah.Yang



juga mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syar'ah Islam

di bank syari'ah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada Dewan Pengawas

Syariah (DPS), sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari'ah setelah

mendapat informasi dari Bank Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri dan Bank Riaukepri

Unit Usaha Syariah dalam gerak langkahnya baik teori maupun praktek selalu mengacu

kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI ), namun dalam

perkembangannya dunia perbankan syari’ah terdapat indikasi tidak memperdulikan fatwa

DSN-MUI tersebut. Begitu juga tidak adanya sanksi hukum yang berlaku jika suatu Bank

Syari’ah tidak mengikuti fatwa.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan yang diberi wewenang

untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga

keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip

syariah8 tidak difungsikan secara baik. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara

langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari

ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. DPS melihat secara garis besar dari aspek

manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali

mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan

ketentuan syariah dan undang- undang yang berlaku.

Syariah Islam bidang  ekonomi, atau lebih dikenal tepatnya hukum ekonomi yang lazim

disebut dengan fiqh mu’amalah, hanya diajarkan di pesantren-pesantren atau di fakultas-

8 The shari’a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the
Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari’a Rules and
principles. Lih. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998 , h. 32



fakultas tertentu. Aplikasinya pun masih terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana yang

dilakukan masyarakat umum lapis bawah. Pada dasawarsa terakhir ini, perhatian umat Islam

Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang.

Hal tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional ternyata tidak dapat

memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyariah secara kaffah dalam berbagai aspek

kehidupan juga terus meningkat.

Melihat kenyataan seperti itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan institusi

lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersikap pro aktif. Salah satu

hasilnya ialah lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di

Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syari’ah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran

Bank Syariah ini diikuti oleh bank-bank lain dan begitu pula dengan lembaga keuangan lain,

seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syari’ah terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmat dan memenuhi harapan umat yang demikian besar,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional

(DSN) Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha) serta ahli dan

praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk

melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Selain itu

lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan

prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di

lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.9

Sejak MUI mendirikan DSN pada tahun 1999  sampai pada tahun 2011, lembaga ini telah

menghasilkan lebih kurang 86 fatwa, yang mencakup berbagai bidang, ekonomi seperti

9 Lihat  himpunan fatwa DSN  hlm. XII.



masalah Giro, Murabahah, Pembiayaan Mudhorobah, (Qiradh), Obligasi Syar’iah

musyarakah dan lain sebagainya.

Untuk mengawasi fatwa DSN-MUI tersebut maka lahirlah Dewan Pengawas Syariah

(DPS) untuk mengawasi bank syariah dan dalam peraktek yang ada di lapangan bahwa

pelaksanaan fatwa DSN-MUI tersebut sudah banyak menyimpang dari syariahnya, artinya

menyimpang dari fatwa yang disebutkan , terutama pada produk mudharabah, murabahah

dan musyarakah.

Padahal  Perbankan Syariah di Indonesia di ataur oleh berbagai peraturan perundang-

undangan, terutama sekali Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Undang-Undang tersebut dijabarkan oleh Bank Indonesia  dengan Peraturan Bank Indonesia

(PBI) dan dalam hal syariahnya berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional  Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam PBI dalam

pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS )yang ada pada setiap Bank

Umum Syariah (BUS) , Unit Usaha Syariah ( UUS ) dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah  (

BPRS ).

Dari berbagai masalah diatas, Penulis tertarik untuk meneliti Implementasi dan efektifitas

Dewan Pengawas Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah

mandiri Cabang Pekanbaru dan  Bank riaukepri Unit Usaha Syariah, sehingga dirumuskan

dalam disertasi yang berjudul “Implementasi dan efektifitas Pengawasan Dewan

Pengawas Syariah terhadap Produk Bank Syariah ( Analisis Perbandingan Pengawasan

Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri  dan Bank riaukepri Unit Usaha

Syariah Terhadap Produk Bank Syariah) “

B. Batasan dan Rumusan Masalah



Rumusan dan batasan masalah pada judul disertasi ini adalah :

Pertama, Bagaimana Impelementasi dan Efektifitas Pengawas Dewan Pengawas

Syariah (DPS) di  Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah mandiri

cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah. Kedua, Bagaimana perbandingan

pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha

Syariah. dan ketiga Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengawasan

pada bank syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi dan efektifitas pengawasan yang dilaksanakan pada

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah mandiri Cabang Pekanbaru

dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru

2. Untuk mengetahui perbedaan pengawasan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru, Bank Syariah mandiri Cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha

Syariah Pekanbaru dan sekaligus mencari upaya-upaya untuk peningkatan pengawasan

pada Bank tersebut. Muamalat dan menambah wawasan penulis tentang seluk beluk

pengawasan di perbankan Syariah.

D. Manfaat dan Kegunaan  Penelitian

1 Mengetahui situasi dan kondisi pengawasan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru, Bank Syariah mandiri cabang Pekanbaru dan Bank Riaukepri Unit Usaha

Syariah. Terhadap  kegiatan produk-produk perbankan di Indonesia.



2 Memberikan suatu informasi mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah  (DPS)

perbankan Syariah di Indonesia.baik dari perspektif pendapat jumhur fuqaha terdahulu

maupun sistem kontrak yang dilaksanakan.

3 Memberikan pikiran baru bagi peneliti selanjutnya dan sekaligus mensosialisasikan Bank

Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah mandiri cabang Pekanbaru dan

Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah kepada masyarakat.

E. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah “Implementasi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah

terhadap Produk Perbankan Syariah (Analisis perbandingan Bank Muamalat Indonesia,

Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah Terhadap Produk Bank

Syariah )“

1. Impelementasi/ artinya Pelaksana :penerapan10 Maksudnya adalah Pelaksanaan dan

penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru,

Bank Syariah mandiri cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah di

Pekanbaru

2. Efektifitas: Kegiatan yang dilakukan Bank pada Bank riaukepri Unit Usaha Syariah

3. Dewan Pengawas Syariah : Suatu Lembaga yang mengawasi Bank Syariah di Indonesia

yang pungsinya mengawasi bank syariah apakah menjalankan fatwa DSN-MUI.

4. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru : bank Muamalat Indonesia cabang Pekan

baru yang ada dipekanbaru

5. Bank Syarih Mandiri : Bank Syariah Mandiri yang ada di Kota Pekanbaru

10 Departemen Pendidikan Nasional “ Kamus besar Bahasa Indonesia” Pusat Bahasa edisi keempat, Penerbit PT.
Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2008. hlm.529.



6. Bank riaukepri Unit Usaha Syariah : adalah Bank riaukepri Unit Usaha Syariah yang

ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

F. Kerangka Teoritik

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem

ekonomi kapitalis mengandung prinsip ekonomi yang didasarkan kepada konsep-konsep

properti pribadi dan kewirausahaan. Sistem ekonomi sosialis merupakan antonim dari

kapitalis. Jika pada kapitalis lebih mementingkan kaum pemodal, maka sistem ekonomi

sosialis justru lebih mengutamakan semua masyarakat dengan prinsip kebersamaannya

(kolektivitas) yang nyaris mengabaikan hak-hak individu11.

Sistem ekonomi Islam yang berasaskan keadilan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi,

telah mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi individu dan hak-hak sosial

ekonomi masyarakat. hal ini tampak dari adanya jaminan kebebasan berusaha bagi semua

orang. tetapi, manakala setiap manusia yang berhasil secara ekonomi, maka harta yang

diperolehnya tersebut bukan miliknya tetapi dipandang sebagai milik Allah swt. oleh sebab

itu, harta tersebut harus digunakan sesuai dengan tuntunan Allah swt.

Bank mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional karena

fungsi Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana

dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

11 Dalam sistem ekonomi kapitalis, para kapitalis dan konsumen mereka dapat memproduksi, menetapkan harga,
menjual dan membeli apa pun yang mereka anggap sesuai tanpa batasan ukuran, lingkup atau lokasi. Sistem
ekonomi kapitalis seperti ini, menurut Nadeem Ilyas (aktivis Hizbut-Tahrir) merupakan suatu sistem yang banyak
hollownes. Hollow adalah buah semacam jeruk atau apel, atau buah apa pun yang di luarnya tampak bagus, ranum
dan manis, tetapi di dalamnya sama sekali tidak demikian adanya. Lihat Muhammad Amin Suma, Menggali Akar
Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, (Tangerang: Kolam Publishing, 2008), cet. Ke-1, h. 143-146



pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-

prinsip syari'ah islam.12

Prinsip syari'ah menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagaimana tertuang

dalam pasal 1 ayat 13 berbunyi sebagai berikut :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan  hukum  Islam antar bank dan
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaaan modal
(Musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperolah keuntungan (Murabahah), atau
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah),  atau
adanya pilihan  pemindahan kepemilikan  atas  barang yang disewa dari pihak bank oleh
pihak lain (Ijarah Wal Iqtina)”13

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12

dijelaskan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah. Dan pada ayat 10 dijelaskan pula Unit Usaha Syariah,

yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional

yang berfungsi  sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar Negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai

kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.14

Kajian tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional (MUI DSN)

merupakan kajian yang masih langka khususnya bagaimana implementasi dan implikasi

fatwa terhadap suatu objek yang difatwakan. Bagaimana sebuah fatwa dapat diaplikasikan

12 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, UUP AMP YKPN: Yogyakarta, 2005 hlm. 1.

13 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan syariah, Sinar Grafika : Jakarta, 2008 hlm. 151
14 Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1.



pada suatu komunitas atau lembaga? Dan bagaimana sebuah fatwa dapat diterima oleh

masyarakat.

Sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dan merespon kebutuhan

masyarakat, pemerintah menerapkan kebijaksanaan di sektor perbankan termasuk perbankan

Syari’ah. Perlunya melakukan penelitian pada Fatwa DSN MUI tentang Bank Syari’ah

didasari oleh seberapa jauh syari’ah Islam telah dilakukan oleh Bank Syari’ah itu sendiri.

Pemberlakuan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dari perubahan UU No. 7 Tahun 1992

tentang perbankan dan ditetapkanya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dalam rangka penyehatan perbankan nasional dan diterapkannya prinsip-prinsip

syari'ah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memberi kesempatan luas untuk

pengembangan jaringan perbankan syari'ah.
15

Pengakuan secara yuridis diberlakukannya

Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun

1998 tentang peradilan agama, dimana peradilan Agama mempunyai kewenanggan

menangani perkara di bidang ekonomi syariah.16

Dengan diadakannya suatu perjanjian pembiayaan murabahah oleh bank dengan nasabah

maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian telah sepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas

konsensualisme yaitu yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak

lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat. atau dengan kata

lain hukum perjanjian dalam BW (Burgelijk Wet Boek) menganut suatu asas bahwa untuk

melahirkan suatu perjanjian itu cukup dengan kesepakatan saja.17

15 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000 hal 24
16 Makamah Agung RI Lingkup Peradilan Agama, Suara Uldilag, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta, 2008 hlm 22
17 Soebekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 52



Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, maka saat itu pula lahir suatu perjanjian dan

mengikat para pihak yang melakukanya, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti

Undang-undang. Sebagaimana disebut dalam pasal 1338 KUH Perdata ”Semua perjanjian

yang  dibuat secara  sah  berlaku seperti Undang-undang bagi mereka yang membuat

perjanjian”.18 Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian

tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya

dipisahkan oleh unsur waktu.19

Bank sebagai lembaga keuangan yang bertindak mewakili pemerintah dalam

memberikan fasilitas pembiayaan selalu mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini

dimaksudkan untuk terjaminnya keamanan modal dan tercapainya kepastian hukum.

Pada pasal 4 ayat 1-3  dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dijelaskan, Bank

Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana

masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga

baitul mal , yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah , hibah, atau dana

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.

Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf

(Wakif).

Didalam Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 8 intinya menyatakan

bahwa ”Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang telah diperjanjikan20. Apabila debitur lalai

18 Soebekti dan R, Tjitro Sidibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cetakan ke XIX
19 Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, Islamic Financial Management, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

hal 4.
20 Zainunuddin Ali, Hukum perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 155.



dalam memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka

nasabah dinyatakan wanprestasi. Bank dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pemenuhan dan ketaatan dalam

perjanjian sangatlah penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad,

membawa akibat hukum dan  tanggung jawab  bagi  pihak yang berakad. Sebagaimana

tersirat  dalam firman Allah swt.





Artinya : dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S Al-

Isra’: 34)

Kemampuan nasabah dalam pembayaran atau diterimanya kembali dana yang telah

dikeluarkan ada empat kriteria kolektibilitas pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan lancar.

2. Pembiayaan kurang lancar.

3. Pembiayaan diragukan.

4. Pembiayaan macet

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi bank perlu melakukan pengelolaan atau

pembinaan yaitu melakukan upaya-upaya preventif. Bila pembiayaan akhirnya bermasalah,

bank dapat melakukan upaya represif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali

oleh nasabah

Akad pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara para pihak di mana pihak I (pihak

Bank) menyediakan seluruh modal untuk membiayai proyek/usaha yang dikelola pihak ke II

(nasabah) dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha tersebut ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Dari segi keuntungan sudah sesuai sedangkan



dari segi kerugian belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini menjadi perhatian

penulis apakah transaksi Mudharabah yang dilaksanakan oleh Bank Syari’ah apakah sudah sesuai

dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional.21

Akad  Murabahah adalah jual beli antara nasabah sebagai pemesan untuk membeli, dan bank

sebagai penjual  dan penyedia barang, yang di dalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan

rinci  mengenai barang, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah  sehingga termasuk

didalamnya keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual

bank tersebut secara tangguh , baik secara sekaligus (lump-sun ) atau secara angsuran. 22

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa

keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah

dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah

yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek

tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah

terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. 23

Apakah transaksi musyarakah yang ada di bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank

Syariah Mandiri (BSM) telah mengikuti aturan yang digariskan DSN-MUI ? Kita perlu

menguraikan apa yang telah diterapkan dan fatwa apa yang telah diputuskan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN) tentang musyarakah.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa umat Islam belum berhubungan dengan

bank-syariah, antara lain Pertama, Tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank

syariah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang

21 Lihat akad perjanjian Mudharabah
22 Lihat akad perjanjian Murabahah
23 Lihat perjanjian Musyarakah



bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional, Bahkan sebagian

ustaz yang tidak memiliki ilmu yang memadai tentang ekonomi Islam (ilmu ekonomi

makro;moneter dan teknis perbankan)  masih berpandangan miring tentang bank syariah,

karena kurang informasi keilmuan tentang bank syariah. Kedua, Belum ada gerakan bersama

dalam skala besar untuk  mempromosikan bank syariah. Ketiga, Terbatasnya pakar dan SDM

ekonomi syari’ah. Keempat, Peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan

mengembangkan ekonomi syariah. Kelima, Peran ulama, ustaz dan dai’ masih relatif kecil.

Ulama yang berjuang keras mendakwahkan ekonomi syariah selama ini terbatas pada DSN

dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan. Bahkan masih banyak anggota DSN yang

belum menjadikan tema khutbah dan pengajian tentang bank dan ekonomi syariah. Keenam,

para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan Tinggi Islam belum

optimal. Ketujuh, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan

bank syariah. Terbukti mereka masih banyak yang berhubungan dengan bank konvensional.

Kedelapan, Bank Indonesia sangat tidak serius mengembangkan bank syariah.

Meski telah ada direktorat bank syari’ah dan berbagai kebijakan (regulasi) yang

mendukung lewat Paraturan Bank Indonesia (PBI), namun dari sisi alokasi dana untuk

edukasi, sosialisasi dan promosi masih sangat minim. Sehingga dana promosi sebuah bank

swasta, jauh lebih besar dari biaya promosi total/seluruh bank syariah yang jumlahnya lebih

dari 21 bank syariah tersebut. Berkaitan dengan persoalan keagamaan, sebagai salah satu

fungsi MUI, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Musyawarah Nasional, adalah

“mengeluarkan fatwa dan nasehat kepada pemerintah tentang soal-soal yang bersangkutan

dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar” yang dibidangi



oleh komisi Fatwa.24 Komisi Fatwa dan Hukum adalah salah satu komisi di MUI yang

bertugas menampung dan meneliti serta merumuskan Fatwa dan hukum tentang masalah

agama dan kemasyarakatan.25 Jadi, Komisi Fatwa dan Hukum merupakan suatu bagian yang

penting, karena melalui komisi inilah MUI melakukan ijtihad dan pengkajian terhadap

berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan, untuk kemudian dirumuskan dalam

bentuk fatwa yang akan disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah. Banyak persoalan

keagamaan dan kemasyarakatan yang memerlukan solusi dan penetapan hukum yang

diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran MUI pada masa itu sudah dirasakan

arti penting oleh umat Islam Indonesia.26

Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7 tahun 1992

tentang perbankan, dengan menyebut istilah”bank berdasarkan prinsip bagi hasil” tanpa

memberikan defenisi prinsip bagi hasil tersebut. Defenisi prinsip bagi hasil tersebut dalam PP

No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil pasal 2 yaitu prinsip bagi

hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam (a)

menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan

penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (b) menetapkan

24 Sebenarnya untuk mendirikan lembaga fatwa sudah muncul kepermukaan ketika pusat Dakwah Islam Indonesia
(PDII) menyelenggarakan konferensi tingkat Nasional pada bula oktober 1970. Rencanja itu tidak berhasil ,
karena timbul kehawatiran dari masyarakat bahwa lembaga itu nanti akan menjadi alat belaka oleh Pemerintah .
Buya Hamka pada waktu itu menyatakan bahwa bila lembaga tersebut berdiri,ia akan mudah disalahkan oleh
Pemerintah. Jadi mendirikan lembaga ftwa pada masa itu dipandang sebagai suatu pemikiran-pemikiran
tergesa-gesa.

25 10 tahun Majelis Ulama Indonesia ( Jakarta, Departemen Penerangan RI, 1985, hlm.47 baca pula Musyawarah
Nasional III Majelis Ulama Indonesia ( Jakarta, MUI) hl,.177

26 Kehadiran MUI melaghirkan banyak harapan positiuf yang akan bisa disumbangkan nya kepada bangsa dan
agama , walaupun lembaga ini dibentuk atas inisiatif Pemerintah, namun kehadirannya bukanlah tidak memiliki
makna strategis bagi umat Islam. Oleh sebab itu , sikap berprasangka  tidak boleh terhadap segala ide-ide yang
datang dari Pemerintah bukanlah suatu sikapo terpuji, kaerena itu amatlah wajar bila buya Hamka yang terpilih
sebagai ketua umum MUI yang pertama dalam sambutannyamengucapkan terima kasih kepada Pemerintah. Lihat
10 tahun MUI halm.128.



imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan

usaha jual beli, (c) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang

lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.27

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru sebagai wilayah kerja Bank Muamalat

Indonesia cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Bank

riaukepri Unit Usaha Syariah , dengan alasan penulis adalah

Dari tiga bank Syariah tersebut menjadi kajian penulis adalah dikarenakan tiga bank

tersebut mengandung peristiwa yang sangat penting di Riau. Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pekanbaru adalah bank ini bank syariah yang pertama ada di Riau yang anggap

murni Syariah . Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru adalah salah satu bank yang

pesat perkembangannya dan banyak nasabahnya dari pada bank syariah lainnya seperti

bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI dan lain sebagainya.

Begitu juga Bank riaukepri suatu bank kebanggaan masyarakat Riau yang

berkembang sampai lahirnya bank Riaukepri unit Usaha Syariah yang bergerak dibidang

ekonomi syariah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat  yang madani. Dari tiga

bank Syariah tersebut  yang berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya di

masyarakat, masih perlu dikaji tentang kemurnian syariah bank ini , apakah sesuai

pelaksanaannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia

(DSN_MUI )

27 Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam persepektif Hukum dan Perundang-undangan, H.M. Atho
Mudzhar, Chairul Fuad Yusuf, dkk, tahun 2012, hlm.265.



Oleh sebab itu untuk membuktikan kemurnian Bank Syariah perlu adanya

pengawasan yang baik pada bank, Maka pada setiap bank syariah harus ada Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya antara lain adalah menjaga agar bank syariah

agar berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru pada tahun 2012/2013 yang

berlokasi pada tiga bank syariah sebagaimana disebutkan diatas. Maka data yang diambil

pun dalam tulisan ini adalah data tahun 2012-2013.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder. Data

primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dalam penelitian, baik melalui data-

data tertulis dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, dan Bank

riaukepri Unit Usaha Syariah maupun data yang diperoleh melalui observasi yang

langsung penulis lakukan terhadapat hal-hal yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai catatan atau dokumen

yang sifatnya mendukung otentisitas data primer, baik yang diperoleh dari lokasi

penelitian maupun dari pihak-pihak lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data28

Untuk kepentingan penelitian ini, data dikumpulkan secara optimal dengan

menggunakan tiga metode, yaitu: wawancara (interview), observasi (observation), dan

dokumenter (secondary sources).

a. Metode wawancara (interview).

28 Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah: 1) angket (questionnaire);
2) wawancara (interview); 3) observasi (observation); 4) dokumenter



Wawancara adalah Tanya jawab antara petugas (peneliti) dengan responden29.

Penggunaan metode ini akan senantiasa memperhatikan beberapa variabel yang

banyak mempengaruhi keberhasilan penulis memperoleh data yang maksimal dan

akurat. Variabel-variabel yang dimaksud sebagaimana yang dikemukakan oleh J.

Vredenbregt- adalah pewawancara, responden, pedoman pertanyaan, dan rapport

antara pewawancara dan responden.30

Bila dilihat dari jenis pembicaraan, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh

Patton- ada tiga bentuk wawancara yang akan dilakukan antara peneliti (interviewer)

dengan responden (interviewee), yaitu31: Pertama, wawancara pembicaraan informal.

Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan peneliti keluar secara

spontanitas, tanpa ada perencanaan sebelumnya; Kedua, wawancara dengan

menggunakan pedoman umum wawancara. Jenis pertanyaan yang diajukan pada

wawancara bentuk ini, semuanya berada dalam kerangka dan garis besar pokok-

pokok pertanyaan yang telah disusun sebelumnya; dan Ketiga, wawancara baku

terbuka. Pada wawancara bentuk ini, semua pertanyaan telah diatur secara baku, baik

urutannya, kata-kata, atau cara penyajiannya adalah sama bagi semua responden.

Dari tiga jenis wawancara di atas, maka metode yang banyak penulis gunakan

adalah wawancara pembicaraan informal. Hal ini bertujuan agar jangan terkesan kaku

dan nara sumber tidak merasa diinterogasi. Melalui metode ini, diharapkan data yang

terkumpul bukan data yang direkayasa oleh nara sumber, tetapi data tersebut apa

adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

29 Supranto, Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 1997), edisi 6, h. 62

30 J. Vredenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1984), cet. Ke-6, h. 88-89
31 Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods, (Baverly Hills: Sage Publications, 1980), h. 197



Penggunaan metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data yang

mungkin tidak tertuang dalam data-data tertulis. Metode ini juga bertujuan untuk

menguji validitas data tertulis yang telah diperoleh. Sehingga, diharapkan data-data

yang telah diperoleh tidak ada lagi yang diragukan otentisitasnya.

Metode wawancara akan dilakukan kepada Pimpinan Bank Syariah ( Bank

Muamalat Indonesia Cabang  Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru

dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah ) dan anggota Dewan Pengawas Syariah, .

pimpinan Otaritas Keuangan (OJK) baik pusat maupun daerah dan orang-orang

terkait.

Dari wawancara tersebut akan memperoleh data tentang pengawasan yang

dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah  Mandiri

Cabang Pekanbaru dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah. Baik metodenya maupun

pelaksanaan di lapangan.

b. Metode Observasi (observation)

Metode ini memiliki banyak manfaat, khususnya dalam perolehan fakta atau data

yang kemungkinan disembunyikan oleh responden. Di antara manfaat yang akan

diperoleh dari penggunaan metode observasi adalah: Pertama, memungkinkan

melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana

yang terjadi sebenarnya. Kedua, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang

langsung diperoleh dari data. Ketiga, menghilangkan keraguan terhadap melenceng



atau biasanya data yang diperoleh melalui metode lain. Keempat, lebih

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Kelima, dalam

kasusu-kasus tertentu di mana metode lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat

menjadi metode yang sangat bermanfaat. Keenam, metode observasi ini dapat

dijadikan sebagai alat ampuh untuk menguji kebenaran data yang telah diperoleh 32.

Dalam menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan langsung

terhadap jalannya transaksi murabahah, mudharabah dan musyarakah yang dilakukan

oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dan Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Pekanbaru. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan akan

menghindarkan penulis dari perolehan data yang tidak valid.

c. Metode Dokumenter (secondary sources).

Sebagian ilmuan, di antaranya Lincoln dan Guba, membedakan antara dokumen

dan record. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik33.

32 Di antara manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan metode observasi adalah: 1). Memungkinkan melihat,
mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya; 2).
Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional
maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; 3). Menghilangkan keraguan terhadap melenceng atau
biasnya data yang diperoleh melalui metode lain; 4). Lebih memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-
situasi yang rumit; 5). Dalam kasusu-kasus tertentu di mana metode lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat
menjadi metode yang sangat bermanfaat; dan 6). Metode observasi ini dapat dijadikan sebagai alat ampuh untuk
menguji kebenaran data yang telah diperoleh. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke-6, h. 125-126.

33 Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Naturalistic Incuiry, (Beverly Hills: Sage Publications, 1981), h. 228.



Dokumen yang penulis maksudkan di sini adalah tanpa membedakan antara

record dan dokumen. Artinya, setiap bahan tertulis, baik dipersiapkan sebelumnya

untuk penelitian ini atau tidak, semuanya dijadikan data bagi penelitian ini.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan segala data tertulis dari transaksi

Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah dapat diperoleh. Sehingga, validitas data

yang terkumpul dapat diyakini kebenarannya.

Melalui ketiga metode di atas diharapkan data-data yang dibutuhkan untuk

menjawab masalah pokok dari penelitian ini dikumpulkan secara optimal, untuk

kemudian diolah dan dianalisa.

d.  Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumenter

di atas disusun sedemikian rupa sesuai dengan pola tertentu, kategori tertentu, fokus

tertentu, tema tertentu, atau pokok permasalahan tertentu. Oleh sebab itu, semua catatan

harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, direduksi dan dimasukkan ke dalam

pola, kategori, fokus atau tema tertentu yang sesuai. Hasil reduksi tersebut di-display

secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang hendak

dipahami dan dimengerti “duduk soalnya”.

Untuk menguji keabsahan data, metode yang digunakan adalah metode

trianggulasi34. Teknik yang dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber, yaitu dengan

34 Yang dimaksud trianggulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lihat Lexy J. Moleong,
Metodologi ..., h. 178



cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Secara teknis, metode ini dilakukan

melalui tiga cara, yaitu:

1.) Membandingkan data hasil pengamatan langsung (observasi) dengan data hasil

wawancara;

2.) Membandingkan apa yang dikatakan oleh responden di depan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi; dan

3.) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan menggunakan metode di atas, diharapkan tidak ada data yang tidak

terkumpul, melainkan data yang  akurat.

Ketika melacak informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, penulis

memperoleh banyak data. Banyaknya data tersebut, mengharuskan penulis untuk

merangkum, mengikhtisar atau menyeleksi data tersebut menurut kategori tema, fokus

atau permasalahannya. Cara ini, dalam penelitian kualitatif termasuk dalam kategori

pekerjaan analisis yang disebut dengan “reduksi data”.

Selain reduksi data, perlu pula dilakukan kegiatan “display data”, sehingga tersusun

secara kronologis dan sistematis. Hal ini tentunya memudahkan penulis dalam melakukan

analisa data. Metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode content analysis,

yaitu suatu teknik pengambilan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis

Melalui metodologi di atas, diharapkan dapat terjawab masalah yang dicari

jawabannya melalui penelitian ini.

H. Kajian Kepustakaan



Pengertian yuridis istilah “pembinaan” dan “pengawasan” disebutkan dalam Penjelasan

atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam penjelasan itu, dibedakan antara pengertian

“pembinaan” dengan “pengawasan”, yaitu :

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang

menyangkut aspek-aspek: seperti a. kelembagaan bank, b. kepemilikan bank; c.

kepengurusan bank; d. usaha bank; e. pelaporan bank; dan f. aspek lain yang

berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

2. pengawasan meliputi :

a. pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui

penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan

b. pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-

tindakan perbaikan.35

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan

yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action

to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala

aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan .

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak

manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang

direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta  “Pengawasan merupakan fungsi yang

menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.

35 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan



Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan

antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan

dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada

perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja

aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan

hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka

perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui

pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi

mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian

dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau

pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen,



pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi

manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk

menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan

peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya

hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian

dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai

“Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan

ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks

membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola

pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama

pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara

untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan

dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal

control) maupun pengawasan ekstern (external control). di samping  mendorong adanya

pengawasan masyarakat (social control).



Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas

rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1). Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;

2). Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;

3). Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Penelitian tentang Bank Syariah seperti bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru,

Bank Syariah mandiri Cabang Pekanbaru, dan  Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah sudah

cukup banyak  yang sudah melakukan penelitian, penelitian tentang konsep Produk bank

syariah, kegiatan bank syariah baik tentang mudharabah, murabahah dan musyarakah serta

produk lainnya, akan tetapi penelitian tentang pengawasan dewan pengawas Syariah pada

bank Muamalat Indonesia Cabang pekanbaru, Bank syariah mandiri Cabang Pekanbaru Bank

riaukepri unit usaha syariah belum ditemukan oleh penulis. Sementara berbagai macam

penyimpangan yang ada terjadi pada tiga bank tersebut, baik pada konsep mudharabah,

murabahah maupun musyarakah serta produk lainnya.

Himpunan Fatwa DSN-MUI menjadi rujakan utama penelitian ini. Karena segala

bentuk transaksi yang berlaku pada BMI dan BSM akan dirujuk kepada Fatwa DSN. Adapun

beberapa penelitian tentang bank syari’ah  di antaranya Tidak Syar'inya Bank Syariah di

Indonesia karya Zaim Saidi. Buku ini mengurai beberapa kritikan terhadap bank syari’ah di

Indonesia. Tidak dipungkiri semakin tinggi usaha untuk mensosialisasikan keberadaan Bank

Syari’ah semakin tinggi pula kritikan terhadap Bank Syari’ah tersebut.

Begitu juga halnya dengan literatur lain yang mensosialisasikan Bank Syari’ah seperti

Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, Apa

dan bagaimana Bank Islam karya Muhammad Syafi’i Antonio; Azas-azas perbankan Islam



dan lembaga-lembaga terkait BMI dan takaful di Indonesia karya Warkum Sumitro;

Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia karya M. amin Aziz; Perbankan Syariah masa

depan karya Imam Himan,  dkk; Doktrin Ekonomi Islam karya Afsalulrahman; Dasar-dasar

Manajemen bank Syariah karya Zainal Arifin dan lain-lain.

Pada syariat dalam lapangan luas ini kita akan berhadapan dengan suatu

perbendaharaan fikih yang luas sekali, yang nilainya masing-masing akan berbeda menurut

ahli fikih yang bersangkutan sesuai dengan zaman,lingkungan dan kasus yang dihadapi.

Akan tetapi, syariat dalam arti luas ini tidak mesti dilaksanakan seluruhnya dan seadanya,

sebab banyak diantara materi yang terdapat didalamnya berbeda satu sama lain disebabkan

karena perbedaan dasar mazhab dan pemikiran ahli fikihnya. Penyebab lain boleh jadi juga

karena adanya beberapa ketentuan hukumnya yang terperinci yang kurang serasi lagi dengan

zaman sekarang karena perbedaan waktu antara zaman penyusunnya dengan masa kini serta

masa yang berlainan pula ketika fatwa itu disusun dengan keadaan masa dewasa ini.

Sisi lain yang perlu pula dipertimbangkan adalah bahwa syariat dalam lapangan luas

tidaklah berarti telah mencangkup pemecahan semua masalah, terutama masalah yang baru

timbul di masa kini. Namun begitu, dapat pula dipastikan bahwa pusaka perbendaharaan

fikih tadi mengandung segalah prinsip dasar yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah

zaman modern. Pusaka tadi mengandung berbagai cara praktis yang dapat dipakai untuk

landasan usaha dalam menyelesaikan kasus-kasus yang baru timbul.

Dalam arti sempit , syariat Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti

dan tegas yang tertera di dalam al-Quran dan Hadis yang sahih, atau diterangkan dengan

ijmak. Pada pengertian yang sempit ini, syariat islam dengan dalil-dalilnya yang tegas dan



pasti itu, umat Islam wajib mengikuti seadanya dan wajib dijadikan sebagai sumber untuk

memecahkan masalah yang dihadapi.

Seirama dengan pengertian diatas, Ibrahim Hosen mengatakan bahwa hukum Islam itu,

biasa di bagi ke dalam kategori syariat, yang ditegaskan secara langsung oleh nash, tanpa

alasan untuk ditakwilkan, dan hukum Islam dalam kategori fikih, yaitu yang tidak ditegaskan

secara langsung oleh al-Quran dan sunnah serta baru di ketahui melalui  penelitian dan

ijtihad.36 Pada bagian kategori pertama, hukum islam itu bersifat mutlak yang tidak dapat

diubah serta padanya tidak ada lapangan ijtihad dan pembaharuan. Dalam konteks ini hukum

syariat bersifat pasti dan statis.

Berbeda dengan syariat, hukum islam dalam kategori fikih mengandung unsur

rasionalisasi yang dilakuakan mujtahid dengan metode-metode tertentu. Pada bidang ini

hukum islam tidak bersifat absolute dan tidak pula bersifat kaku, melainkan dia berkembang

sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan serta sejalan dengan kemampuan mujtahid

yang berijtihad. Oleh sebab itu lapangan hukum fikih tidaklah semestinya diasumsikan

sebagai bidang yang kaku, melainkan merupakan suatu wilayah yang berkembang.

Dalam kerangka ini studi terhadap ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, baik

secara individual maupun kelompok, untuk melihat perkembangan hukum islam merupakan

kejadian yang menarik yang mengandung banyak persoalan yang bisa diselidiki.

Landasan ekonomi yang dianggap kuat ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak

keuangan eksternal, serta dengan faktur-faktur makro dan mikro ekonomi, hal ini disebabkan oleh

karena penyelenggaraan perekonomian Nasional kurang mengacu kepada amanat pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjukkan corak monopolistik.para pengguna yang dekat

36 Ibrahim Hosen “ Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia “ Jakarta Putra Harapan, 1990, hlm. 118.



dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan

sosial, kelemahan fundamental itu juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh

semangat kewirausahawan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan

tidak kompetitif, sebagai akibatnya krisis moneter  yang melanda Indonesia tidak dapat diatasi

secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkitkembali.37

Untuk mengatasi krisis ekonomi di daerah ini Warikum Sumitro, menjelaskan perlu dibentuk :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi Umat bermuamalah secara Islami, khususnya muamalah yang

berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari peraktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha

perdagangan lain yang mengundang unsur gharor (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut

selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan

ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan

melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik

modal (orang kerja) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang

lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang

produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (Berwirausaha).

4. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan

program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam

mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah  yang lebih menonjol  sifat

kebersamaan dari  siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusuha

37 Ramli Zen, “ Hukum perkeriditan dan perbankan” FH. UIR, 1999,  hlm. 14.



produser pembinaan pedagang perantara, program pemberian konsumen, program

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter Pemerintah, agar aktivitas Bank Islam yang

diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga,

menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank

dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh

gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

6. Untuk    menyelamatkan    ketergantungan    umat    islam    terhadap    bank konvensional

yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank sehingga umat islam tidak

bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan

perekonomiannya.38

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 12 menjelaskan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,

berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  untuk  melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan peranan Bank yang

menyelenggarakan   kegiatan   usaha   berdasarkan   prinsip   syariah  perlu  di tingkatkan untuk

menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi

masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah termasuk pemberian kesempatan kepada Bank umumnya untuk membuka kantor

cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

38 Warkum Sumitro, Azaz-azaz perbankan Islamdan lembaga terkait “ Penerbit Rajawali Peres. Jakarta,
2007hlm 12-19.



Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 13 dijelaskan

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip islam antara bank dengan pihak lain

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

sesuai syariah antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan

prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijaroh) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan

atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah waiqtima)

Dari penelitian yang dilakukan pada  beberapa bank syariah dijakarta  antara lain bank Muamalat

Indonesia , Bank Syariah mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah Indonesia

terhadap produk syariah dengan prinsip bagi hasil investasi pembiayaan mudharabah, maka pada

kenyataannya produk tersebut sampai saat ini bukanlah merupakan produk syariah unggulan.

Operasionalisasi prinsip bagi hasil dalam pembiayaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi perekonomian dan akan menjadi dasar tumbuhnya sektor rill melalui perbankan syariah

sebagaimana yang diamanatkan undang-undang mengalami banyak hambatan. Seharusnya

keberadaan perbankan syariah dapat menjadi angin segar  ditengah  lesunya perkembangan ekonomi

kerakyatan.39

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa . R.A. Evita Isretno, . Bahwa bank syariah itu diakui

berdasarkan penelitian bukanlah merupakan produk unggulan, artinya belum mengamalkan fatwa DSN-

MUI secara murni dan konsekwen..

Kontrak Mudharabah adalah kegiatan bisnis yang banyak sekali dan meluas dilaksanakan di

jazirah Arabia, khususnya orang-orang mekah sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw, sebagai

satu bentuk kemitraan orang-orang Mekah yang telah tergantung kepada perniagaan ini untuk

39 R.A. Evita Isretno, , Pembiayaan Mudharabah dalam sistem Pwerbankan syariah “ Citiya Perss, jakarta,
2011, hlm. 123.



meneruskan hidup mereka, dan mereka tidak dapat menjalankan perniagaan sendiri, karena

mengembara terlalu lama, maka biasanya mereka memberikan modal kepada orang-orang yang

mampu dan sanggup berniaga dengan membagi keuntungan bersih yang di perolehnya.40

Maka kontrak mudharabah dalam pandangan umum para fuqoha adalah dibolehkan serta

di syariatkan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas.41 Terlepas

dari pendapat para pakar yang pro dan kontra terhadap hukum bunga bank tersebut yang pasti

kenyataan menunjukkan bahwa umat islam pada umumnya merasa ragu dan bersikap mendua,

disatu pihak sesuai dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi mereka, harus berhubungan dengan

bank di pihak lain. di dalam sanubari mereka masih sangat khawatir akan ribanya bunga bank yang

dilarang oleh ajaran agamanya, sikap islam yang mendua tersebut tidak bisa dibiarkan

berlangsung terus menerus, karena selain bisa menimbulkan keresahan bathin umat, juga tidak

bisa mengoptimalkan peran utama dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara, pihak

umat islam merupakan asset terbesar dari pembangunan di Indonesia.42

Dengan usaha yang dilakukan di atas diharapkan kita bisa terhindar dari praktek-praktek

riba yang hal tersebut dilarang Allah dalam agama. Mudharabah adalah akad yang dilakukan

antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola) dimana keuntungan disepakati  diawal

untuk di bagi  bersama dan kerugian di tanggung oleh pemilik modal.43

Seiring dengan itu Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’anu Karim pada surat Al-Imran

ayat130.:





40 Khusaini Ahmad, Op-cit, hlm. 104.
41 Ibid, hlm, 837,
42 Warkum Sumitro, “Op-cit” hlm.7.
43 Zainal Arifin” Dasar-dasar Manajemen bank Syariah” Al-Vabet, Jakarta,hlm. 200







Artinya : " Hai orang orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda

dan bertawakkallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.45

Seiring dengan itu Rasulullah saw telah mejelaskan dalam hadistnya "Tuhan sesungguhnya

berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki atau tidak mendapat

petunjuk darinya (Mereka itu adalah) Peminum arak, Pemakan Riba, Pemakan harta anak yatim

dan mereka yang tidak bertanggung jawab/ menelantarkan ibu bapaknya.46

Dari pengertian beberapa teori di atas maka memerlukan penelitian yang lebih jauh dan

mendalam tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan peraktek-peraktek atau kontrak

mudharabah yang di selenggarakan oleh Bank Muamalat Pekanbaru..

Selanjutnya Muhammad Safii Antonio menjelaskan tujuan Bank Muamalat Indonesia

adalah :

1. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Indonesia sehingga akan berkurang kesenjangan

sosial ekonomis sebagai akibat praktek-praktek aktivitas yang tidak islami.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam proses pembangunan terutama

dalam lapangan ekonomi keuangan yang selama ini keikut sertaan masyarakat

memanfaatkan lembaga perbankan masih  kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap

hukum bunga Bank.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan pada efesiensi

dan keadilan sehingga mampu meningkatkan partisipasi umat untuk menggalakan ekonomi

45 Al-Qur,an Terjemah, “Op-cit “ hlm.97.
46 M. Syafii Antoni” Op-cit” hlm.53.



rakyat Indonesia dengan antara lain memperluas jaringan perbankan di daerah-daerah

pedesaan yang terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat Islam Indonesia untuk berfikir secara ekonomi

berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.47

Warkum Simitro dalam bukunya Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga

terkait, dijelaskan bahwa tujuan bank perkeriditan Rakyat syariah adalah:

1 Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam Indonesia, terutama masyarakat

golongan ekonomi lemah yang pada umumnya tinggal didaerah pedesaan.

2 Menambah dan menumbuhkan lapangan kerja yang terutama dikecamatan-kecamatan.

3 Meningkatkan pendapatan perkapita umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi

lemah.

4 Mengurangi urbanisasi.

5 Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi ini dalam rangka menuju

kepada kualitas hidup yang memadai.

Mudharabah berasal dari kata dharnbal, berarti memukul, atau berjalan. Pengertian

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam

menjalankan usaha.48 Secara teknis, Al- Mudharabah adalah akad kerja sama Usaha antara

dua pihak dimana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungannya usaha  secara mudharabah di

bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola,

47 Warkum Sumitro, “ op-cit “ hlm. 73-74.
48 Muhammad Rawasa,” Op-cit” halm.73-74.



seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kalaian sipengelola.sipengelola

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.49

Untuk diketahui “bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga

keuangan syari’ah (LKS) pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan

cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (

Malik, shahibul al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua

(amil,mudharib, nasabah ) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak”.50 Selanjutnya MUI

memutuskan fatwa tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh ) antara lain “ dengan

ketentuan Pembiayaan “ Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

Lembaga Keuangan Syariah ( LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal ( pemilik dana ) membiayai 100%

kebutuhan suatu proyek (usaha ) sedangkan pengusaha (nasabah ) bertindak sebagai

mudharib atau pengelola usaha.51

Islam adalah agama yang lengkap yang mempengaruhi semua aspek kegiatan yang ada

didunia. Esensinya, adalah perintah Allah maha besar yang memandu seluruh aspek umum

manusia termasuk esensi dari keberadaan ekonomi dan membangun umat Islam secara

individu, keluarga, komunitas, sosial dan setiap tingkatan. Ada tiga fondasi yang merupakan

isi dari iman, islam adalah aqidah, akhlak dan syariah.

49 Ibid,hlm.95.
50 Fatwa MUI DSN, “Op-cit” hlm.39.
51 48.Ibid, hlm. 43.



1. Aqidah, Aqidah menjadi prinsip dari iman dan kepercayaan Islam. aqidah dari cara

pandang Islam yang memiliki kepercayaan yang kuat didalam hati bahwa Allah Maha

Besar dan Nabi-Nya Muhammad .

Aqidah adalah fondasi utama dari Islam dan starting point dalam menjadi seorang

muslim yang baik, Ini terefleksikan dalam kegiatan yang dijalankan oleh Nabi. Nabi

Muhammad menggambarkan Islam sebagai bangunan dimana fondasinya adalah Aqidah.

Fondasi dari aqidah sebagai berikut :

a. Faith in god : Muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Maha Besar dan

Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kepercayaan hanya satu Tuhan dan

menyembah hanya kepada satu Tuhan.

b. Faith In The angels. : Dalam Islam, malaikat –malaikat adalah ciptaan dimana Allah

Maha Besar memberikan perintah –Nya ke Bumi.Tugasnya mencakup menjaga

catatan dari kegiatan-kegiatan, pikiran dan perbuatan dari setiap orang selama

hidupnya di Bumi dan melindungi hidupnya ketika di Perintahkan oleh Allah Maha

Besar.

c. Faith in the Seriptures : Muslim percaya bahwa kitab-kitab yang dinyatakan oleh

Allah Maha Besar adalah untuk momentum umat manusia.Firman dari Allah Maha

Besar adalah kebenaran yang utama dan tercatat di Al-Qur’an Hadits yang harus di

ikuti oleh orang Muslim.

d. Faith in the prophats, : Muslim percaya banyak pribadi-pribadi yang dipanggil

menjadi Nabi sebelum nabi Muhammad saw. ada 28 yang disebutkan di Al-Qur’an .

Nabi Utusan Allah kepada manusia yang juga harus di hormati.



e. Faith in day of judgement, : Muslim percaya bahwa ada hari penghakiman dimana

semua manusia di dunia harus memberikan pertanggung jawaban , diberi hadiah atau

mendapat hukuman.

f. Faith in Desting : Al-Qur’an menyatakan bahwa akhir hidup manusia ditentukan oleh

perbuatannya sendiri.

2. Akhlak : Akhlak di defenisikan sebagai kode etik Islam, hal ini berhubunghan dengan

perilaku pribadi. Akhlak dalam Islam termasuk dalam relasi antara manusia dengan

manusia. Manusia dengan Allah, manusia dengan yang lain. Akhlak didasarkan ketentuan

orang muslim kepada Allah dan hidup dari Nabi Muhammad sebagai model bagi semua

orang muslim. Kesimpulan akhlak focus pada watak sikap dan etika kerja yang seorang

muslim jalankan dalam tindakan prakteknya.

3. Syariah Islam : Syariah Islam berarti jalan yang memimpin hidup manusia ke jalan yang

benar. Prinsip syariah bukan hanya hukum, tapi juga mencakup seluruh hidup termasuk

iman dan perbuatan, tingkah laku pribadi,transaksi yang legal dan sosial, untuk

keseluruhan jalan hidup. Oleh karena itu Prinsip syariah adalah lebih dari hukum dan

kegiatan sosial untuk seluruh total hidup.

Singkatnya syariah mengatur seluruh bentuk tindakan praktikan Campresing ibadah

dan muamalat. Muamal Ananah : struktur yang mengatur arca sosial atau publik, Sangat

memperhatikan kehidupan sehari hari manusia. Dalam konteks relasi antara manusia

dengan manusia. Dengan ciptaan yang lain, seperti Binatang, tumbuh-tumbuhan .hal ini

bisa diklasifikasikan menjadi tiga tipe :

a. Munakahat : mengatur area pernikahan, perceraian, warisan

b. Jinayat : mengatur tentang melarang kekerasan pada tubuh manusia



c. Muamalat : mengatur aktivitas manusia yang berhubungan dengan bisnis,

perdagangan dan usaha menyimpan harta atau aktivitas yang berkaitan

pengembangan ekonomi ada tiga area yaitu politik (mengatur yang berhubungan

Ekonomi ( perjanjian public dan keuangan Islam, seperti Bank Islam dengan syariah )

Sosial ( mengatur  yang berhubungan keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan

seperti zakat yang dibayarkan oleh muslim )

Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam itu dibangun atas lima nilai universal

yakni, Tauhid (Keimanan) Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah

(Pemerintah) dan Ma’ad (Hasil) Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk

menyusun teori-teori ekonomi Islam.52

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 19 dijelaskan

kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau  Akad lain

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad

musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna,

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

52 Ahmad Mujahidin “ Ekonomi Islam” Pt. RajaGrapindo Persadas Jakarta, 2013. hl. 24-25.



e. Menyalurkan pembiyaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah

f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada

Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya

bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dangan Prinsip Syariah.

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

h. Melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiyaan berdasarkan Prinsip Syariah.

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain,

seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh

Pemerintah dan/atau Bank Indonesia

k. Menerima pembayaran  dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan

dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.

l. Melakkan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang

berdasarkan Prinsip Syariah.

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan

Prinsip Syariah.

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.

o. Melakukanfungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah.



p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah

dan

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang

sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah ( UUS) meliputi :

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad

musyarakah, Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna,

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah

f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada

Nasabah berdasarkan Akad ijarahdan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya

bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah



h. Melakukan usaha kartu debet dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar

transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,

musyarakah, mudharabah, murababah, kafalah, atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh

pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungasn

dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.

l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang  dan surat berharga  berdasarkan

Prinsip Syariah.

m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.

n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah,

dan

o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang

sosial sepenjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.53

Adapun sumber-sumber dari syariah.54

1 Mayor Sources ( Sumber-sumber utama )

a. Al-qur’an : Al-Qur’an adalah fondasi dari ajaran Islam dan buku utama dari

prinsip keagamaan dan moral.Al-qur’an adalah perkataan Allah yang dinyatakan

ke Nabi Muhammad , itu tidak hanya termasuk mengatur hidup pribadi  tapi juga

53 Lihat Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
54 Ibid hlm.46.



seluruh aspek hidup baik sosial maupun budaya. Al-Qur’an adalah pernyataan

ilahi yang terakhir dan lengkap dan hanya buku dari Allah yang tidak terdistarsi,

karaktristik dari Al-Qur’an.

b. The Sunnah :  Sunnah adalah sumber dari hukum Islam. Sunnah adalah kata Arab

yang berarti metode yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Sebagai kata yang

untuk mewakili apa yang dia kaitkan, lakukan dan setujui. Sunnah terdiri dari

perkataan –perkataan, perbuatan-perbuatan yang diterima  dari Muhammad.

Dengan perkataan lain Sunnah adalah implementasi dari Al-Qur’an . Al-Qur’an

dan Sunnah adalah sumber utama dari hukum Islam yang harus diterima

sepenuhnya karena sumber ini berisi kebenaran yang absolute dan tidak diragukan

sebagai fondasi  dari doktrin Islam.

c. Ijma’ : Ijma’ berarti memutuskan setuju terhadap sesuatu. Kensensus dalam

pengertian , interprentasi dan aplikasi pengajaran dari Al-Q ur’an dan sunnah.

Dimana sebagai sumber ketiga  dari syariat. Ijma’ atau konsensus adalah

persetujuan dari para ahli Muslim di priode waktu  setelah kematian Nabi Tuhan

tentang pososi dari suatu masalah.

d. Qiyas : Qiyas berarti analogi, qiyas adalah mendaftarkan beberapa masalah yang

tidak disebutkan secara  spesifik di Al-Qur’an dan Sunnah oleh Nabi. Pada isu-isu

itu para ahli menerapkan hukum melalui pendekatan analogi yang berdasarkan

pada Al-Qur’an dan Sunnah yang memiliki situasi yang sama.

2 Minor Source.

a. Ijtihad: Ijtihad berarti motivasi atau tindakan sendiri, Ijtihad adalah sumber dari

hukum islam yang luas dan datang setelah Al-Qur’an  dan sunnah. Ijtihad adalah



sumber atau metodologi yang diberi  hukum Islam yang dapat di adaptasikan ke

situasi  yang baru  dan punya kemampuan untuk menangani semua issu dan

masalah yang baru.

b. Istihsan : Istihsan adalah metode menilai pendapat pribadi dengan tujuan

menghindari adanya ketidak jujuran yang mungkin hasil dari penerapan hukum

secara literal. Istihsan tidak terlepas dari syariah, tapi bagian dari syariah.

c. Maslahat : Maslahat berarti “ keuntungan “ dan in  mengacu kebebasan,

kepentingan umum, Adanya perlindungan terhadap hidup , agama, intelektual,

kepemilikan.

d. Ma’ruf : Ma’ruf  berarti cukup dikenal atau hal umum. Ini diidentifikasikan

tindakan yang diterima oleh masyarakat umum, Didasarkan pada prinsip  “apa

yang dibolehkan oleh secara tradisi adalah sama dibolehkan  syariat“ Dimana

selama tradisi tidak bertentangan dengan hukum . Esensi dari spirit  dan syariah

hal ini sangat teraplikasi dalam kasus lokal atau Nasional.

Selanjutnya “ Agama Islam memiliki  tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek

syariah dan aspek akhlak. aqidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam dan

akhlak disebut juga ihsan. aqidah menunjukkan kebenaran Islam, Syariah menunjukan

keadilan Islam dan akhlak menunjukkan keindahan Islam.

Kajian tentang “ijtihad “ sudah sangat banyak dilakukan oleh para ahli. Terutama di

Indonesia persoalan ijtihad juga ramai dibicarakan, seperti dalam seminar-seminar ilmiah,

teristimewa sejak munculnya gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Dan hadirnya  buku-buku

tentang ekonomi Islam dan Himpunan Fatwa MUI- DSN dan lain sebagainya akan



membuka pikiran kita untuk mengkaji pentingnya adanya bank dalam perkembangan

ekonomi syari’ah.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Kerangka

Teoritik, Metode Penelitian, Kajian Kepustakaan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II  Tinjauan Tioritis tentang bank syariah, terdiri dari Lahirnya Bank dan

Fungsinya, Lahirnya Bank Islam, Pengertian Bank Syariah, Perbedaan Antara Bank Syariah

dengan Bank Konvensional, perbedaan antara bagi hasil dengan tingkat suku bunga,

perbedaan pokok antara sistemn bank konvensional dengan Bank Islam, urgensi Bank

Syariah, Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah, Konsep Dasar Ekonomi Islam,

Konsep Dasar Operasional Bank Syariah, Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Syariah, Sistem

Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia, Sistem Optimalisasi Dewan Syariah Perbankan

Syariah, pengertian akad dan Produk Bank Syariah, Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa

MUI. Pengawasan Perbankan di Indonesia, Sekilas tentang Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Pengawas Syariah dan,Dasar Hukum Pengawasan Bank, Dasar Hukum Perbankan,

Dasar Hukum tentang Pengawasan Bank Syariah dan rambu-rambu kesehatan bank.

Bab III, Profil Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit

Usaha Syariah, terdiri dari PT. Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari sejarah singkat

berdiri dan berkembangnya bank Muamalat Indonesia, Visi dan Misi Bank Muamalat

Indonesia, Tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Struktur organisasi Bank Muamalat

Indonesia, Produk –produk Bank Muamalat Indonsia. PT. Bank Syariah mandiri, terdiri dari

Sejarah dan sumber dana bank syariah mandiri, Struktur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang



Pekanbaru, Susunan dan Pengurus Bank Syariah Mandiri dan Produk Bank Syariah Mandiri,

PT. Bank riaukepri Unit Usaha Syariah yang terdiri dari, Sejarah singkat PT. Bank Riau

Kepri Sejarah Bank riaukepri Unit Usaha Syariah Produk Bank riaukepri Unit Syariah,

Produk penghimpunan dana Produk penyaluran dana (Financing )Jasa keuangan lainnya

Pengertian akad dan Produk bank Syariah

Bab IV Hasil Penelitian  terdiri dari bagian A. Implementasi Efektitas Pengawas Dewan

Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia , Bank Syariah Mandiri, dan Bank riaukepri

Unit Usaha Syariah, terdiri dari Implementasi dan Efektifitas Dewan Pengawas Syariah,

Prosedur Penerapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, Jumlah anggota dan perangkat

keanggotaan dewan Pengawas Syariah, Pengawasan Penerapan  Prinsip Syariah pada  Bank

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah,

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah

Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Pada

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah,

Laporan Dewan Pengawas Syariah, Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah,

Pelaksanaan Pengawasan, Perencanaan Organisasi Unit Usaha Syariah, dan Jenis Kegiatan

Usaha.Pada bagian B. Perbedaan Pengawasan yang dilakukan pada Bank Muamalat

Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah, terdiri PT. Bank

Muamalat Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Enam Fatwa baru

disahkanKode Etik Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Efektifitas Hukum Perbankan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan

Bank riaukepri Unit Usaha Syariah, PT. BanK Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. Pemilik

(pemegang Saham ) Dewan Komisaris Direksi, Direktur Kepatuhan, Komite-



Komite,Aplikasi Dewan Pengawas Syariah, Kantor Akuntan Publik (KAP) Capoate

Secretary, Sistem Penunjang Keputusan pada Bank Syariah, Sistem Penunjang Keputusan

(SPK ) dan Laporan Komite Audit. PT. riaukepri Unit Usaha Syariah , Kondisi Bank

riaukepri Unit Usaha Syariah Prinsip Operasional Bank Syariah, Sistim Penunjang

Keputusan, Struktur GCG (Good Corprato Governance ) Unit Kerja Pendukung, Prinsip

Syariah, Prinsip Operasional Bank Syariah, Fungsi Dewan Pengawas Syariah, Kedudukan

Dewan Syariah, Pentingnya Peran Dewan Pengawas Syariah dan Tugas yang di amanatkan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada bagian C dijelaskan

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pada Bank Syariah,

Melakukan sosialisasi, Pendidikan.dan  Memilih Pemimpin dan Mengadakan Dewan

Pengawas Syariah Sistem Perwakilan pada setiap Provinsi.

Bab V Penutup  terdiri dari Kesimpulan, saran-saran, lampiran dan Daftar bacaan.


