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TINJAUAN TEORITIK TENTANG BANK SYARIAH , DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Lahirnya Bank dan Fungsinya

Lahirnya “Bank“ pada mulanya adalah hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta-

benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain sebagainya berpindah

dari satu tempat ke tempat yang lain sedang mata pencuri mengikutinya. Maka “Bank“

merupakan tempat yang dipercaya dan terpelihara dengan kekuatan tenaga. Karena rapinya

penjagaan bank itu, kepercayaan umum pun tertarik olehnya.

Dengan demikian berkembanglah bank dengan cara-caranya. Bank memberi jaminan atas

penyimpanan  dan penyimpanan pun dapat pula mempergunakan uang penyimpanannya

dengan mempergunakan cheque, surat wesel dan lain sebagainya. Bank yang pertama berdiri

di Venesia dan Genua di Itali, kira pada abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota-

kota dagang. Manusia dengan menuju ke kota-kota ini untuk tukar menukar barang-barang

dagangnya.Dari kedua kota ini berpindah sistem bank ke Eropah Barat di Inggiris.1 didirikan

pada tahun 1696, Bank of England.2

Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 10 Okrober 1827 di Wilayah Hindia

Belanda  (Nusantara) sudah didirikan bank oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bank tersebut

diberi nama De Javasche Bank kedudukan di Batavia ( Sekarang jakarta ). Bank tersebut

bukanlah milik pemerintah, namun semua pimpinannya di angkat oleh Pemerintah. Tujuan

utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah

1 Inggiris dahulu diberi gelar sebagai Negara yang mempunyai jajahan meluas hingga mataharai tidak tenggelam
dari Negara itu. “ The sun never sets “ dan sekarang dinamakan “ The new sick man 0f Europe.

2 WWW.Sejarah Bank Indonesias.Com/Wilkipedia.com



Belanda. Pada tahun 1951, De Javashe Bank di nasionalisasikan diganti namanya menjadi

Bank Indonesia.3

Sulit mencari definisi yang tepat mengenai bank. Tetapi dikatakan, bahwa bank

adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan hutang-piutang, baik yang berupa uangnya

sendiri maupun uang orang lain.Bank memperedarkan uang untuk kepentingan umum, tidak

membekukannya dan tidak pula menimbun kekayaan dalam satu tangan. Bank mendapat

kepercayaan umum berdasarkan ia sendiri menjaga kepercayaan umum. Dan bank

merupakan tempat penyimpanan yang terbaik dan aman, dan tempat meminjam yang teratur.

Maka bank menolong manusia pada umunya dalam menghadapi kesulitan keuangan.4

Pada umumnya, bank menolong manusia dalam banyak kesulitan. Dalam soal

dagang, bank meringankan hubungan antara pedagang dan pedagang dengan melancarkan

pemindahan uang. Bagi hartawan, Bank melindungi harta itu dari tangan pencuri dengan

menyimpannya ditempat yang safe/aman. Di Indonesia , terdapat Bank Haji yang bertugas

menolong pemindahan uang para jamaah haji, dari satu tempat ketempat lain.

Dalam masyarakat manusia, bank diperlukan terutama dalam usaha

memperkembangkan dan memajukan kepentingan  Nasional  dan Internasional dalam seluruh

bidang hidup. Bank telah mengikat jurusan hidup manusia dengan menjadi urat nadi dari

perusahaan-perusahaan dan mengikat jalan hidup seseorang, baik dalam kerjanya sebagai

pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Maka bank itu telah merupakan lapangan “

Muamalat “ 5yang baru dalam coraknya, dalam rupa modalnya dan cara pelaksanaannya yang

harus ditinjau dengan seksama.

3 WWW,Sejarah Bank Indonesias.Com/Wilkipedia.com
4 Ibid.  hlm.111.
5 Muamalat adalah kata Agama digunakan dalam istilah Agama untuk hubungan yang diadakan oleh manusia

sesame manusia dalam bidang tukar menukar manfaat dalam kepentingan hidup. Kata ini telah cukup dikenal oleh



1. Lahirnya Bank Islam

Pada zaman Rasulullah saw. Dan para sahabat terdapat individu-individu yang telah

melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh

fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang , ada

sahabat yang melaksanakan fungsi pengiriman uang. Dan ada pula yang memberikan

modal kerja. Oleh karena itu , praktek-praktek perbankan telah lazim dilaksanakan sejak

zaman Rasulullah saw.6

Rasulullah saw. Yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat

Makah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke

Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada

para pemiliknya.7dalam konsep ini, pihak yang dititip tidak dapat memanfaatkan harta

titipan.8

Seorang Sahabat Rasulullah saw. Zubair bin Al-Awam memilih tidak menerima

titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan zubair ini

menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu pertama, dengan mengambil uang itu

sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya, dan kedua, karena bentuk

pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Riwayat lainnya

menyebutkan, bahwa Ibnu Abbas melakukan pengiriman uang dari Makah kepada

adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.9

masyarakat kita. Dalam hadits Rasulullah saw. Mengatakan , bahwa Agama ./Islam itu adalah muamalat/cara
berbuatnya manusia terhadap manusia lainnya.

6 Adiwarman A. Karim”Bank Islam Analisa Fiqh dan Keungan” Jakarta, PT. Raja Grafindo, persada, 2004. hlm.6
7 Sami Hamoud, Islam Banking”m sebagaimana dikutip dari Adiwarman A. Karim, ibid, hlm 18,
8 Adiwarman, A. Karim, Ibid.
9 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam” sebagaiman dikutip dari Adiwarman A. Karim, Ibid, hlm. 19



Selanjutnya perkembangan perbankan Islam terus meningkat, sampai di zaman Bani

Abbasiyah, terus berkembang lahirnya bank-bank Islam dinegara-negara Muslim yang

prinsipnya adalah anti kepada bunga bank, karena bunga bank dianggap Riba. Perbankan

yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk

mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan

Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau

tradisional suatu yang haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang

dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan

dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa

penyimpanan dana dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga

dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, karena mereka

berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.10

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah semakin hari semakin populer

bukan hanya dinegara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat yang ditandai

semakin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep  syariah. Dan lahirnya undang-

undang tentang Bank Syariah seperti undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang

perbankan Syariah.

1. Pengertian Bank Syariah.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan bahwa bank berasal dari bahasa

Itali, yaitu banco, artinya bangku, sedangkan banguer adalah orang yang

menjalankannya. Pada abad pertengahan di Venezia dan Genoa para pemberi utang

menyelenggarakan usaha mereka di kota-kota pelabuhan. Mereka duduk dibelakang meja

10 Sutan Remy Syahdeini, “ Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia
“Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm.4.



tulis, dengan beberapa bangku yang tersedia untuk para pelanggannya, jenis mereka

tergolong dalam usaha kaki lima, karena dilakukan di trotoar tepi jalan.11.

Pengertian bank ada dua pandangan, yaitu secara bahasa (etimologi) dan istilah

(terminologi) Secara bahasa (etimologi) istilah bank berasal dari kata Itali ”banco ” yang

atinya ”bangku” Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas

operasinya kepada para penabung. Istilah bangku semakin populer dan akhirnya secara

resmi menjadi bank.12 Menurut Kasmir , apabila ditinjau dari asal mula berlakunya bank,

maka bank, di artikan sebagai ” meja atau tempat untuk menukar uang ” 13

Ada juga pengertian lain yang mengatakannya sebagai” kepingan papan tempat

buku”yaitu sejenis ”meja” kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan

meja tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang

mata uang di Eropah pada Abad Pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka.14

Amran menjelaskan “Bank adalah lembaga atau perusahaan yang menangani

perputaran uang dengan sirkulasi bunga tertentu.”15.. Ahmad Ibn. Muhammad, al-Fayumi

al-Misbah al-Munir, dijelaskan dalam bahasa arab.16. bank disebut dengan istilah mashraf

(.pecahan kata kerja sharafa yang berarti 1 (َمَصاِرف) bentuk jamaknya masharif (َمْصَرف)

menginfaq, seperti (َصرفت المال) 2). menjual seperti, صرفت الذھب بالدراھم  sedangkan dalam

kamus Munjid Al-Wasith kata Sharaf (َصْرف) berarti orang yang kerjanya menukar uang

11.Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, “ Ensiklopedi Nasional Indonesia “ Jillid 3, Jakarta. PT. Cipta Adi Pustaka,
1989, hlm.146.

12 Malayu S.P. Hasibuan “ Dasar-dasar perbankan “ 2001, Jakarta Bumi Aksara hlm1.
13 Kasmir, “ Menejemen Perbankan “ Jakarta 2004 Raja Grafindo,hlm. 12.
14 Muhammad Muslehuddin, “Sistem Perbankan dalam Islam “ Jakarta Rineka Cipta, 2004, hlm. 1
15. Amran Y.S, Chaniago,Kamus lengkap Bahasa Indonesia” Penerbit, pustaka, setia, 1995,hlm.55.
16. Ahmad Ibn Muhammad al- Fayuni, al-Misbah al-Munir, Bairut Mktabah Lubnan, 1987, hlm.129.



dengan uang. Maka orang yang kerjanya demikian disebut dengan Mushrif (ُمصرف)

sehingga dari sinilah istilah bank disebut dari bahasa arab dengan mashrif.17,

Bank badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang.

Masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa . lalu lintas pembayaran dan peredaran

uang.18.... Berdasarkan Undang-Undang pokok Perbankan Republik Indonesia Tahun

1967, bahwa bank adalah suatu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan

memberikan kredit dan jasa-jasa. Dari pengertian di atas dapat di jelaskan perbankan

adalah salah satu lembaga ekonomi yang bergerak dibidang ekonomi dan bisnis. Badudu

Zain menjelaskan bank adalah lembaga keuangan yang bergerak pada perkreditan dan

jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.19

Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, juga berfungsi sebagai suatu

lembaga intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana-

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas

pembiayaan. Beda kegiatan usahanya dengan bank konvensional adalah bank syari’ah

tidak berdasarkan bunga (interest fee), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu

pembagian keuntungan dan kerugian20.

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun

penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual

beli. Dari perkembangan tersebut masyarakat dapat memilih dan menentukan apakah

17, Ibrahim Anis dan Abdul Halim, Al-Mujam al-Wasith “ Jilid 2, Kairo Dar al- Maarif, 1973, hlm.513.
18.. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia  “ Jillid 4, Jakarta. PT. Gramedia

Pustaka Utama,jakarta 2008, hlm.135.
19 J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zein, “ Kamus Umum Bahasa Indonesia “ Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

2001, hlm,123.
20 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam, Cetakan II, Pustaka Utama Grafiti, 2005.



akan menggunakan jasa perbankan konvensional atau perbankan syariah berdasarkan

pertimbangan bisnis rasional.

Namun perlu disadari mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan

mengenal dengan baik seluk beluk sistem perbankan syariah dengan berbagai produk dan

jasa keuangannya. Maka perkembangan bank syari’ah di masyarakat perlu di

sosialisasikan, iklan yang tepat, atau promosi yang jitu, sehingga bank-bank syari’ah

dapat dikenal masyarakat.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan Bank syari’ah adalah suatu lembaga keuangan yang

berusaha mengumpulkan modal dan kemudian menginvestasikan serta

mengembangkannya untuk kemaslahatan para nasabah, membangun kembali masyarakat

Islam dan merealisasikan ta’awun Islami (tolong menolong yang berdasarkan prinsip

syariah).21

Dalam ensiklopedi Islam, bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.22 Dalam buku

apa dan bagaimana Bank Islam, Bank Islam adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat Islam, atau Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.23 Bank berdasarkan syariah adalah

merupakan sebuah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya

berdasarkan Syariah. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha, maupun

21 Wahbah Al-Zuhaili ,”,al-fiqh AL-Islami Wa adillatuhu” Juz 9 Damaskus,Dar-Al-Fikri,1996, hlm. 350.
22 Dep. Agama, “ EnsiklopediIslam Jilid I “   ( Jakarta , PT. Ichtiar Baruvan Haeve 1994)  hlm. 231.
23 Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafii Antoni, “Apa dan bagaimana Bank Islam “

Jogyakarta,PT. Dana Bhakti Paryasa 1992 ) hlm.1



perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw dan bukan tata

cara perjanjian berusaha yang tidak dituntut keduanya.

Maka sejak tahun 1992 perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai dengan

saat ini. Hal ini dipicu oleh Undang-undang Nomor 21 Tahum 2008 tentang Perbankan

Syariah yang memungkinkan Bank Syariah semakin berkembang dan maju.24 Bahkan

bank-bank Konvensional yang menguasai pasar melirik dan membuka unit usaha syariah,

sehingga dapat dilihat pada bank-bank konvensional berdirinya bank-bank syariah

seperti bank syariah mandiri dan lain sebagainya.

Untuk diketahui bahwa bank Islam disebut juga dengan bank syari’ah. Pada

hakikatnya antara Islam dan syariah mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara

teknis penyebutan bank Islam dan syariah mempunyai pengertian yang sama. Sofyan

Safri Harahap, selalu mengistilahkan dengan istilah lain yang sering muncul dipermukaan

adalah bank tanpa bunga sebagai sebutan terhadap bank syari’ah. Istilah tersebut dapat

memberikan konotasi yang berbeda dari esensi bank Islam atau syariah, yaitu bank tanpa

bunga (no interes) yang sebenarnya digunakan.25

Merujuk kembali dari pengertian yang dijelaskan Sofyan Safri Harahap, adalah bank

ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainya. Tapi

bukan berarti bank tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya.

Beban tetap ada, namun konsepnya dan cara perhitungannya  tidak seperti perhitungan

bunga. Oleh sebab itu, maka istilah bank syari’ah yang di gunakan, dalam undang-

undang perbankan Indonesia dan bank Indonesia, menggunakan istilah bank bagi hasil.

24 Lihat Undang-Undang nomor21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
25 Sofiayan Syafri Harahap, “ Akutansi Islam “ (Jakarta Bumi Aksara 1997 ) hlm.94.



Namun perlu pula dipahami bahwa perbankan merupakan bagian integral dari sistem

perekonomian  modern dan segala bentuk super struktur sistem tersebut berdasarkan

bunga.26 Hal ini dapat menimbulkan suatu kesulitan yang mendalam sekali, khususnya

yang berkonotasi dengan usaha-usaha untuk kesejahteraan sosial dengan keuntungan

yang sangat rendah. Oleh sebab itu, islam tidak meletakkan suatu konsep yang

memberikan alternatif kepada umat manusia untuk keluar dari institusi yang mengesap

dan menghalangi pertumbuhan ekonomi sosial.

Bila diperhatikan sebenarnya perbankan sangat memberi andil besar dan bermanfaat

bagi masyarakat, karena bank tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern

dan juga masih dirasakan kurangnya mendapat suatu sistem ekonomi yang berasaskan

dan beroperasi pada syariah islam.

Maka wujud perbankan Islam di Indonesia berlandaskan pada suatu ketentuan yang

disebut dengan Built-in Concept. Built-in Concep yang melekat pada perbankan di

Indonesia yang beroperasi sesuai dengan Syariah Islam :27

a. Mendorong kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan

secara adil, produk bank Islam yang berupa pinjaman usaha penuh (kontrak

mudharabah) dan pinjaman modal usaha bersama (kontrak Musyarakah) menjadi

benar-benar bentuk kontrak yang mendorong kebersamaan dalam menghadapi resiko

usaha dan membagi keuntungan secara adil.

b. Tidak mengandalkan terlebih dahulu adanya jaminan kebendaan walaupun persoalan

jaminan atas hutang tidak dilarang dalam Al-Qur’an (QS,2 :283) sedangkan dalam

26 Afsalulrahman, “ Doktrin Ekonomi Islam “Jogyakarta, Pt. Dan Bhakti Wakaf,1996. hlm. 337.
27 Karne A. Perwataatmadja, “Lo-cit”hlm,33-35.



perbankan Islam yang dijadikan jaminan hanyalah barang yang pengadaannya di

biayai oleh bank.

c. Bank Islam tidak membebani biaya diluar kemampuan, dalam hal ini sistem bagi

hasil tidak ada pembebanan dimuka dengan biaya apapun.

d. Bank Islam dengan sistem bagi hasil menjamin keterbukaan, sebab nasabah akan

senantiasa mengetahui kondisi banknya itu dari segi bagi hasil yang diperolehnya dari

waktu kewaktu.

e. Mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, dan pemerataan pendapatan,

disamping bank islam tidak berdampak inflasi karena pihak bank pada dasarnya

banyak memberi pinjaman dalam bentuk real seperti barang modal (peralatan, mesin-

mesin, dan sebagainya) dan atas jasa pengadaan barang/bangunan.

f. Bank syari’ah dalam menghadapi gejolak moneter dalam dan luar negeri sangat

tangguh dan tidak mudah terpengaruh, hal ini disebabkan bank syari’ah tidak

menggunakan perangkat bunga. Maka bank terlepas dari keharusan mengikuti naik

turunnya tingkat bunga didalam negeri ataupun internasional.

Oleh sebab itu dengan adanya Built-in Concept, maka perbankan Islam di Indonesia

dalam eksistensinya tegak dibeberapa asas, dan antara satu dengan lainnya tidak terkait.

Maka untuk menopang wujud keberadaannya perlu memperhatikan asas dibawah ini:

Asas Pertama :  Menjauhkan diri dari Mu’amalah Ribawi

Ini merupakan pokok persoalan yang paling penting, tanpa adanya komitmen tersebut

menjadikan operasional bank tidak ada artinya sebab Islam melarang dan mengharamkan

riba.



Asas Kedua  :  Menjadikan kerja sebagai sumber usaha

Selama ini banyak yang menganggap bahwa modal merupakan satu-satunya sumber,

namun persoalan ini harus kita kembalikan kepada modal tidak akan melahirkan modal, akan

tetapi kerja lah yang dapat mengembangkan modal dan menambahnya.

Asas Ketiga  :  Meletakkan konsep dan peran uang dalam posisi yang benar

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa, oleh karena itu

pengertian uang adalah suatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa.28

2. Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

a. Perbedaan antara bagi hasil dengan tingkat suku bunga

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya

dengan pemberian /pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank

syariah dengan bank Konvensional sama saja yang membedakannya hanya istilah

saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu.

Tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih

relatif kurang. Oleh karena itu akan dijelaskan tentang perbedaan dan persamaannya.

Namun demikian  untuk dapat memahami perbedaan yang sangat mendasar tersebut

terlebih dahulu harus di pahami hal-hal berikut :

1). Dasar perniagaan adalah untuk mencari keuntungan, sehingga setiap pemilik

modal mengharapkan setiap uang yang dikeluarkan akan mendapat

keuntungan.Hal ini sesuai dengan kaedah fikih, yaitu pembayaran/pembiayaan

dibalas dengan ganjaran. Oleh karena itu Islam menggalakkan umatnya untuk

berdagang.

28 Ibid.



2). Dalam pandangan Islam, uang yang disimpan tanpa digunakan tidak akan

bertambah, justru jumlahnya semakin menurun dari tahun ketahun karena ia wajib

membayar zakat 2,5% per tahun hingga sampai dia dibawah nisab (Batas

minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan ). Islam mengakui konsep bunga

yang diperoleh seseorang jika menyimpan uangnya di bank dan dianggap sesuatu

yang riba. kecuali jika bank itu diberikan kekuasaan untuk memakai uang

tersebut, Lalu jika bank mendapat keuntungan, keuntungan tersebut dibagi

dengan orang tersebut berdasarkan persentase keuntungan yang didapat, bukan

persentase uang yang disimpan. Oleh karena itu jumlah yang diterima dari bank

itu dianggap sebagai keuntungan.

3). Islam tidak mengakui bunga dalam pembayaran uang sebagaimana sabda

Rasulullah saw. yaitu “ setiap utang yang membawa keuntungan material bagi

sipemberi uang adalah  riba.

4). Tujuan Islam mengharamkan riba adalah selain karena mengandung unsur

penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan

individu saja, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, padahal Islam lebih

mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan individu.29

Tabel : 2 : 1 Perbedaan /perbandingan bagi hasil dan bunga.: 72

No. Bagi Hasil Bunga

1.

2.

Penentuan bagi hasil dibuat
sewaktu perjanjian  dengan
berdasarkan kepada untung rugi

Jumlah nisbah bagi hasil

Penentuan bunga dibuat sewaktu
perjanjian  tanpa berdasarkan kepada
untung rugi

Jumlah persen bunga berdasarkan

29 Amir Machmud, dkk. “ Bank Syariah “ Teori, Kebijakan,dan studi Empiris di Indonesia “ Erlangga, 2009, hlm.
10.



3.

4.

5.

berdasarkan jumlah keuntungan
yang telah dicapai

Bagi hasil tergantung kepada
hasil proyek ,jika proyek tidak
mendapatkan keuntungan atau
mengalami kerugian, resikonya
ditanggung kedua belah pihak

Jumlah pemberian hasil
keuntungan meningkat sesuai
dengan keuntungan yang didapat

Penerimaan/Pembagian
keuntungan adalah halal.

jumlah uang (modal ) yang ada.

Pembayaran bunga tetap seperti
perjanjian  tanpa diambil pertimbangan
apakah proyek  yang dilaksanakan pihak
kedua untung atau rugi.

Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat walaupun jumlah keuntungan
berlipat ganda.

Pengambilan/pembayaran bunga adalah
haram.

b. Perbedaan pokok antara sistem Bank Konvensional dengan sistem Bank Islam.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan,

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer

yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk

mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan

sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal terjadi pada syariah itu sama persis

dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah

secara ringkas dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu sebagai berikut :

1). Filsafah : Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidak

jelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan bunga.

2). Operasional : Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan investasi baru

akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank

konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya

pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya



pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank

konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

3). Sosial : Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang

tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak

tersirat secara tegas.

4). Organisasi : Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah ( DPS).

Sementara itu, Bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari 4

(empat) aspek lain, yaitu sebagai berikut :

1. Akad dan Aspek  Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi,

karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani

melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya

berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian  bila perjanjian tersebut memiliki

pertanggung jawaban hingga yaumil qiyamah. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik

dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan

akad.

2.  Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan

syariah  berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan

syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata

cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal nama Badan Arbitrase Muamalah



Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik

Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya

dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah

dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS

biasanya diletakkan pada  posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini

untuk menjamin efektivitas  setiap opini  yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (

DPS ).Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum

pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan

Syariah Nasional (DSN)

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah.  Hal

tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang

mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Tetapi sejumlah batasan dalam hal

pembiayaan.  Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana

bank syariah, namun sesuai dengan kaedah-kaedah syariah.

5.  Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam

hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga

tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu , karyawan bank syariah harus

propesional ( Fathonah ) dan mampu melakukan tugas secara team-work di mana



informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan

punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.30

Tabel  2 : 2 Perbandingan Bank Syariah  dengan Bank Konvensional.:76

No. Aspek No. Syariah No. Bank Konvensional

1.

2.

3.

4.

5.

.

Legalitas

Sengketa

Struktur
Organisasi

Bisnis dari Usaha
yang dibiayai

Lingkungan Kerja

1.

2.

3.

4.

5.

.

Akad  Syariah

BAMUI

Penghimpunan dan
penyaluran dana harus
sesuai dengan fatwa
Dewan Pengawas
Syariah

Melakukan investasi-
Investasi yang halal saja
hubungan dengan
nasabah dalam bentuk
hubungan kemitraan,
berdasarkan prinsip bagi
hasil, jual beli, atau
sewa.

Berorientasi pada
keuntungan (provit
Orientied) dan
kemakmuran dan
kebahagian dunia
akhirat.
Islami

1.

2.

3.

4.

5.

.

Akad Konvensional
Pengadilan Negeri

Tidak terdapat de
wan sejenis

Investasi yang halal
dan haram Profit
Oriented.

Hubungan dengan
nasabah dalam
bentuk hubungan
kreditor-
debitur.Memakai
perangkat bunga

Non Islami.

B. Produk-Produk Bank Syariah dan urgensi Bank Syariah

1. Produk-produk bank syariah

30 Ibid



Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu

Produk penyaluran dana, Produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan

bank kepada nasabahnya.

a. Produk penyaluran dana

1). Prinsip Jual Beli ( Ba’I ) jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan

kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga

dari harga yang dijual. Terdapat 3 (tiga) jenis jual beli dalam pembiayaan modal

kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu :

a). Ba’i-Al Murabahah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang

disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank

menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan

laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b). Ba’i-Assalam . Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli  dan pemesan

memberi uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan

dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan

menjadi tanggungan bank sebagai  penerima pesan dan pembayaran dilakukan

dengan segera.

c). Ba’I Al Istishna, merupakan bagian dari Ba’i Assalam namun ba’i istishna

biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al Istishna

mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali

pembayaran.

2). Prinsip Sewa (Ijarah )Ijarah adalah kesepakatan atau pemindahan hak guna atas

barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas



barang yang disewa.dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah

dengan  biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3). Prinsip Bagi Hasil (syirkah) dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 (dua) macam

produk, yaitu :

a). Musyarakah. adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2

produk atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki

bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki,

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak

yang bekerja sama memberikan kontribusi dalam masyarakat adalah pemilik

modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang diujarkan proyek.

b). Mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana

pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola

dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara

musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan

keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih.

Sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

b. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan

deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah :

1). Prinsip Wadiah, Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad

dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah

amanah. Dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan



harta titipan  sehingga ia boleh memanfatkan harta titipan tersebut.Sedangkan

pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2). Prinsip Mudharabah. Dalam prinsip mudhrabah penyimpan atau deposan

bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak  sebagai pengelola.

Dana yang tersimpan kemudian oleh  bank digunakan untuk melakukan

pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan

mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberkan oleh pihak penyimpan , maka prinsip

mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a). Mudharabah mutlaqah, perinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga

ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada

pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

b). Mudaharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah simpanan khusus

dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh

bank. sebagai contoh diisyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

c). Mudaharabah muqayyadah off. balance sheet; Yaitu penyaluran dana langsung

kepada pelaksana usaha dan bank  sebagai perantara pemilik dana dengan

pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu

yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

c. Produk jasa perbankan.

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga

dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa

atau keuntungan , jasa tersebut antara lain :



1). Sharf (jual beli valuta Asing)  Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis

namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot) Bank mengambil

keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2). Ijarah (sewa) Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe depesito

box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen  (cuxtodian) dalam hal ini bank

mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.31

2. Urgensi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan

aturan-aturan Ekonomi Islami. Sebagai bagian dari Sistem Ekonomi, lembaga tersebut

merupakan bagian dari keseluruhan sistem Sosial. Oleh karenanya, keberadaanya harus

dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai

yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang

Netral nilai Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang Syarat Orientasi Nilai. Dalam

pembahasan ini akan dicoba untuk dikaji beberapa persoalan bisnis yang jauh dari

implikasi riba. Banyak aspek bisnis yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan

pelaksanaan akuntansi. Oleh karena itu, aktifitas bisnis yang dikembangkan oleh kaum

muslim harus diacukan pada aturan dan hukum Syara.

Bisnis secara Syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan

dengan seperti masalah Alkohol, Pornografi, Perjudian, dan aktivitas lainnya yang

menuntut pandangan Islam tidak bermoral dan anti sosial. Akan tetapi bisnis secara

syariah ditunjukan untuk memberi sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial

31 http.//wwwmozaik isla produk-produk bank syariah.bmi.



ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara Syariah dijalankan untuk

menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari aspek kecurangan.

Bisnis secara Syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai.

Dengan demikian pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan/dilakukan

berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Untuk mencapai tegaknya sasaran pokok tersebut

maka perlu adanya penyiapan sistem akutansi untuk praktek bisnis berdasarkan Syariah.

Ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akutansi di lembaga bisnis

berdasarkan Syar’i, khususnya berkaitan dengan bagaimana menghitung keuntungan dan

kerugian dari transaksi yang dilakukan.

Bisnis berdasarkan Syariah di Negara Indonesia sudah mulai tumbuh. Pertumbuhan

itu nampak jelas dari sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat 11 Bank Umum

Syariah, 144 BPR Syariah dan lebih dari 2000 unit Baitulmal Wa Tamwil. Lembaga ini

telah mengelolah berjuta bahkan miliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan Prinsip

Syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan Prinsip-

prinsip Syariah. Prinsip ini sangat berdeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga

keuangan konvensional.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.

b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan

keuntungan yang Halal

c. Mengeluarkan Zakat 32,dari hasil kegiatannya.

d. Larangan menjalankan monopoli dan,

32 Zakat ialah suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan
kepada golongan-golongan tertentu serta dengan sarat-sarat tertentu  yang telah ditentukan. Zakat juga dikatakan
untuk pembersih harta dengan aturan yang tertewntu pula.



e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan

yang tidak dilarang oleh Islam.

Klasifikasi Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya.33

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,

dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan aktifitasnya maka :

a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat.

33 Undang-Undang RI nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008 pasal 1 ayat 1.



b. Bank Syariah dan UUS34 dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga

Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau

dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

c. 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).

Pelaksanaan fungsi sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Prinsip-prinsip dasar operasional Bank Syariah

Dari hasil musyawarah (Ijma Internasional) para ahli ekonomi muslim beserta para

ahli fiqih dari Akademi Fiqih Mekah pada tahun 1973 dapat disimpulkan bahwa konsep

dasar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam

ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan Bank maupun lembaga

keuangan selain Bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya

lembaga keuangan Islam di negeri ini.

Sejak diundangkanya pada lembaran Negara, undang-undang nomor 7 tahun 1992

tentang perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dan

diperbaharui lagi dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah

dan lembaga keuangan Non-Bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat.

Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas

ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Disana-sini ada saja

34 Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari Kantor Pusat  Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdaarkan prinsip syariah, atau unit kerja Kantor
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar Negerei yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional yang
berfungsi  sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan./atau unit syariah.



keluhan pelayanan yang tidak memuaskan dari lembaga keuangan Syariah, bahkan sudah

mulai banyak Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang menghadapi kesulitan. Menghadapi

kenyataan ini ada sebagian umat Islam yang mulai goyah keyakinannya akan kebenaran

konsep lembaga keuangan syariah. Namun tidak sedikit umat Islam yang tetap konsisten

mempercayai sistem perekonomian Islam melalui lembaga Keuangan Syariah.

Mengelola lembaga keuangan Syariah memang tidak boleh disamakan dengan

mengelola keuangan di lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu sangatlah sulit

bagi masyarakat perbankan yang sudah terbiasa melayani dan menggunakan sistem

keuangan konvensional. Cara untuk melepas kebiasan tersebut adalah memahami secara

utuh tentang sistem keuangan Syariah, secara prinsip dan keuntungannya bagi

masyarakat serta mengerti akan sisi negatif sistem bunga dan bentuk transaksi keuangan

konvensional lainnya yang merugikan masyarakat.

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk membina kebersamaan dalam

menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (Shahibbul Mal)

yang menyimpan uangnya di lembaga, selaku lembaga pengelola dana ( Mudharib), dan

masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola

usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, pemilik dana berhak atas bagi hasil dari usaha

lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang

diterima pemilik dana akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha

lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya

yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.



Bank Syariah selaku Mudharib harus berhati-hati dalam mengelola dana agar

memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini sebenarnya Bank

Syariah ada 5 jenis pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan bagi hasil.

b. Margin keuntungan.

c. Imbalan jasa pelayanan.

d. Sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada Bank yang telah memenuhi syarat).

e. Biaya administrasi.

Pada pendapatan bagi hasil, besar kecil pendapatan tergantung pada pilihan yang

tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberi porsi bagi hasil yang lebih besar kepada

pengelola dana akan memotivasi pengelola dana untuk lebih giat berusaha, demikian pula

sebaliknya. Oleh karena itu porsi 50:50 dipandang cukup adil. Lain halnya pada

pendapatan Mark-Up pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per

transaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras.

Pendapatan Bank Islam dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan

kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyalur dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Syariah

disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang diberikan Bank Syariah untuk nasabahnya.

Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasa telah ada terlebih

dahulu. Dengan metode ada barang dulu baru ada uang maka masyarakat terpacu untuk

memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang

dibeli/diadakan menjadi jaminan (collateral) hutang.



Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam tersebut ditentukan

oleh hubungan akad yang terdiri dari lima (5) dasar akad. Bersumber dari kelima konsep

dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan

lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut

adalah: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee (jasa).

1. Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadi’ah)

AL-Wadi’ah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk

memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana lebih untuk

menyimpan dananya dalam bentuk Al-Wadi’ah. Fasillitas ini biasanya diberikan

untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan

deposito. Dalam dunia perbankan konvensional konsep Al-Wadi’ah identik dengan

Giro.

2. Bagi Hasil (Syirkah)

Syirkah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara

penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara

bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk

pendanaan (tabungan deposito) maupun membiayaan, sedangkan Musyarakah lebih

banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (At-Tijarah)

AT-Tijaroh merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana

bank akan memberi terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat



nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian

bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah beli ditambah

keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

AL-Ijrah secara garis besar terbagi kedalam dua jenis; Ijarah, Sewa Murni, seperti

halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam

teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu Equipment yang dibutuhkan nasabah

kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada

nasabah. Dan jenis Ijarah Bai al takjiri atau Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik

merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk

memiliki barang pada akhir masa sewa ( financial lease).

5. Prinsip Fee/Jasa ( Al- Ajr Wal Umullah)

Al- Ajr walumuliah meliputi seluruh layanan no-pembiyaan yang diberikan Bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, inkaso,

jasa transfer. Secara Syariah Prinsip ini didasarkan pada konsep Al Ajr Wal Umullah.

C. Konsep Dasar Ekonomi Islam.

Salah satu pemahaman para umat Islam, dan para pemikir Islam bahwa ekonomi Islam

itu adalah merupakan perpaduan atau jalan tengah di antara sistem ekonomi kapitalis dan

sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat

dihindarkan . Menurut  Amir Muchmud dan Rukmana pada bukunya ”Bank Syariah” teori

kebijakan dan studi empiris di Indonesia, hal ini terjadi karena ada dua alasan :

Pertama, gagasan tentang sistem ekonomi Islam mulai di sampaikan para pemikir muslim

ditrengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologi kapitalis versus sosialisme, kedua,



secara kebetulan sebagian inti gagasan ekoinomi Islam mengandung persamaan dengan inti

gagasan yang telah ada dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis

sehingga inti gagasan ekonomi Islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil ”

comotan ” dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis.35

Dugaan tersebut tidaklah tepat, karena Islam sebagai agama merupakan konsep yang

mengatur kehidupan manusia secara konfrehensif dan universal, baik dalam hubungan

dengan sang pencipta (hablum minallah ) maupun dalam hubungan sesama manusia (

Hablumminannas)  Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut :

 Aqidah  : Konponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan

kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala

melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhoan

Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

 Syariah : Komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim baik dalam

bidang ibadah ( hablumminallah ) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas )

yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya . Sementara itu

muamalah sendiri  meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut

ekonomi dan  harta dan perniagaan di sebut muamalah maliyah.

 Akhlak  : Landasan prilaku dan keperibadian yang akan mencirikan dirinya sebagai

seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman

hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah sebagaimana hadist nabi yang

menyatakan ” tidaklah sekiranya aku diutus kecuali menjadikan akhlakul karimah.36

35 Lihat Bank Syariah, Karya Amir Machmud dan Rukman, Penerbit Erlangga, hlm.3
36 Ibid, hlm 89,



Agama Islam (Dienul Islam ) yang berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah oleh

para ulama dijabarkan kedalam tiga dasar, Aqidah, Syariah dan Akhlak yang menjadi

satu yang tak terpisahkan, syariah terdiri dari ibadah dan muamalah yang masing-masing

mempunyai prinsip yang dijelaskan oleh berbagai nfuqaha ( pemikir hukum Islam ).

Dalam hal ibadah berlaku ketentuan bahwa pada prinsipnya ibadah itu hak Allah,

karena itu manusia dilarang melaksanakan suatu ibadah kecuali ada perintah (dalil ) dari

Allah atau Rasulnya. Sedangkan dalam muamalah ( termasuk perekonomian dan

perbankan )  berlaku ketentuan bahwa pada prinsipnya muamalah itu hak manusia,

karena itu manusia boleh berbuat apa-apa selagi tidak ada dalil dari Allah atau Rasulnya

yang melarang.37.

Aqidah , Syariah dan Akhlak adalah sangat berkaitan satu sama lain. Aqidah

melambangkan dan menumbuhkan ekonomi Islam dan akan memperkuat keyakinan

kepada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Rasul, Iman

Kepada Kitab (Al-Qur;an ) iman kepada hari kiamat dan iman kepada qoda dan qodar.

Maka dengan aqidah akan melahirkan aktivitas yang baik dan syariah akan melahirkan

peraturan-peraturan Allah yang harus di patuhi dan akan terhindar dari aturan kapitalis

dan sosialis.

Disatu sisi ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam

yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada

Al-Quran dan Sunnah, oleh karena itu berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang

sudah ada harus lah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islam.

Etika bisnis syariah berdasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam yang terdiri dari

Akidah, Syariah dan Akhlak yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh

37. Mukhtar Samad, “ Pokok-Pokok perbankan Syariah di Indonesia” Penerbit DPS Bank Riau, 2010, hlm1.



dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai dasar syariah terdiri dari ibadah

yang dibahan oleh fikih ibadah dan muamalah yang dibatasi oleh fikih muamalah

diantaranya tentang ekonomi syariah sedangkan etika tergolong kedalam nila-nilai dasar

akhlak (moral Islam) oleh sebab itu posisi perbankan syariah dalam ajaran Islam dapat

diperhatikan di bawah ini :

Posisi perbankan Syariah dalam  ajaran Islam

Al Islam

Aqidah Syariah Akhlak

Ibadah

Muamalah

Khusus

(Aktifitas Keuangan
Syariah)

Lembaga Keuangan
Syariah Bisnis Syariah

Bank Syariah
Non Bank Asuransi Syariah/ Takapul

Pengadaan Syariah Rahn dsb.

Umum

(Aktifitas Kehidupan
Umum)



Maka akhlak akan menumbuhkan prilaku yang Islami. Oleh sebab itu dalam

melaksanakan ekonomi Islam selalu mengingat Allah maha pencipta yang mempunyai

aturan-aturan syar’i serta memiliki akhlakul karimah.

Maka tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat cukup banyak

antara lain secara garis besarnya adalah :

a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan

sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung

unsur ketidak pastian atau spekulasi(gharar). Dengan demikian yang ada adalah

bukan  harga uang, apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk

menukar dengan barang.

b. Riba dalam segala bentuknya dilarang Bahkan dalam Al-Qur,an tentang pelarangan

riba  yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan

sebagai berikut ” Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan

tinggalkanlah sisa-sisa riba  itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tidak

memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-nya terhadapmu dan

jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya

dan tidak pula teraniaya.

c. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen, baik perjanjian lama maupun

perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain

tanpa meminta bunga sebagai imbalan.

d. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih

meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sesungguhnya telah



menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam

yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

e. Tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan  Yang mengandung Spekulasi  dan

perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan

kerugian bagi masyarakat.

f. Harta harus berputar (diniagakan ) sehingga tidak boleh hanya berpusat  pada

segelintir orang dan Allah tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak

produktif. Oleh karena itu  bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak

produktif,akan dikenakan zakat yang lebih dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga

dilandasi ajaran yang mengatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai

khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang

terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar

kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

g. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak

seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh

keuntungan atau manfaat .

h. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus

dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan

dari pihak mana pun.

i. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan  atas setiap transaksi khususnya yang

tidak bersifat tunai  dan adanya saksi yang bisa dipercaya .

j. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihaan harta yang

merupakan hak orang lain yang memenuhui syarat menerima, demikian juga anjuran



yang kuat  untuk menmgeluarkan infak dan shadaqah sebagai menginfestasi

pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan,37

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa gambaran Islam tentang ekonomi Islam

sangatlah luas. Islam mengatur kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat, mengaturt

yang berhubungan dengan sang pencipta ( Hablum minallah ) dan mengatur yang

berhubungan dengan manusia ( Hablumminannas )

1. Konsep Dasar  Operasional Bank Syariah

Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia pasca Undang-undang Nomor 21 tahun

2008 sungguh sangat Menggembirakan.karena dalam undang-undang tersebut mengatur

tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah serta

aturan lainnya,38 Namun bila dibandingkan dengan perbankan Konvensional, pangsa pasar

perbankan syari’ah terhadap total perbankan nasional masih sangat kecil. Tetapi kita yakin

dengan strategi usaha yang terus menerus, prospek perbankan syari’ah dimasa yang akan

datang akan semakin baik.

Untuk diketahui konsep dasar aktivitas Islam di Indonesia adalah Syariat Islam yang

berupa hukum-hukum yang mengikuti perintah dan larangan yang bersumber dari Al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.

Lahirnya Bank Islam adalah suatu perubahan dan pemikiran yang sangat maju dalam

Islam dan merupakan tuntutan agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur’an dan

Sunnah berisikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan tata hukum yang mengatur

kehidupan manusia di atas bumi ini.

37 Ibid, hlm.24-25.
38 Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang  perbankan Syariah.



Maka bank Islam dengan tuntutan prinsip-prinsip syari’ah memiliki beberapa orientasi

yang menjadi dasar perbankan sebagaimana dijelaskan  Karena.A.Perwataat madja.:

a. Menggiatkan aktivitas investasi melalui operasi “profil and loss sharing” sebagai

alternatif solusi dari bunga, dan menghambat pelaksanaan boarding atau simpanan yang

tidak produktif. Hal ini untuk memberikan motivasi bagi penyimpan dana untuk

melakukan investasi.

b. Memerangi kemiskinan di Indonesia. Dengan membina masyarakat ekonomi lemah

yang tertindas melalui bantuan hibah atau melalui pinjaman lunak tanpa bunga, sebab

diantara tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk meningkatkan dan membina

kelompok lemah.

c. Mengembangkan produksi, menggalakkan usaha perdagangan dan memperluas

kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru, baik dalam perkembangan

industri atau perdagangan.

d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (profil and loss sharing)

baik yang dilakukan pada bank ataupun pemegang amanah. Implementasi sistem ini

akan menimbulkan konsekuensi bahwa 1) seluruh kerugian dalam usaha akan

ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah

atau nasabah melanggar kesepakatan yang disepakati, 2) aktif berusaha mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. 3) nasabah dan bank

cenderung bekerja sama untuk mengatasi nasabah.39

Dari penjelasan diatas adalah merupakan ketentuan-ketentuan menyangkut tata cara

bermuamalat menghindari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung adanya unsur-

39 Kanean A. Perwataatmadja, “ Op-cit “ hlm.165-167



unsur ribawi untuk kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan

perdagangan.

2. Dasar pemikiran berdirinya Bank Syariah

Dasar pemikiran berdirinya Perbankan Islam di Indonesia, adalah dapat ditinjau pada

ketentuan syariat Islam dan pada Undang-undang yang berlaku serta kenyatan-kenyataan

yang ada:

a. Syariat Islam di lingkungan Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih

meragukan hukumnya bunga pada bank-bank Konvensional. Keraguan ini berakibat pada

sikap mereka dalam memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang ada tidak maksimal. Hal ini

tidak menunjang bagi sasaran perekonomian Indonesia yang diharapkan sumber

pembiayaannya bukan dari hutang luar negeri tapi dari dana masyarakat dalam negeri.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada sektor agama meningkat

sehingga meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan

ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan menimbulkan tuntutan umat

semakin besar terhadap adanya Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain

itu peningkatan kesadaran beragama juga akan meningkat pembangunan sarana-sarana

keagamaan seperti madrasah-madrasah, masjid-masjid, musholla dan lain sebagainya

termasuk pada lembaga keuangan menyimpan dana .

Bank Konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan

secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan,

karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-

orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif.



b. Dari Segi Undang-undang

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung

bagi beroperasinya Bank tanpa bunga di Indonesia. Policy tersebut misalnya deregulasi

perbankan 1 juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat

bunganya bahkan sampai tingkat 0% pada 27 oktober 1988 membuka peluang bagi

berdirinya bank-bank swasta baru, Penjelaskan lisan pemerintah dalam rapat kerja

dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 juli 1990, menegaskan bahwa tidak ada halangan

untuk mengoperasikan syari’ah, Asalkan operasionalisasinya dapat memenuhi kriteria

kesehatan Bank di Indonesia

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 butir 12 memberi peluang

beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih

mendapat pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan dilanjutkan dengan lahirnya

Undang-Undang nonor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c.  Dari segi Syariat Islam.

Sungguh banyak ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasul yang berbicara tentang ekonomi

Islam, antara lain perintah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga )

1.Larangan Allah Tentang Larangan Memakan Riba

Kendati konsep riba belum ada kesepakatan para ulama dalam mendefinisikan riba,

namun sebagian menganggap bunga konvensional adalah digolongkan kepada riba,

sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:





















Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:275).40







Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak
menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS.
2:276).41









Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan. (QS. 3:130)42

40 Al-Qur,an dan  terjemahnya “Mujmaul Al malik Fadli lithibaat A Mushaf As ayarif Madinah Al Munawarohnm”
PO BOX 6262 Kerajaan Arab Saudi, 1418 H. hlm.69.
41 Ibid, hlm,69



Bila diperhatikan asbabul nuzul ayat di atas adalah dalam satu riwayat bahwa

ketika rasulullah saw. .baru pertama di Kota Madinah terdapat beberapa orang yang

berjual beli kredit.bila telah tiba masa pembayaran,tapi diantara mereka ada yang tidak

membayarnya maka bertambahlah bunganya dan ditambah pula jangka waktu

pembayarannya,maka turunlah ayat surat Al-Imran ayat 130.43 Sedangkan riwayat lain

mengemukakan bahwa pada masa jahiliyah suku Tsaqif Mempunyai utang kepada suku

nadhir, ketika telah datang waktu pembayaran, Tsaqif berkata : Kami bayar bunganya dan

undurkan waktu pembayaran” maka turunlah ayat 130 surat Al-Imran.








Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat
(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya. (QS. 2:279)44

Sebab turunnya ayat 278-279 dari surat Al-Baqarah tersebut, berkenaan dengan

pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah (setelah fathul Makkah) yaitu,

Attab Ibn Asyad tentang utang-utangnya yang mengandung ribawi sebelum adanya

hukum penghapusan riba kepada Bani Amru Ibn Umair yang berasal dari suku tsaqif.

Bani Mughirah berkata kepada Attab “kami minta atas penyelesaian atas riba kami”,

sehingga Gubernur Makkah mengirim surat kepada Rasulullah SAW.sehingga turun

ayat tersebut dan kemudian dijawab oleh Beliau sesuai dengan ayat diatas.45

42 Ibid, hlm,97
43 Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, Dar Al-Thoyibah li An-nash wa al-Tawzi’, Cet II,  th.1999, Juz II, hal 177.
44 Op-Cit  hal. 70
45 Ibid, Juz 1, Hal 716



Adapun hadits-hadits nabi Muhmmad saw. yang mendukung tentang perintah

Rasul menyangkut jual beli atau hukum muamalat dalam Islam, antara lain :

Artinya : Dari Rifa’ah bin Rafi bahwasanya Nabi Muhammad sa. Ditanya : Apa

pencarian yang lebih baik ya Rasulallah. ? Jawabnya bekerja seseorang dengan

tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih .( Diriwayatkan oleh Bazzar dan

disahkan oleh Hakim ) 46

Artinya : Jabir berkata Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba,

orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksi.

Kemudian beliau bersabda “ mereka itu semuanya sama.48

Kemudian amanat Nabi Muhammad saw. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10

Hijriyah yang menekankan sikap  agama Islam tentang pelarangan riba, yng artinya “

Ingatlah kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia akan menghitung  amalanmu.

Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba harus

dihapuskan.  modal ( uang pokok ) kamu adalah hak. kamu tidak akan menderita

ataupun ketidak adilan.49

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, adalah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan

sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru

kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap

produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari

sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang

dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis

46 A. Hasan “ Bulughul Maram “ jilid I Penerbit CV. Diponegoro, Bandung, 1984 hal. 381.
48 Lihat Riwayat Muslim nomor 2995 dalam kitab Al-Musaqqah.
49 Rahamd Usman, “ Aspek Hukum perbankan Syariah” Sinar  Grafika, 2012 hlm 237.



transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung

unsur bunga (riba).

1) Konsep Pengelolaan Dana Nasabah. Dalam sistem bank syariah dana nasabah

dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas

berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya

mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah

membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan

menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang

memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena

pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak

memberikan imbal hasil.

Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi

adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh

keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk

menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik

keuntungan maupun resiko. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu

lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam,

dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi, kemudian

dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang diperbolehkan pada

sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke

dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha

semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada

dan nasabahnya.



Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang

dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika

dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah

keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank

konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau

tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. Dengan demikian sistem bagi hasil

membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya

keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar

pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan

banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah

keuntungan bank konvesional, nasabah hanya di bayar sejumlah prosentase dari dana

yang di simpannya saja.

3). Kewajiban mengelola zakat. Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat

yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya

dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada

bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat. Infak, sedekah)

Struktur Organisasi. Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan

adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank

agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah

Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan

syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang.



DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memberikan sanksi.50

3. Sistem pengawasan Bank oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem

pengawasannya dengan menggunakan 2 ( dua ) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan

kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based

supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti

mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk

menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan

oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.51

a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan

pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait

dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di

masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola

secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan

yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan menggunakan pendekatan

tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang

melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko

50 Kusuma Asda Sandra, Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari’ah, http://www.wealthindonesia.com
51 http.:naifu.wordpres.com/2011/12/28/dewan pengawas syariah, dasar-hukum persyaratan anggota –serta tugas dan
wewenang.



(risk control system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas

pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan

yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki

siklus pengawasan sebagai berikut :52

Jenis-Jenis Risiko Bank :

1). Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty

memenuhi kewajibannya.

2). Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse

movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang dapat merugikan Bank.

Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

3). Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu

memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

4). Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan

dan atau tidak berfungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem,

atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5). Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

6). Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang

terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

52 Ibid.



7). Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan

pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak

tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8). Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:53

a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan

dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau

pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara

rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap Kementerian dan Inspektorat wilayah

untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah

pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di

Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga

tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam

menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat

pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya

perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses

harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak

dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

53 Ibid



b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga

dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan

pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan

pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara

lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem

pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan

preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan

langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi

lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan

terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini

lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah

ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan

dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan

pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan

pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan



terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan

hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan

kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah

“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi,

yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

d) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan

kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk

menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang

tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut

diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat

berjalan sebagaimana direncanakan.

Pentingnya pengaturan dan pengawasan perbankan. biaya dan kerugian yang

ditanggung karena kegagalan sistem perbankan sangatlah besar dan berdampak luas bagi

perekonomian. Oleh karena itu, bank merupakan industri yang harus diatur dan diawasi

secara sangat ketat.

Secara umum,54 alasan pokok dari pentingnya pengaturan dan pengawasan perbankan

adalah: (i) posisi penting perbankan dalam sistem keuangan; (ii) potensi terjadinya

permasalahan sistemik akibat kegagalan usaha bank (bank runs), (iii) sifat dari kegiatan

usaha bank di mana hampir seluruh asetnya berbentuk alat likuid dan tingkat kewajiban

finansial (leverage) yang sangat tinggi, dan (iv) adanya situasi ketidakmampuan nasabah

untuk memonitor secara terus menerus kinerja bank dan diikuti potensi terjadinya

kecurangan (moral hazard). Jadi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perbankan

54 ibid



adalah dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, agar sistem perbankan

dapat bermanfaat secara oprtimal bagi perekonomian, dan melindungi kepentingan

nasabah.

Pada dasarnya argumentasi pentingya pengaturan dan pengawasan perbankan syariah

sama dengan perbankan konvensional. Secara mendasar terdapat dua perbedaan penting

antara bank syariah dengan bank konvensional. Pertama adalah adanya tuntutan jaminan

bahwa dalam kegiatan usahanya, bank tidak melanggar ketentuan syariah; dan kedua

sebagai konsekuensi dari pelarangan instrumen bunga dan digantikan dengan sistem bagi

hasil (baik pada sisi aktiva maupun passiva) maka karakteristik risiko dan sifat hubungan

antara nasabah dengan bank terlihat dari akad-akad perbankan syariah. Kedua perbedaan

pokok ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur corporate governance

dan sistem pengawasan perbankan syariah.

Sesuai dengan teori delegated monitoring, nasabah dan masyarakat pada umumnya

tidak dapat dengan mudah melakukan monitoring dan pengawasan bank. Alasannya

antara lain karena kurangnya kompetensi dan kemampuan, kesulitan untuk mengakses

informasi tentang kinerja bank, serta tidak tersedianya waktu dan adanya masalah

efisiensi untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank.

Oleh karena itulah peran pengawasan bank dilimpahkan kepada otoritas perbankan.

Fungsi otoritas perbankan tersebut diformalkan melalui peraturan perundangan-

undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI

menetapkan peraturan (power to regulate), memberikan dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan usaha bank (power to license), melaksanakan pengawasan



bank (power to control) dan mengenakan sanksi terhadap bank (power to impose

sanction).

Pengawasan yang dilakukan BI meliputi pengawasan langsung (on-site supervision)

dan tidak langsung (off-site supervision). BI mewajibkan bank untuk menyampaikan

laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. BI

melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila

diperlukan. BI dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau

seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI transaksi tersebut diduga

merupakan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga membahayakan sistem

perbankan dan perekonomian nasional.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengawas bank selain memenuhi prinsip-

prinsip profesionalisme juga semestinya memiliki suatu keyakinan bahwa Allah

senantiasa mengawasi (faith-driven conduct atau Waskat). Menurut nilai-nilai Islami

unsur profesionalisme pengawas bank syariah terdiri dari sifat siddiq (jujur), tabligh

(menyampaikan kebenaran dan senatiasa membina), amanah (bertanggungjawab), dan

fathonah (memiliki skill dan pengetahuan yang mapan) yang dapat disingkat STAF55.

Nilai-nilai islami yang pada dasarnya mendorong akuntabititas antara lain adalah: (i)

ma’iyatullah dan muraqabah, yaitu keyakinan bahwa Allah swt. senantiasa berada dekat

dengan kita dan mengawasi setiap tindak tanduk yang dilakukan baik yang terlaksana

maupun yang tersimpan di hati (ii) muhasabah, perlu mawas diri bahwa kegiatan

pengawasan yang dilakukan adalah menilai pihak lain namun perlu disadari bahwa

amalan kita juga selalu dinilai oleh Allah swt, (iii) mas’uliyah, setiap yang dilakukan

akan dimintakan pertanggung jawaban di akhirat kelak. Sejalan dengan hal itu pengawas

55 http:jenzsixsblogpot.com/2012/03/dewan pengawas syariah.html.



dan pembina bank perlu bersikap hanif (cenderung kepada kebenaran) serta aktivitas

pengawasan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari kebenaran dan saling

mengingatkan (tabayyunwatausiyyah).55

Kemaslahatan dari sistem yang diajarkan dalam syariah Islam semestinya dapat

meningkatkan integritas pengawasan dan pembinaan bank syariah. Oleh karena itu upaya

formulasi secara sistematis tentang etika pengawasan perbankan syariah, perlu

dikembangkan dengan baik

Pengawasan bank syariah (termasuk pula pengaturannya) pada dasarnya memiliki dua

sistim, yaitu pengawasan dari aspek: (i) kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan

perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan (ii) pemenuhan prinsip

syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan dengan hal itu maka struktur

pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri

dari : (1) Sistem Pengawasan Internal, yang memiliki unsur-unsur; RUPS, Dewan

Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKAI – Internal Syariah Reviewer,

dan (2) Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri dari unsur BI, Akuntan Publik

(termasuk external syariah auditor), DSN dan Stakeholder/Masyarakat Pengguna Jasa.

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada

mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan pengawasan

eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik

secara umum yang dalam hal ini dilakukan oleh BI dan DSN. Secara umum peran dan

tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan

pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS

55 ibid



sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini tentu saja kompetensi dan kemampuan

pemahaman prinsip syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas bank dari BI.56

Kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) juga

dilakukan dalam pengawasan terhadap produk bank syariah. Sedangkan untuk

pengawasan operasional bank syariah, BI bekerja sama dengan DSN yang dalam hal ini

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Karena pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan

mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak

penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah

oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan

menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan

mengembangkan etika pengawasan.Satu langkah penting yang telah dilakukan adalah

dihasilkannya PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah

yang akan diikuti dengan penerbitan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan

Pedoman Audit Syariah, serta format pelaporan bank syariah. Secara teknis di BI juga

dikembangkan pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah dan ke depan akan

dilakukan kajian untuk implementasi sistem pengawasan berbasis risiko dan penerapan

real-time supervision.

4. Sistem optimalisasi Dewan syariah perbankan syariah

Industri perbankan syari'ah segianya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem

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

56 Ibid.



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,

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus

memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi

keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syari'ah saat ini adalah mengangkat

DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena

keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang

belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam,

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

optimal. 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, 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 kaca 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.

Bank syariah adalah perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan  nilai-

nilai syariah yang bersumber dari ajaran Islam.Menurut Agustianto dalam harian umum

Pelita57 menjelaskan bahwa dalam operasional bank syariah setidaknya terdapat tujuh

prinsip utama yaitu :

a. Bebas dari riba (bunga) dan penerapan bagi hasil.

Prinsip paling fundamental dalam Bank Syari’ah adalah bebas dari bunga. Oleh  karena

itu ,bunga bank merupakan sistem yang dihindari oleh bank syariah. Untuk itu bank

syariah menggantinya dengan pola bagi hasil. Perbankan syariah yang menerapkan pola

pembiyaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan

perbankan syariah, akan menumbuhkan rasa tanggungjawab pada masing-masing

pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegitannya , semua

pihak pada hakekatnya  akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan

memperkecil kemungkinan risiko terjadinya kegagalan usaha.

b. Adanya pembagian keuntungan maupun risiko kerugian ( risk shariung/profit and loss

sharing )

Pada bank syariah, hubungan antara deposan dengan bank, maupun hubungan antara

bank dengan nasabah peminjam adalah hubungan mitra usaha ( partnershp ) karena itu

keuntungan yang diperoleh dibagi bersama, sesuai proporsi keikutsertaan sebagai mitra.

Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama

pula di antara mitra sesuai dengan proporsinya.

c. Keuntungan berfluktiasi

57 Lihat Harian Umum Pelita tanggal 15 Pebruari 2000.



Pendapatan bank syariah bersumber dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya dari

nasabah peminjam ( mudharib ).Pendapatan bagi hasil yang diterima dari mudharib ini

didasarkan pada persentase dari keuntungan riel (aktual ) yang diperoleh pengusaha (

Mudharib ).

d. Mengandung unsur-unsur jual beli/perdagangan

Salah satu bentuk  pembiayaan bank syariah adalah dengan pola jual- beli. Pembiayaan

dengan pola ini dapat diperlakukan untuk kepemilikan barang konsumsi, seperti

rumah, kendaraan, perobatan dan sebagainya. Juga untuk pembiayaan modal

kerja/usaha  dalam bentuk stok barang dagangan ( inventory ) Dalam peraktek di Bank

syaraiah saat ini, pola ini setidaknya ada tiga produk utama, yakni jual beli, murabahah,

istisna dan salam.

e. Memberikan bantuan sosiol-ekonomis ( sosio economical benefits )

Salah satu kekhasan bank syariah adalah bahwa produk-produknya tidak saja

berorientasi bisnis komersial, tetapi juga mempunyai fungsi sosial.Pada bank syariah

terdapat jenis pembiayaan yang dinamakan qardhul al-hasan ( benevolent loan ) yaitu

pembiayaan yang disalurkan tanpa imblan apapun baik bagi hasil maupun bunga.

Pinjaman tersebut hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama pula pada waktu

dipinjamkan.Pinjaman ini diberikan untuk modal usaha anggota masyarakat yang fakir

miskin.Dana yang digunakan untuk produk qardhul hasan ini bersumber dari zakat.

Infaq dan sedekah, Dana ini dapat juga digunakan untuk keperluan mendesak ,

misalnya pinjaman untuk perobatan, musibah dan sebagainya.

f. Seluruh Transaksi Halal



Bank syariah tidak dibenarkan membiayai sektor-sektor usaha yang mengandung unsur

maksiat ataupun yang tidak halal, misalnya pembiayaan bidang usaha minuman keras,

rokok, hotel atau tempat hiburan yang mengandung unsur maksiat, dan sebagainya.

Bank syariah juga tidak akan mau menjadi lembaga pencucian uang haram (money

Loundry )seperti uang bisnis narkoba, hasil korupsi dan sebagainya.

g. Menghindari Kegiatan Spekulasi Mata Uang.

Dalam pandangan ekonomi syariah, uang bukan sebagai komoditas, melainkan

dipergunakan dalam bentuk investasi yang produktrif untuk kemakmuran masyarakat di

muka bumi dengan demikian konsep penggunaan uang dalam konsep syariah adalah

untuk tujuan produktivitas, bukan sebagai komoditas, apalagi untuk spekulasi sehingga

apabila konsep penggunaan uang melalui lembaga keuangan dan perbankan menurut

syariah dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka akan menciptakan perekonomian

yang sangat berdaya tahan terhadap inflasi. Spekulasi mata uang, jelas berpengaruh

terhadap kurs mata uang, seperti kejatuhan rupiah yang dialami indonesia.bila nilai

mata uang rupiah terus dan tetap jatuh, maka dipastikan terjadi infilasi.

Dari tujuh prinsip utama tersebut terdapat prinsip dasar operasional perbankan

syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dari pihak lain

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang sesuai dengan syariah yang mengandung  prinsip :

1). Prinsip Keadilan

Prinsip ini mencerminkan dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan

penghambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan

nasabah.



2). Prinsip Kemitraan.

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana , nasabah pengguna dana,

maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha . Hal ini

tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini

bank berfungsi sebagai intermediary istitution lewat skim-skim pembiayaan yang

dimilikinya.

3). Prinsip keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah

dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4). Univeralitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras

dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan

lilalamin.

5. Pengertian akad dan produk bank syariah

Akad (al –aqd) secara bahasa aqd berarti “simpul “ “ perikatan “” perjanjian “atau

“pemupakatan “(ittifaq) dalam fikih akad berarti “pertalian ijab dengan Kabul menurut

ketentuan syariat yang berpengaruh pada objek yang janjikan, artinya perikatan yang tidak



sesuai dengan hukum Islam, ditiadakan, ungkapan “ berpengaruh pada objek “ berarti

perpindahan milik dari  pelaku ijab kepada pelaku Kabul.58

Menurut Jumhur (mayoritas ) Fukhaha, rukun akad itu ada tiga yaitu (1) Siqat aqd

(bentuk akad ) adalah ijab dan Kabul (serah terima) (2) Aqid atau pihak yang melakukan

akad (jumah aqidain=  pada pihak yang melakukan akal) adalah pihak penjual dan pembeli

,hal ini berlaku jika akad yang dilaksanakan merupakan akad (transaksi) jual beli dan (3)

ma’qud, alaih (barang yang dijanjikan) adalah harga dan barang atau objek yang

dijanjikan.59.

Akad (Ar.al.aqd = perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ituifaq) pertalian ijab

(pernyataan melakukan ikatan) dan abul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.60

Akad dalam Bahasa Indonesia disebut perjanjian: sedangkan dalam hukum ekonomi

Syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat,

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt ). Akad (Al-Aqd) dalam pengertian bahasa

Indonesia disebut Kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam

kehidupan manusia, Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah

ketika  menciptakan makhluk yang bernama manusia, karena itu akad dimaksud

merupakamn kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai

Agama yang konprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad

untuk di implementasikan dalam kehidupan sosial pada setiap masa.61

58 Ensiklopedi Islam, Pt. Ichtiar Baru Van Haive, 2005, hlm.124.
59. Ibid, hlm.124.
60 Ensiklopedi Hukum Islam, Pt.Ichtiar Baru Van Haeve, Jakarta ,2006, hlm.63.
61 R.A. Evita Isretno, .” Pembiayaan Mudharabah dalam system perbankan Syariah “ Cintya Prers. Jakarta, 2011,
hlm.26.



Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab

yang dianjurkan oleh salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain yang menimbulkan

akibat hukum pada objek akad.Ijab (serah terima) hal dimaksud, di ungkapkan atau

diucapkan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang  yang memiliki

sesuatu, baik berupa barang merupakan jasa sehingga dapat memindahkan hak

kepemilikannya melalui akad.

Qabul merupakan ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang

datang dari orang yang akan menerima pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa yang

dijadikan objek akad, jika transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan sipenjual kepada

pembeli dapat berupa “ saya jual buku ini kepada anda” adalah Ijab sekalipun  hal itu

diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual beli disini , qabul adalah ucapan sipembeli

kepada sipenjual “ saya beli buku ini “ sekalipun ucapan itu dikeluarkan didepan.62

Jika ijab dan qabul ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh

orang yang sehat akalnya maka akan terjadi perubahan status hukum keatas barang yang

diselenggarakan akad atasnya (dalam hal ini adalah buku yang dijual) perubahan status

hukum disini adalah perpindahan hak kepemilikan: yaitu sebelum akad, buku tersebut milik

sipenjual dan setelah akad status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah

membayar sejumlah uang sebagai harga dari buku itu.

Akad (ikatan, Keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau

traksaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah.

62 Ahmadaziez “ Tiori akad dalam fikih Muamalat “ al-Fauzi Bloqspot,cam, 2007.



Dalam  Istilah fiqih , secara umum akad berarti sesuatu yang menjadikan tekad

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari sati pihak. Seperti Wakaf, dan

sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual-beli, sewa, Wakalah, dan gadai.63

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara Ijab (Penjualan, Penawaran/Pemindahan

kepemilikan) dan Qabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang di

syaratkan berpengaruh pada sesuatu.64

Bila akad itu dilihat dari ada atau tidak adanya kompensasi, dalam fiqih  muamalat

maka ditemukan bahwa akad terbagi dua bagian, yaitu akad tabarru (Gratuitans Cantraet)

adalah segala macam  perjanjian yang menyangkut non frofil transation (trakasaksi nirlaba)

kata Tabarru berasal dari kata Birr dalam bahasa arab yang artinya kebaikan.65

Transaksi dimaksud pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan

secara komersil, Namun akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menoling dalam

rangka berbuat kebaikan sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak

mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan datang dari tabarru adalah

dari Allah swt. Bukan dari manusia, namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh

meminta kepada caunterpat (rekanan/mitra  bertransaksi) untuk sekedar menutupi biaya

(cever the cart) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Bentuk

akad “tabarru” dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik uang

maupun jasa.Contoh akad tabarru adalah Qard, Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wadiah , waqaf ,

sadaqah, hadiah dan lain-lain.66

63 Ascarya “Akad dan Produk Bank Syariah“ PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2011,hlm.35.
64 Ibid hlm.35.
65 Burhanuddin Susanto “ Hukum perbankan syariah di Indonesia “Jogyakarta: UII Pres.
66 Abd. Chafur Anshari” Perbankan Syariah di Indonesia “ (Jogyakarta, Gajah Mada University Prers 2007, hlm.
61



Akad tabarru yang sudah disepakati tidak boleh di rubah menjadi akad tijaroh (akad

yang bertujuan mencari keuntungan) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk

mengikatkan diri dalam akad tijaroh tersebut, misalnya bank setuju untuk menerima titipan

mobil dari nasabah (akad wadiah dengan demikian bank melakukan akad tabarru) maka

bank syariah dalam perjalanan kontrak tidak boleh mengobah akad tersebut menjadi akad

tijarah dengan menganmbil keuntungan dari jasa wadiah tersebut. Larangan yang tidak

memperbolehkan dan akad tabarru menjadi akad tijarah memberi arti bahwa setiapm

transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah

terjadi akad. Ternyata pihak terkait didalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi

tersebut. maka transaksi dimaksud merupakan bentuk penzaliman karena melakukan suatu

akad yang berlainan dengan depenisi akadnya.67

Akad tijarah (Compensational Contrat) merupakan segala macam perjanjian yang

mengikat for profit transaktion. (Traksaksi yang berorientasi pada keuntungan) karena itu,

akad tijarah bertujuan untuk mendapatkan laba. Bersifat komersil , hal ini didasari atas

kaedah bisnis. Bahwa “Business is an creativity far –a profil “ (Bisnis adalah suatu

aktivitas untuk memperoleh keuntungan) atau lebih jelas lagi jika akad tijarah sudah

disepakati akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru bila pihal yang tertahan haknya

dengan rela melepaskannya menggugurkan pihak lain, Contoh akad tijarah adalah akad-

akad invenstasi, jual beli, sewa menyewa, seperti Mudharabah, musyarakah, murabahah,

salam , jarah dan sebaginya.68

Tabel : 2 : 3 Jenis akad /traksaksi pada Bank Syariah . 125

67 Adewarman A.Karim. “ Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan “ edisi ketiga , Jakarta , PT. Raja Grafindo
Presada, 2007, hlm. 70.
68 Ibid hlm.30.

JENIS AKAD/TRANSAKSI

TABARRU’
(tidak mencari untung)

PENDANAAN JASA
PERBANKAN SOSIAL

TIJARAH
(mencari untung)

PENDANAAN JASA
PERBANKAN SOSIAL



Rukun dalam akad ada tiga macam yaitu 1) Pelaku akad,2) Objek akad dan 3) Shiqhah

atau pernyataan pelaku akad, Yaitu ijab dan qabul pelaku akad haruslah orang yang mampu

melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan

pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah)

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, Harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa

diserah terimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.



Sementara itu, ijab dan qabul harus jelas maksudnya. Sesuai antara ijab dan qabul dan

bersambung  antara ijab dan qabul.64

Syarat dalam akad ada empat yaitu 1) syarat berlakunya akad (in-iqad) 2) syarat

syahnya akad (Shihah) 3) Syarat terealisasikannya akad (Nafadz) dan 4) Syarat Lazim,

Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap

akad, seperti syarat yang harus ada pasda pelaku akad. Objek akad dan shighah akad. akad

bukan pada sesuatu yang diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara

itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat

minimal dua saksi pada akad nikah, syarat shihah yaitu syarat yang diperlukan secara

syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad, Perdagangan harus bersih dari cacat,

syarat nafadz ada dua yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak

menggunakakan) dan wilayah syarat lazim , yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila

tidak ada cacat.65

Selanjutnya secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan

kedalam produk-produk pendanaan jasa perbankan dan kegiatan sosial dengan

berbagai prinsif syariah yang digunakan dalam akadnya.

Tabel : 2 : 4 Akad dan Produk Bank Syariah : 127

64 Op-cit, Ascarya, hlm.36.

65 Ibid, hlm. 37.

Pola Pinjaman
- Qard
(Giro,
Tabungan)

Pola Jual Beli
Mudharabah
Salam
Istishna (Trade
Financing)

Akad dan Produk Bank Syariah

Pendanaan Pembiayaan Jasa Perbankan Sosial

Pola Titipan
- Wadiah yad
Dhamanah
(Giro,
Tabungan)

Pola Bagi Hasil
Mudharabah
Mutalaqah
Mudharabah
Muqayyadah
(executing)

Pola Bagi Hasil
Mudharabah
Musharakah (Investment
Financing)

Pola Jual Beli
Mudharabah
Salam
Istishna (Trade
Financing)

Pola Lainnya
Wakalah, Kafalah,
Hawalah, Rahn, Ujr,
Shart (Jasa Keuangan)

Pola Titipan
Wadi’ah yad Amanah
Shart (Jasa
Nonkeuangan)

Pola Bagi Hasil
Mudharabah
Muqayyadah
(chanelling) (Jasa
Keagenan)

Pola Pinjaman
Qardhul Hasan
(Pinjaman Kebajikan)



Dalam menjalankan kegiatan usaha yang diaplikasikan kedalam bentuk produk-produk

perbankan syariah mendapat pengaturan kegiatan usaha melalui pasal 36 peraturan bank

Indonesia nomor 6/24 PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, adapun pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Penghimpunan dana, seperti Wadiah, Mudharabah,

b. Penyaluran dana seperti Prinsip Jual-beli, Bain Bithaman , Istisna ,Mudharabah dan

salam,

c. Prinsip sewa menyewa, seperti ijarah,

d. Prinsip pinjam meminjam seperti qarhul hasan,

e. Pembiayaan bagu hasil seperti musyarakah dan mudharabah,

f. Jasa pelayanan seperti Kafalah, Al-Thiwalah/hawalah, Wakalah, Jialah dan Rahn.66

66 Evita Isretno, Op-cit, hlm. 33.



Selanjutnya dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah  yang ditertibkan

bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah terkait dengan mudharabah.Mudharabah usaha

yang berisiko ( risky businees ) adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana

(shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib ) dimana keuntungan dibagi

sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal) istilah

lain dari mudharabah adalah muqarabah dan qiradh.67

Disamping itu akad tersebut dapat digolongkan pada pembiayaan modal kerja dimana

suatu produksi dilakukan secara terus menerus dengan perputaran modal yang cepat, maka

mudharabah merupakan skema/produk yang paling tepat.68 dari pengertian diatas bahwa

akad mudharabab dapat digolongkan kedalam transaksi yang mencari keuntungan didasari

dengan kepercayaan oleh karena itu akad ini bisa disebut sebagai trust finansing.

Menurut Adiwarman A. Karim, Akad mudharabab merupakan bentuk kontrak atau

akad dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mepercayakan sejumlah

modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua atau si pelaksana usaha dengan tujuan

mendapatkan keuntungan itulah yang disebut akad mudharabah. Jadi dalil hukum yang

dipergunakan untuk mendukung praktek mudharabah ini adalah al-Qur,an dan Sunnah dan

Ijma’.69

Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan seseorang yang

dilandasi oleh rasa tolong menolong dikarenakan ada orang yang mempunyai modal, tetapi

tidak mempunyai keahlian dalam menjaklankan roda perusahaan, ada juga orang yang

mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu,

67 Wiroso “ Produk perbankan syariah “ (Jakarta LPEE Usakti, 2009 ) hlm.296.
68 Hasan Sami Ahmad Hamaud yang dikutif Muhammad syafii antoni hlm. 166.
69 Adiwarman, Op-Cit. hal.204.



sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai

modal.70

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi kedalam enam

kelompok pola yaitu :

1. Pola titipan, seperti Wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah

2. Pola pinjaman , seperti qardh dan nqardhul hasan

3. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah

4. Pola jual beli seperti Muraba, salam danistishna

5. Pola sewa , seperti ijarah dan ijarah waiqtina

6. pola lannya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf dan rahn.71

Tabel : 2 : 5 Jenis-jenis akad : 130

Untuk jelasnya pola-pola ini akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

a.  Akad pola titipan

Akad pola titipan (wadiah ) ada dua, yaitu Wadi’ah yad Amanah dan Wadi’ah yad

Dhamanah, Pada awalnya, wadi’ah muncul dalam bentuk yad al-amanah, tangan

amanah, tangan penanggung, Akad Wadi’ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak

70 M. Ali Hasan, “ Berbagai traksasi dalam islam (Fiqih Muamalat)’ diterjemahkan oleh saifurrahman Barito,
Jakarta Pt. Raj Grafindo persada, 2004, hlm.169.
71 Ascarya, ibid hlm.41.

Jenis-Jenis Akad

Titipan
- Wadi’ah yad Amanah
- Wadi’ah yad

Pinjaman
- Qard
- Qardhul Hasan

Bagi Hasil
- Mudharabah
- Musharakah

Jual Beli
- Murabahah
- Salam
- Istishna

Sewa
- Ijarah
- Ijarah wa Iqtina

Lain-lain
- Wakalah Ujr
- Kafalah Sharf
- Hiwalah Rahn



dipergunakan  dalam aplikasi perbankan syariah dalam bentuk produk-produk

pendanaan.

1). Titipan Wadi’ah Yad Amanah

Secara umum Wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penting(muwaddi )

yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda) yang diberi

amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang

dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan

dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang /aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa

uang, barang dokumen, surat berharga,atau barang  berharga lainnya. Dalam

konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima

kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah, tangan amanah, yang berarti bahwa

ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi

kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama  ini bukan akibat dari

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset

titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitipan sebagai

kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

2). Titipan Wadi’ah yad dhamanah

Dari perinsip yad al-amanah, tangan amanah, kemudian berkembang prinsip

yadh-dhamanah, tangan penangguh, yang berarti bahwa pihak penyimpanan

bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada

barang/ aset titipan.



Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau custodian adalah trustee yang

sekaligus guarantor, penjamin, keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga

berarti bahwa pihk penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitipan untuk

mempergunakan barang /aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas

perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan

mengembalikan barang/aset dititipkan secara utuh pada saat menyimpan

menghendaki. Hal ini sesuai dengan  anjuran dalam Islam agar aset selalu

diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja)

b. Akad pola pinjaman

Satu satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah

adalah qard dan turunannya qardhul Haan karena bunga dilarang dalam islam. Maka

pinjaman qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga . Lebih khusus lagi

pinjaman qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial,

tetapi bersifat sosial.

Lebih jelas qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya

untuk pembelian barang–barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan

diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

c. Akad pola bagi hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para

ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah( trustee profit

sharing ) dan musyarakah (jont venture profit sharing) prinsipnya adalah “al-ghunm

bi’lghurm atau al-kharaj bi.l –daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian



keuntungan tanpa ambil bagian dari resiko”72 atau untuk setiap keuntungan ekonomi

riil harus ada biaya ekonomi rill.73

Selanjutnya beberapa prinsp dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh

Usmani M. Tapi (1999) dalam bukunya ,An Introduction to Islamic Finance, Idarotul

maarif, Karachi adalah sebagai berikut :

1). Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam

usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas

proporsi pembiayaan masing-masing pihak;

2). Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas

proporsi pembiayaannya;

3). Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio

keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio

pembayaan yang disertakan;

4). Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan

proporsi investasi mereka.

Selanjutnya Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih

pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha. Membiayai

investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut

serta dalam menejemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan, Para pihak

yang dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan

72 Lihat ,Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed (1996 ) Islam Banking theory , practice and Challengs, Oxford
University Press, Karachi and zed books. Ltd.USA,New Jersey.
73 Lihat Khan, M, Fahim (1995 ) Essays in Islamic Economics, Economies Series-19, the Islamic Foundation ,
United Kingdom.



mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka

curahkan untuk usaha tersebut.

d. Akad pola jual beli.

Jual beli (buyu’ Jamak dari bai’) atau perdagangan atau perniagaan atau trading

secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela)

atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Jual beli dibolehkan syariat berdasarkan , Sunnah, dan Ijmak (konsensus) para

Ulama. Dalam Al-qur,an QS. 2:275 disebutkan bahwa “Allah menghalalkan

perniagaan(al-bai) dan mengharamkan riba” sedangkan dalam QS. 4 :29 disebutkan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

sama suka diantara kamu“.

Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual

belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu.

1) Jual beli mutlaqah , yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang;

2) Jual beli sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata

uang lain;

3) Jual beli Muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang

dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai

dengan valuta asing (aunter trade).

e. Akad Pola sewa



Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa

atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa. Jasa, atau imbalan, adalah akad yang

dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijartah adalah istilah dalam

fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq,

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian,

Jadi hakekatnya Ijarah penjualan manfaat.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu :

1). Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang

dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan

disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir.upah yang dibayarkan disebut ujrah.

2). Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak

untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan

biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) dibisnis konvensional.

Pihak yang menyewa (lessee) disebut musta’jir, pihak yang menyewakan (lessor)

disebut mu’jir/mjuajir, sedangkan biaya sewa disebut ujrah.

f.  Akad Pola lainnya

Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa

digunakan perbankan syariah, yaitu , Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Shaf dan ujr.

Wakalah  atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu

fihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.Atas

jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi

amanah.



Kafalah (guaranty) adalah jaminan , beban, atau tanggungan yang diberikan oleh

menanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi mewajiban pihak kedua

yang ditangguh (makful) Kafalah dapat juga berarti mngalihkan tanggung jawab

orang lain sebagai penjamin atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu

dari orang yang dijamin.

Hawalah (tranfer Service) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang

berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.

Rahn (mortagage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pada pihak

lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima

kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Dan Ujr adalah imbalan

yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr

diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (fee based servies)

seperti untuk pengajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM dan

sebagainya.74

D. Majelis Ulama Indonesia dan fatwa MUI

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI )

Peranan Ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa

perjuangan merebut kemerdekaan maupun masa-masa sesudah Kemerdekan sampai

sekarang dan untuk masa yang akan datang adalah sangat dibutuhkan. Apalagi untuk

menggerakkan masyarakat untuk membangun Negara akan lebih mudah di pahami jika

disampaikan  dengan bahasa agama.

74 Lihat Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah” Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2011 hlm. 42-110.



Oleh sebab itu Pemerintah merasa sangat perlu menjalin hubungan kerja sama dengan

Ulama untuk melaksanakan programnya. Soekarno Presiden pertama menyadari akan hal

ini.75 Beliau mendirikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk didaerah-daerah untuk Pusat

Jakarta didirikan pada bulan Oktober 1962.76

Majelis Ulama Indonesia  (MUI ) sangat mempengaruhi perkembangan Hukum Islam

di Indonesia, karena secara lembaga MUI adalah lembaga yang mempunyai otoritas

dalam urusan ijtihad menentukan  suatu hukum. Secara historis kegiatan ijtihad telah

mempunyai bibit  dari ajaran Islam sendiri.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,

zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah

umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia

berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta,

sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang

datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama

yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari

ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al

75 Untuk kasus Indonesia , tampaknya sejak pra kemerdekan terdapat hubungan yang kurang serasi antara kaum
Ulama dan golongan Nasionalis, polemic tentang bagaimana hubungan Negara dan agama merupakan awl
perdebatan , pada penghujung tahun ketiga puluhan dan awal tahun keempat puluhan terjadi polemik antara Natsirt
yang mewakili kelompok Islam  dengan Soekarno yang mewakili cara berpikir Nasionalis. ( Lihat Natsir versus
Soekarno “ Hubungan Negara dan Agama, Padang, Yayasan Pendidikan Islam, ) Lihat pula Deliar Noer. Gerakan
Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta (LP3ES.1998) hlm. 308-315. Diawal Kemerdekaan , Debat Ideologi
tentang Dasar N egara  dan berkembang pula antara kelompok “Nasionalis Islam “ dengan kelompok “ nasionalis
Sekuler “ Lihat Endang Syaifuddin Ansori, Piagam Jakarta 22 Juni (Bandung , Pustaka , 1981 ) Debat idiologis ini
timbul kembali antara kelompok Islam dan kaum nasionalis  serta kelompok Komonis di forum Konstituante. Lihat
Syafii Maarif, Islam dan masalah kenegaraan di Indonesia. ( Jakarta: LP#ES.1985.)
76 Pada Zaman Soekarno MUI pertama kali didirikan di Jawa Barat pada tanggal 132 Juni 1958 untuk keperluan
keamanan, terutama guna menghadapi ancaman dari Darul Islam. Lihat Deliar Noer, Administrasi Islam di
Indonesia, antara lain dapat dilihat Deliar Noer Partai Islam di Partai Nasional.(Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 1987)
hlm.332-338.



Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari

Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang

merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah

kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI",

yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut

Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada

fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak

terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah

kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka

adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk

berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah

dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi

lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan

sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global

yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang

dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam

kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran

keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering

mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan

umat Islam sendiri.



Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah)

yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai

sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka

mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan

umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai

wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan

beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan

nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah

dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan

kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa

serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal

balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan

cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan

peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti).

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah).

4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid.



5. Sebagai penegak Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau

musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai

dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan

kini KH. M. Sahal Mahfudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah

meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih

terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.77

Selanjutnya kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai

berikut :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan

kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridoi Allah swt.

2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan

kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar

umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Menjadi penghubung antara Ulama dan Umara (Pemerintah) dan penterjemah timbal

balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan Nasional.

5. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antara berbagai organisasi, lembaga islam

dan cendikiyawan Muslim.

6. Mewakili umat islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.

7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.78

77 www.mui.or.id

78 Pasal 4 Pedoman Dasar MUI dalam Mun as III MUI.(Jakarta, Swekretariat MUI) hlm. 234.



Dari fungsi dan usaha yang dilakukan MUI, maka MUI semakin berkembang dan

semakin eksis dimata masyarakat dan Pemerintah. Sehingga fatwa-fatwa yang mereka

buat akan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah. Fatwa mempunyai kedudukan

yang tinggi dalam agama islam, fatwa di pandang menjadi salah satu alternatif yang bisa

memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islamdalam penetapannya tidak bisa

terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Menghadapi persoalan serius ketiga berhadapan

dengan permasalah yang tidak tercover  dalam nash-nash keagamaan, Nash-nash

keagamaan tidak berhenti secara kuantitatif. Akan tetapi permasalahan dan kasus

semakin berkembang pesat, seiring dengan perkembangan zaman, sebagaimana ungkapan

para ulama :” sesungguhnya nash-nash itu terbatas, sedangkan persoalan yang timbul

tidak terbatas, atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan

akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti ”

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai

permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Melihat kenyataan berkembang

permasalah yang muncul ,seperti bidang ekonomi yang lazim disebut dengan fiqh

mua’malat yang selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga melahirkan Bank

Syariah. Maka pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama

di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya.

Kelahiran banksyariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank lainnya, baik yang berbentuk

full Branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan

lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga

investasi yang berbasis syariah terus bermunculan.



Untuk lebih meningkatkan Khidmah dan memenuhi harapan yang demikian besar,

MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN). lembaga ini,

yang beranggotakan para ahli hukum 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.

Disamping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan

merumuskan nilai dan prinsip prinsip hukum islam (Syari’ah) untuk di jadikan pedoman

dalam kegiatan transaksi di lembaga lembaga keuangan Syari’ah, serta mengawasi

pelaksanaan dan implementasinya.79

2. Makna fatwa

Kamus  bahasa Indonesia mengartikan ” fatwa ” sebagai ” Jawaban (Keputusan

pendapat) yang diberikan Mufti  tentang suatu masalah  ” Selain itu fatwa juga bermakna

” Nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.80 Dengan menelusuri asal usul kata tersebut

dalam bahasa arab dapat diketahui bahwa bentuk kata kata = bayyana berarti ”

menjelaskan ”81 kata kerja afta- yufti-ifta’an berarti menerangkan tentang hukum . Afta

al-Rajulu Fulanan Fiil Al Mas’alah berarti” laki-laki itu menerangkan tentang hukum

kepada seseorang dan mengeluarkan keputusan tentang masalah itu ”, selanjutnya dalam

Al Munjid disebutkan bahwa Fatwa (bentuk jamak Fatawa atau Fataua) berarti nama dari

apa yang dijelaskan seseorang alim mengenai hukum. Seseorang yang mengeluarkan

Fatwa disebut Mufti yang berarti Al-Faqihu al- ladzi yu’thi al- Fatwa Wa-yajibu amma

79 Himpunan Fatwa DSN-MUI diterbitkan atas kerja sama DSN-MUI- Bank Indonesia, tahun 2010 M hlm XIV.
80 Departemen Pendidikan Nasional “ Kamus Besar Bahasa ,” (jakarta, Balai Pustaka, 2003 ) hlm.314.
81 Ibnu Manzhur, Lisan al-Ara, juz IX (qahirah, Dan al-Hadits, 2003) hlm,22.



ulqiya alaihi min al masaili al- muta’alliqoti bi al- syariah (ahli fiqih yang memberikan

fatwa dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah).82

Bentuk lain dari kata Fatwa adalah Fatya yang menegak kepada makna Tabyin al-

musykil min al-ahkam (menjelaskan mengenai hal-hal yang sulit mengenai hukum ). Asal

kata al fatya adalah al-fata yang berarti remaja berusia (belasan) tahun yang

mencerminkan bahwa seseorang yang menjelaskan makna hukum yang dibuatkan seperti

anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit disamping itu, masih

terdapat lapisan kata lain yaitu al-tafati yang berarti al-takhashum yang menunjuk kepada

makna persengketaan.83

Ifta (Pekerjaan memberi Fatwa) adalah sinonim dengan iqtikad perbedaannya yang

pertama lebih khusus dari yang kedua. Ijtihad adalah Istimbath (Farmulasi) Ketentuan-

ketentuan hukum selain umum, baik khususnya sudah ada atau belum ada. Dimana Mufti

memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.84

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih

memuat uraian sistimatis tentang subtansi hukum islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan

oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (Reeh Zs Boeken) sebagai rujukan

normalif dalam melakukan perbuatan sehari-hari dalam hal terdapat masalah tertentu

yang memerlukan penjelasan dan rincian seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk

memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya Fatwa

berfungsi untuk menerapkan secara konkrit ketentuan fiqih dalam masalah tertentu.

82 Louis ma’luf al-munjid fi al-luqah wa al-alaam, hlm 529
83 ibnu  monzhui.loc-eit  hlm 22
84 Wahbah az-Zuhaily, “Ushul al-fikih al-Islami” jilid II ( Bairut/Damaskus, Daar al-fikri al-Muashari,
1405/1986)hlm.1156. Lihat juga , Rifyal Ka,bah, Hukum Islam di Indon esia , (jakarta, Universitas,
Yarsi,1999)hlm.212



Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari

abad. Permulaan Fatwa adalah Ketika Rasulullah saw ditanyakan tentang berbagai

masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat mengajukan pertanyaan

kepada Rasulullah saw yang berarti mereka meminta Fatwa (Istifta) seperti di ungkapkan

dalam al-qur’an ”Yastaftunaka qullilahu yuftikum Fil Kalalah (mereka meminta Fatwa

kepadamu tentang Kalalah)85

Dengan mengambil surat An-nisa 127 dan 176 sebagai dalil mufti hendaklah

mengetahui siapa yang akan menggantikan (mewakilinya dalam Fatwa tersebut dan yakin

pula bahwa di masa akan datang dia juga akan di tanya lagi tentang masalah yang sama

dan bersifat menahan diri (tidak mengeluarkan Fatwa) terhadap sesuatu yang telah nyata

terdapat dihadapan Allah (dalam Kitabullah)86

Fatwa dalam arti al-ifta, kata Syathibi , menurut istilah berarti ” keterangan-

keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti”87 Batasan fatwa

yang dipakai oleh MUI di persempit ruang lingkup wilayahnya sesuai dengan jurisdiksi

negara Republik Indonesia dengan tetap berpendirian bahwa biasanya itu berlaku dalam

bidang hukum.

MUI mengatakan bahwa fatwa adalah ” suatu putusan yang dikeluarkan oleh MUI

menyangkut masalah agama Islam yang diperlukan pelaksanaannya, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan negara.88 yang perlu

85 Al-qur,an surat An-Nisa hlm. 176
86 ibnu al-gayyin al-jauziyyah Alamul muwaqsim jus 1 hlm 11
87 Muhammad Abu Al-Ajfan Fi- Fatawa al- Imam Al- satibi (Tunis: Najh Li Wazir al-wardiyah.tt) hlm. 67 berbeda
dengan keputusan dalam bentuk Fatwa maka keputusan hakim merupakan keterangan ataupun hukum yang
mengikat dan wajib diikuti.
88 MUI memakai beberapa istilah untuk menyebutkan cara menyampaikan sesuatu masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah ataupun kepada msyarakat, seperti Nasehat, anjuran, seruan disamping fatwa.
Batasan yang diberikan untuk masing-masing istilah itu adalah : Nasehat adalah “ Sesuatu keputusan MUI
menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.Anjuran :



mendapat perhatian disini adalah bahwa untuk menghasilkan sesuatu fatwa sudah pasti

lembaga ini, memerlukan pembahasan dan pengkajian secara teliti dan mendalam.89

Sesuai dengan sifatnya sebagai sebuah lembaga fatwa Komisi fatwa memang pantas

menangani  dan menyelesaikan semua persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang

diajukan kepadanya atau  yang dipandang patut untuk difatwakan. Hal ini sudah tenteu

berbeda dari lembaga peradilan yang hanya menyelesaikan kasus-kasus hukum yang

diajukan kepadanya.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, lembaga ini tidak punya hak paksa90. dan keputusan

tidak mengikat, sebab semua yang difatwakan hanyalah pendapat bukan hukum.91

Fatwa yang diberikan oleh MUI hanyalah berupa Nasehat tentang masalah

keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah  dan umat Islam sebagai upaya amar

ma,ruf nahi munkar.92Walaupun fatwa MUI tidak mengikat namun keputusan-keputusan

yang dihasilkannya sangat dinantikan oleh berbagai pihak, sudah tidaknya untuk

memberikan kejelasan sikap lembaga ini terhadap sesuatu masalah keagamaan dan

kemasyarakatan, baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat. Dalam kerangka ini , MUI

menetapkan bahwa dasar pemberi suatu fatwa adalah karena adanya sesuatu kasus yang

oleh MUI di nilai perlu diselesaikan dengan mengeluarkan fatwa.93

adal;ah “sesuatuy masalah kemasyarakatan dimana MUI berpendapat perlu mrengadakan dorongannya untuk
pelaksanaan yang lebih  intensif karena dianggap banyak maslahatnya.Seruan : adalah “ Sesuatu keputusan MUI
menyangkut sesuatu masalah untuk tidak dilaksanakan atauy sebaiknya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan
masyarakat” Lihat “ Putusan Komisi Fatwa Ikhtiar meningkatkan pelaksanaan hukum hukum Isdlam dalam
mensukseskan pembangunan serta ketahanban Nasional “ ( Dokumen MUI yang tidak dipublikasikan ).
89 Ibid.
90 Ibid
91 KH. Rahmatullah Shidiq, seorang anggota Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa fatwa di Indonesia adalah “
pendapat , bukan hukum, Ibrahim Hosen menyebutkan , bahwa fatwa itu tidak mengikat  dan yang mengikat adalah
hukum. ( lihat, Notulen rapat Komisi Fatwa” tanggal 20 Oktober 1975, sebuah fatwa baru bisa menjadi hukum
apabila ia di pakai oleh l;embaga resmi Pemerintah, seperti pengadilan atau dikuatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
92 Lihat surat kabar Pelita 22 Agustus 1981
93 Lihat program Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Dokumen MUI yang tidak di publikasikan,tt)hlm1



Karena sesungguhnya dalam khitah pengabdiannya telah dirumuskan lima fungsi dan

peran MUI, yaitu : 10 Sebagai pewaris , tugas-tugas para Nabi ( Warasatul Anbiya) 2) .

Sebagai pemberi fatwa ( Mufti )  3). Sebagai pembimbing dan pelayan umat ( Ra’wa

khadim al-Ummah) 4). Sebagai pelopor gerakan Islah Wa al-tajdid )  dan  5) sebagai

penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.94

Maka fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah

keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya. Sebagai

amar ma’ruf Nahi munkar . Dalam pengertian luas fatwa MUI dapat pula mencakup

nasehat, anjuran dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau

pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, Lembaga Sosial kemasyarakatan atau MUI

sendiri yang oleh MUI di pandang perlu untuk difatwakan.

Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat,

sedangkan peraturan perundang undangan adalah  peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa berfatwa adalah adakalanya ada beberapa

masalah dalam masyarakat yang belum jelas hukumnya dan memerlukan jawaban para

ulama maka dipandang perlu untuk berfatwa dan adapula kaum-kaum permintaan

pemerintah kepada MUI untuk di Fatwakan dan pada intinya pemerintah ingin mendapat

jawaban dari MUI agar masyarakat tidak ragu-ragu bila berbuat atau melangkah.

Sekedar contoh untuk jenis pertama dapat dilihat Fatwa MUI tentang ” Hukum

memakan dan membudidayakan Kodok” yang di keluarkan pada tanggal 12 November

1984. Pada mulanya mentri muda urusan peningkatan produksi peternakan dan perikanan

94 H.M. Atha Muadzir, dkk, Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI ) dalam persepektif hukum dan perundang
undangan , Pusdiklat kehidupan keagamaan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2012 hlm.xv-xvi.



.mengirim surat kepada ketua MUI dengan surat Nomor : IK.310/SS/117/1984 tanggal 17

Oktober 1984 yang kemudian diikuti pula oleh surat dari Menteri yang sama kepada

Menteri agama dengan surat nomor : IK.310/ Mmup-4/168/1984 tertanggal 27 Oktober

1984 yang tembusannya disampaikan kepada ketua MUI yang isinya meminta pandangan

agama islam tentang hukum memakan dan membudidayakan kodok.

Contoh lain fatwa MUI tentang hukum mengambil Katub Jantung orang yang sudah

wafat/ meninggal. Permintaan ini datang dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita melalui

suratnya kepada ketua Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Desember 1985 dengan suratnya

Nomor : 03/ BJ/ 85.

Fatwa MUI dalam bidang ini baru berhasil dimunculkan pada tanggal 29 Juni 1987

berkenaan adanya kasus yang tidak di mintakkan Fatwanya kepada lembaga ini, tetapi

MUI menilainya perlu memberikan penjelasan melalui Fatwa antara lain dapat dilihat

Fatwa tentang ” Kepelaporan Pejabat dalam melaksanakan ibadah yang dikeluarkan pada

tanggal 10 Februari 1976 dan tentang ”aliran yang menolak Sunnah/ Hadist Rasul yang

dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1983.

Apabila suatu masalah di pandang layak untuk di kaji dan di Fatwa kan komisi Fatwa

pun mengadakan persiapan untuk membahas persoalan tersebut dalam suatu forum

khusus. Untuk itu dengan mengundang para anggota komisi fatwa atau pihak-pihak lain

yang dinilai layak dan perlu diikut sertakan itu adakalanya dari kalangan ulama yang

tidak termasuk anggota komisi fatwa atau pengurus MUI atau adakalanya dari kalangan

ahli dalam suatu masalah ilmu pengetahuan seperti ahli kependudukan ketika membahas

masalah keluarga berencana. 95

95 pasal 4 ayat 1 pedoman tentang tata cara penepatan Fatwa.



Oleh sebab itu, komisi fatwa atau mufti yang akan melakukan fatwa harus memahami

al-qur’an serta ilmu-ilmu yang terkait dengan nya seperti ilmu nahu, ilmu sharof , ushul

fiqih , mantiq, bayyan, balaqhoh dan segala bentuk ilmu yang berkaitan dengan agama

dan segala ilmu yang berkaitan dengan umum atau ahli para bidang nya masing-masing

seperti ilmu kesehatan, ahli jantung dan ahli lainnya.

Kalau masalah yang dihadapi itu merupakan hal yang pernah di bicarakan dan di

putus ketentuan hukumnya oleh pendapat ulama masa lalu maka tugas komisi fatwa

berikutnya hanyalah memilih mana di antara pendapat itu yang kuat dan paling relefan

dengan tuntunan jaman serta lebih membawa masalah bagi umat.96

Di dalam pedoman tentang tata cara penetapan fatwa pada pasal 2 antara lain disebut

kan bahwa pembahasan sesuatu masalah untuk di fatwakan harus lah memperhatikan ”

pendapat-pendapat imam mashab dan pukoha yang terdahulu dengan mengadakan upaya

maksimal berupa pengerahan segala kesanggupan dan kemampuan oleh sekelompok

ulama yang secara kolektif telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad guna

memecahkan hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh al-qur’an atau sunnah

dan belum pernah ijtihad oleh ulama-ulama terdahulu.97

Rumusan akhir dari hasil kerja komisi fatwa adalah berupa kesimpulan dan

pengkajian dalam lembaga ini yang di keluarkan dalam bentuk fatwa. Hasil keputusan

rapat komisi ini dalam bentuk fatwa itu di sampaikan oleh ketua komisi fatwa kepada

dewan pimpinan MUI.98

96 lihat “metodologi Ijitihad komisi fatwa MUI” dalam mimbar ulama no 154 hlm.47. lihat juga pasal 4 ayat 2
pedoman tentang tata cara penetapan fatwa.
97 Ibrahim husain “ dapatkah hukum islam di reaktualisasikan?” dalam pelita tanggal 18 september 1982
98 baca pasal 5 ayat 1 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa.



Sebab secara organisatoris komisi fatwa ini hanya berhak merumuskan fatwa, namun

tidak berhak menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat. Penyampaian hasil

keputusan fatwa ini kepada pemerintah dan masyarakat adalah wewenang Dewan

Pimpinan MUI. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan dari komisi fatwa maka dewan

pimpinan MUI akan menerbitkan surat keputusan penetapan fatwa sebagai pertanda

bahwa fatwa tersebut adalah fatwa MUI yang dikeluarkan untuk masyarakat atau

pemerintah.99

Telah kita ketahui bersama bahwa tugas para ulama adalah sangat berat,

baik sebagai pertanggung jawabannya kepada ummat maupun pertanggung

jawabannya kepada yang maha kuasa. Maka para ulama yang memiliki

kompetensi tertentu bertindak sebagai mufti dengan tugas mengeluarkan fatwa

. Mufti merupakan sosok ulama yang memiliki keahlian khusus tentang hukum

Islam dan memberikan pendapat maupun putusan yang bersipat otoritatif.

Oleh sebab itu disebut juga Sesuai dengan pengertian yang telah

dirumuskan oleh para ahli tentang ijtihad, disana sebagai mujtahid, dan tugas

yang harus dilakukannya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari

hukum syari'ah dengan cara istinbath. Dan untuk mengistinbathkan suatu hukum

seorang mujtahid haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan

oleh para ahli. agar hasil ijtihadnya terjamin keabsahannya.

Maka Ulama ushul fiqh telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki

seorang mujtahid, yaitu :

a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al-Qur'an.

99 pasal 5 ayat 2 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa yang menyebutkan bahwa “ Dewan pimpinan majelis
ulama Indonesia/ Dewan pimpinan daerah tingkat 1 mentafsirkan fatwa tersebut ayat 1 dalam bentuk surat
penetapan fatwa



Ulama sepakat bahwa seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang

memadai tentang al-Qur'an dengan segala ilmu yang terkait dengannya. Misalnya tentang

`amm (lafal umum), khas (lafal khusus), muthlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan,

manthiq, mafhum, asbabunnuzul, nasikh, dan mansukh. Seorang Mujtahid harus

menguasai ilmu tersebut karena kajian ijtihad dalam proses menggali hukum tentu

tidak lepas dari al-Qur'an sebagai sumber utama dan pegangan hidup bagi muslim.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar

pengetahuan mereka tentang al-Qur'an. Apakah mereka harus mengetahui

seluruhnya tentang al-Qur'an apakah yang berkaitan dengan ayat hukum saja, atau

seluruhnya. Dan mereka juga berbeda, apakah seorang mujtahid itu harus hafal al-

Qur'an, baik yang berkaitan dengan ayat hukum maupun secara keseluruhan, atau

cukup mengetahui secara mendalam dan mampu menangkap makna-makna yang

terkandung dalam al-Qur'an.

Imam Syaukani misalnya, ia tidak mewajibkan mengetahui secara keseluruhan,

cukup saja mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Begitu juga

dengan al-Ghazali seorang mujtahid tidak perlu mengetahui secara keseluruhan

tetapi cukup mengetahui secara mendalam terhadap ayat-ayat yang berkaitan

dengan ayat hukum dan beliau tidak mewajibkan untuk mengafalnya. Al-Ghazali

berpendapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum lebih kurang 500 ayat.

Pendapat ini diikuti oleh al-Araby.100

Imam Syaukani memandang, perkiraan al-Ghazah tentang jumlah ayat yang

berkaitan tentang hukum lebih kurang 500 itu hanya peninjauan secara lahir ayat

saja. Yang pasti dalam al-Qur'an terdapat beberapa kali lipat dari jumlah tersebut ayat-

100 ibid



ayat yang bisa diambil hukum syara'nya. Bahkan orang memiliki pemahaman yang

benar dan perkiraan yang sempurna akan mampu mengeluarkan hukum dari ayat-ayat

yang menjelaskan tentang cerita dan perumpamaan. Atau mungkin yang dimaksud

mereka (dengan membatasi ayat-ayat hukum hanya berjumlah 500 ayat saja) adalah

sejumlah ayat yang menunjukkan ayat-ayat hukum yang menunjukkan bahwa secara

tadhomun (tersirat) atau secara iltizam (keharusan adanya hukum. Imam Mawardi

meriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa membatasi bilangan ayat hukum pada

jumlah tersebut disebabkan karena mereka melihat bahwa Imam Muqatil bin Sulaiman

telah mengumpulkan ayat-ayat hukum dalam sebuah buku susunannya, yang

keseluruhannya berjumlah 500 ayat.101

Persyaratan supaya mujtahid hafal ayat al-Qur'an secara keseluruhan merupakan

ketentuan ideal yang sulit dijangkau, dan mungkin juga persyaratan yang tidak

mutlak. Karena kenyataan menunjukkan bahwa untuk masa sekarang sangat sulit

mendapatkan orang yang hafal seluruh ayat al-Qur'an. Sedangkan berijtihad

merupakan kebutuhan yang diperlukan di setiap saat oleh setiap masyarakat. Dan

melihat kondisi sekarang ini, Memang ada juga yang hafal seluruh ayat al-Qur'an

namun belumlah menjamin bahwa ia sekaligus mengetahui maksud seluruh

ayat yang dihafalnya itu. Dan juka kita lihat, yang dibutuhkan seorang

mujtahid bukanlah menghafal ayat-ayat al-Qur'an, tetapi dia mampu

menyelami dan memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an" terutama

yang berkaitan dengan ayat hukum.

Karena yang dibutuhkan di dalam berijtihad itu hanyalah bagaimana

mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an, nampaknya penguasaan terhadap ayat-

101 Syaukani, Op.cit, h. 250-251



ayat hukum saja sudah cukup memadai sebagai salah satu persyaratan

berijtihad. Dan apalagi jika melihat kondisi sekarang ini banyak kitab tafsir

yang khusus berbicara dalam bidang hukum serta adanya pengetahuan yang

baik tentang al-Qur'an, maka rasanya tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang

semena-mena.

b. Mempunyai pengetahuan yang baik tentang al-Sunnah.

Para ulama tidak mensyaratkan untuk mengetahui semua hal yang

berhubungan dengan al-Sunnah, sebab sunnah atau hadits merupakan suatu lautan

yang luas. Al-Ghazali dan jamaah dari ushuliyin tidak mensyaratkan untuk

mengetehui semua hadits, cukup saja hadits-hadits yang berkaitan dengan

hukum dan mampu memahaminya secara mendalam serta mengetahui tiap-tiap bab

dari hadits-hadits hukum tersebut sehingga apabila la ingin memberi suatu fatwa

tentang hukum mampu merujuk ke sumbernya. Kalau pun ia mampu

menghafalnya itu lebih baik dan sempurna.102

Selain beristinbath dari al-Qur'an, seorang mujtahid juga dituntut untuk dapat

mengistinbathkan hukum dari al-Sunnah, untuk itu la harus mampu menghadirkan

hadits-hadits yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang memerlukan hukum. Dan

mampu memahaminya serta mengetahui secara baik dari sisi kebahasaan maupun sisi

syari’at.103 Jika kita lihat kondisi sekarang, usaha untuk mendapat hadits hukum itu

tidaklah beg i tu  su l i t  untuk  d i lakukan  ka rena  sudah banyak k i t ab  had i t s

yang mengelompokkan hadits ke dalam beberapa bidang, terutama pada bidang hukum.

c. Mengetahui bahasa Arab

102 Syaukani, Op.cit, h. 250-251
103 Muhammad Abu Zahroh, Op.cit, h. 382



Seorang mujtahid disyaratkan mengetahui bahasa Arab dalam artian, menguasai

Bahasa Arab dan ilmu-ilmunya sehingga mampu memahami pembicaraan orang-

orana Arab. Seorang mujtahid, mustahil rasanya mampu mengistinbathkan suatu

hukum baik dari al-Qur'an maupun al-Sunah, jika la tidak menguasai

pengetahuan yang memadai berkaitan dengan bahasa Arab karena keduanya

diturunkan dalam bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah

pengetahuan yang harus dirniliki oleh seorang mujtahid tentang bahasa Arab ini.

Al-Ghazali membatasinya pengetahuan tentang bahasa Arab itu cukup pada

kemampuannya memahami khitab pembicaraan orang Arab dan adat kebiasaan

mereka. Sehingga mampu membedakan antara kalam shorih, zohir dan mujmal,

hakiki dan majazi, `amm dan khass, muhkam dan mutasyabih, muthlaq dan

muqayyad. Dan hal ini tentu tidak dapat diketahui kecuali jika mengetahui ilmu

bahasa Arab yang baik.104 Bahkan Imam Syafi'i tidak hanya mewajibkan atas

diri mujtahid untuk mempelajari ilmu pengetahuan bahasa Arab ini, tetapi

juga atas setiap Muslim.

Karena mengistinbathkan hukum tidak terlepas dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang

keduanya menggunakan bahasa Arab, maka seorang mujtahid khususnya

diharuskan menguasai bahasa Arab secara baik dan memadai. Walaupun ia belum

mampu menjadi seorang yang betul-betul ahli dalam bahasa Arab.

d. Mengetahui tempat-tempat ijma' (masalah-masalah yang menjadi konsensus

(kesepakatan) ulama dan yang menjadi lkhktilaf.

Seorang mujtahid juga dituntut untuk mengetahui hal -hal yang menjadi

kesepakatan dan hal-hal yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Agar jika

104 Al-Ghazali, loc.cit



memberi fatwa tidak bertentangan dengan masalah -masalah yang telah

disepakati.105 Pengetahuan tentang ijma' ini sangat diperlukan bagi seorang

mujtahid, karena dunia Islam sepakat menjadikan ijma' sebagai suatu sumber hukum

Islam.106

e. Mengetahui ilmu ushul fiqh

Seorang mujtahid disyaratkan mengeiahui ilmu ushul fiqh, yaitu ilmu tentang kaidah-

kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya

yang terinci. Atau dalam arti yang sederhana kaidah - kaidah yang menjelaskan cara-cara

mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya.

Imam Syaukani memandang bahwa ushul fiqh ini merupakan tiang dan

dasar berijtihad. Sementara itu al-ghazali menyatakan sesungguhnya ilmu-ilmu yang

paling utama (besar) dalam hal berijtihad ada tiga. Pertama mengetahui ilmu

hadits, kedua mengetahui ilmu bahsa Arab, dan ketiga mengetahui ilmu ushul fiqh.

Jika seorang mujtahid telah mengetahui ilmu ushul fiqh ini, berarti ia mengetahui

pula metodologi ijtihad, dan mengetahui mana dalil-dalil yang disepakati di

kalangan ulama dan mana dalil-dalil yang diperselisihkan. Dan tentunya mampu

pula mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode yang telah

ditetapkan. Selain lima syarat yang telah disepakati ulama di atas, ada

sebagian ulama yang menambahkan beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi oleh

seorang mujtahid. Seperti Syaukni umpamanya menambah dan menjadikan

pengetahuan tentang ilmu nasikh mansukh sebagai syarat bagi seorang yang ingin

berijtihad, agar tidak terjadi pemahaman yang tumpang tindih antara ayat yang nasikh

105 ibid
106 ibid



dan avat yang mansukh.107 Sementara Abu Zahroh mengharuskan seorang mujtahid

untuk mengetahui qiyas dan maqasid asy-syari'ah dalam berijtihad. 108 Yusuf

Al-qardhawy menambah beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi oleh

seorang mujtahid selain lima syarat diatas, yaitu seorang mujtahid harus

mengetahui maqashid asy-syari'ah, mengenal manusia dan kehidupan

sekitarnya, dan seorang mujtahid harus memiliki sifat adil dan taqwa.109

Memang pengetahuan tentang nasikh dan mansukh itu sangat diperlukan

dalam mengistinbathkan suatu  hukum. Karena dengan pengetahuan tersebut seorang

mujtahid bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalam menyelesaikan

suatu peristiwa vang membutuhkan hukum. Walaupun terdapat perbedaan di

kalangan ulama tentang keberadaan nasakh tersebut. Apakah memang ada dan

dibolehkan. Namun jumhur ulama sepakat bahwa naskh itu secara logika boleh

saja dan secara syara' telah terjadi. Hal tersebut dapat didasarkan kepada firman

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut :









Artinya : Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami
datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui
bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?110

Sebagian ulama ada pula yang memisahkan dan menjadikan persyaratan yang

107 Syaukani, Op.cit, h. 252

108 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 53-69
109 Yusuf Al-Qardlawi, op.cit, h. 53-69
110 Al-quran terjemahan Loc-cit, 29



beridiri sendiri pengetahuan tentang qiyas. dengan pengetahuan tentang ushul

fiqh. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahroh tersebut. Penulis sendiri cendrung

kepada pendapat kebanyakan ulama ushul yang tidak memisahkan antara

pegetahuan ushul fiqh dengan qiyas.

Sementara mengetahui dan memahami tentang maqashid syari'ah juga

sangat diperlukan dalam mengistinbathkan hukum. Karena tujuan umum hukum

itu dibuat menurut Abdul Wahab Khallaf adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan

serta menghindari segala kemudaratan bagi kelangsungan hidup manusia.111 Dengan

pemahaman yang baik terhadap maqashid syari'ah diharapkan dalam

mengambil kesimpulan hukum, tidak sekehendak hatinya dan tidak keluar

dari ketentuanketentuan syari'at. Dan mampu mengembangkan pemikiran

hukum dalam Islam secara umum dan mampu menjawab persoalan-persoalan

hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan

hadits.

Pemeliharaan kemaslahatan ini menurut Yusuf Al-Qardlawy meliputi tiga

tingkatan. Pertama dharuriyat, yakni hal-hal yang harus dipenuhi untuk

kelangsungan hidup manusia, jika tidak dipenuhi hal-hal tersebut dapat menimbulkan

kerusakan dan kerusuhan hidup mansia. Yaitu memelihara jiwa, agama, harta,

akal dan keturunan. Kedua hajiyat, yakni hal-hal yang dibutuhkan oleh

manusia untuk mendapatkan kelapangan dalam hidup. Bila tidak dipenuhi

akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan, seperti memberi rukhsah dalam

kesempitan. Dan ketiga tahsinat, yakni hal-hal pelengkap yang terdiri dari atas

111 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih bahasa : Halimudin (Jakarta; Rineka Cipta, 1995), h. 250



kebiasaan dan akhlak -yang baik.112 Adapun mengenal manusia dan kehidupan

sekitarnya menurut Yusuf al-Qardlawy merupakan syarat yang harus dipenuhi

oleh seorang mujtahid. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang

keadaan zamannya, dan mengetahui kultur masyarakatnva. Pendapat ini

nampaknya sama dengan persyaratan yang diajukan oleh Wahab Khallaf.113

Persyaratan yang disebutkan di atas merupakan persyaratan yang berkaitan

dengan kemampuan Intelektual yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid.

Di samping persyaratan intelektual, Para ulama ushul fiqh memberi persyaratan yang

berkaitan dengan integritas pribadi seorang mujtahid. Seperti persyaratan

yang dikemukakan oleh al-Ghazali seorang mujtahid harus mampu bersikap

adil dan menjauhi segala macam perbuatan maksiat. Syarat ini dibuat agar

seorang konsisten atas fatwa yang la keluarkan dan fatwanya dapat diterima. Dan

adil ini bukan syarat sahnya ijtihad seseorang, tetapi merupakan syarat diterimanya

ijtihad seseorang.114

Syarat lain yang berkaitan dengan integritas pribadi ini, seorang mujtahid juga

haruslah seorang yang baligh dan berakal.115 Persyaratan ini memang dapat

diterima oleh akal, karena orang yang belum dewasa pendapat dan

pemikirannya tidak bisa dijadikan pegangan karena belum mukallaf. Secara

hukum pendapat orang yang belum mukallaf tidak bisa diikuti karena apa

yang dihasilkanya tidak akan dipertanggung jawabkan kepada tuhan. Begitu

juga dengan syarat berakal, mustahil ijtihad dilakukan oleh yang tidak berakal,

112 Yusuf Al-Qaradhawi, Loc.cit.
113 Abdul Wahab Khallaf, Op.cit, h. 342
114 Al-Ghazali, Loc.cit
115 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, (Jakarta : Logos, 1999), Jilid, 2, h. 255



karena orang yang berakal yang mampu mendalami ilmu dan mampu

mengistinbathkan suatu hukum.

Syarat yang berkaitan dengan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh

seorang mujtahid adalah keimanan. Ini disebut juga dengan persyaratan

khusus seorang mujtahid harus beriman kepada Allah Secara sempurna, baik yang

berkenaan dengan zat, sifat dan perbuatan-Nya. la percaya tentang adanya tuhan dan

akan kekuasaan-Nya.116

E. Pengawasan perbankan di Indonesia

1. Pengertian pengawasan secara umum

Dalam Kamus  Bahasa Indonsia, kata “ Pengawasan “ berarti pemilikan dan

penjagaan.117Dengan demikian , dalam bidang apa pun istilah pengawasan itu

dipergunakan selalu mengandung pengertian sebagai langkah untuk melihat

kembali.memperhatikan , mengamat-amati atau mengontrol serta sebagai langkah dalam

rangka menjaga dengan baik supaya langkah tersebut sesuai dengan yang dimaksud atau

direncanakan.

Sedangkan pengawasan dalam istilah umum mempunyai pengertian merupakan

bagian dari fungsi  manajemen yang khusus berupaya agar rencana  yang sudah

ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.118

Pendapat senada dikemukakan oleh Sujamto (1986 ) yang mendefenisikan

pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

116 Ibid, h. 256
117 poerwaodarminto, Kamus B ahasa Indonesia Jakarta  1995
118 Sofyan Safri Harahap, Unsur Agama Dalam Sitem Pengawasan, FE USU, Medan 1990.



yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau  kegiatan, apakah sesuai dengan yang

semestinya atau tidak.119

Pengertian pengawasan (controlling ) menurut Goege Terry,120 adalah rangkaian

kegiatan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penilaian apakah hasil pekerjaan

telah dapat dicapai  sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Maka pengawasan

dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan  apa yang telah

dilaksanakan, menilainya mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan harus dilakukan secara cost benrfit ratio artinya biaya pelaksanan

pengawasan ( control ) harus lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh dari hasil

pengawasan, maka pengawasan hanya efektif apabila.121

a. Posisi Jabatan pengawas itu benar-benar independen dalam arti tidak tergantung pada

siapa yang diawasi, dan pekerjaan apa yang diawasi. Seseorang tidak boleh

melakukan kegiatan operasional, ia harus berada diluar supaya dapat dengan bebas

memantau pelaksanaan yang berlangsung

b. Posisi / jabatan pengawas itu harus diatas posisi / jabatan yang diawasi

c. Harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran)

bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan

d. Pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi, dan

e. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan skill yang luas

119 Ibid hlm. 1
120 Diktip dari Rastuti SintaningrumTinjauan mengenai Sistem Pengawasan terhadap pelayanan Deposito
Mudharabah pada PT. bank Muamalat Indonesia ,hlm,21.
121 Op-Cit hlm. 101



Menurut Certo (1985) yang dikutip oleh Sofyan Shafri Harahap,122 agar pengawasan

dapat  sukses harus disadari bahwa:

a. Langkah pengawasan (kontrol) tertentu hanya berlaku untuk organisasi tertentu,

artinya suatu sistem pengawasan tidak akan berlaku untuk semua badan;

b. Kegiatan pengawasan (kontrol) harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus

c. Informasi untuk pengawasan (kontrol) harus diperoleh tepat waktu;

d. Mekanisme pengawasan (kontrol) harus dipahami semua orang yang ada dalam

organisasi

Menurut Duncan (1975), yang dikuti oleh Sofyan Shafri Harahap,123 mengemukakan

beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya oleh karena itu harus

dikomunikasikan

b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi

c. Pengawasan harus diindeentifikasi segera

d. Pengawasan harus fleksibel, dan

e. Pengawasan harus ekonomis.

Dari batasan pengawasan di atas, bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah

mengusahakan agar dapat yang direncanakan menjadi  kenyataan untuk dapat benar-

benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada syarat pertama bertujuan

agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dihadapi dalam

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan

122 Ibid, hlm 101-102.
123 Ibid hlm 101-102



untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun  untuk waktu-waktu yang akan

datang.

Pada dasarnya pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang untuk menjamin guna

menilai bahwa suatu tujuan akan dapat dicapai sebagaimana diharapkan, dengan

demikian pengawasan mengandung 4 (empat ) arti yaitu :

a. Menghindarkan timbulnya kesalahan dan kecurangan

b. Mendapatkan dan merumuskan kesalahan dan kecurangan

c. Agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, dan

d. Meningkatkan efesien kerja.

Selain pengertian di atas, pengawasan dapat ditinjau dari 3 (tiga ) segi yaitu :

1). Pengawasan dari segi waktu.

Dapat dilaksanakan secara preventative dan secara refresif, Alat yang dipakai

untuk pengawasan preventif ialah perencanaan dan budget, sedangkan pengawasan

secara refresif menggunakan alat budget dan laporan

2). Pengawasan dilihat dari segi Objek.

Adalah pengawasan terhadap produk,keuangan, aktivitas karyawan dan

sebagainya atau disebut juga pengawasan administrasi dan pengawasan  operatif,

seperti pengawasan perencanaan produk, pengawasan anggaran dan pengawasan

kebijaksanaan dan .

Pengawasan ini terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ektren istilah

pengawasan beberapa pengertian yang berlainan, tergantung  dari orang yang

menggunakannya.



Dalam arti yang luas, istilah tersebut disamakan dengan Managemen Control, yaitu

suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan

untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian ini pengawasan

intern meliputi struktur organisasi, formulir-formulir atau prosedur, pembukuan dan

laporan.

Dalam arti sempit, istilah tersebut disamakan dengan Internal  Control chech yang

merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data

administrasi.

Selain pengawasan yang bersifat interen, pengawasan juga dapat dilakukan oleh

pihak ekteren,yaitu akuntan public (Certifified Public Accuntant ).Biasanya pada rapat

pemegang saham laporan keuangan dan pertanggung jawaban Direktur dibicarakan, juga

ditetapkan akuntan mana yang akan memeriksa laporan perusahaan tersebut.

Adapun jenis pemeriksaan yang umum dilakukan oleh Akuntan Public dapat dibagi

menjadi 4 golongan, yaitu :

a. Pemeriksaan umum

Yang dimaksud dengan pemeriksaan umum atau General Audit adalah

pemeriksaan rutin tentang kebenaran data-data administrasi perusahaan berikut

pelaksanaan pembukuan

b. Pemeriksaan khusus

Adalah suatu pemeriksaan khusus yang digunakan kepada Akutansi Publik.

c. Pemeriksaan Neraca

Dikenal dengan Balance Sheet Audit yaitu suatu pemeriksaan khusus terhadap

neraca perusahaan.



d. Pemeriksaan Sempurna

Suatu pemeriksaan sempurna (Detail Audit) erat hubungan dengan pemeriksaan

khusus diatas, pemeriksaan ini betul-betul secara menyeluruh  dan bukan secara

persial dan memakan waktu lebih lama dari pemeriksaan biasa.

2. Pengertian Pengawasan Perbankan.

Dari defenisi-defenisi pengawasan secara umum di atas apabila diterapkan dalam

dunia perbankan bisa diberi batas pengertian, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan

untuk mengetahui dan menilai kenyataannya yang sebenarnya mengenai tugas atau

kegiatan perbankan.Apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.serta sebagai upaya

sedini mungkin untuk menjaga dengan berbagai usaha agar perbankan biasa berfungsi

sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Pengertian dapat dipahami pada dasarnya dalam pengawasan terkandung pengertian

pembinaan, Pembinaan disini sebagai salah satu fungsi dan tugas penjagaan dengan baik.

Sedangkan kata “ Pembinaan “ sendiri mempunyai arti sebagai usaha atau tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh

hasil yang lebih baik.124

Pada pelaksanaan pengawsan perbankan akan selalu mengandung pengertian adanya

“ pembinaan “ karena dengan adanya pengawasan tersebut akan adanya tindakan

kelanjutan dari hasil pengawasan. Meskipun masing-masing mempunyai kekhasan

metode  penanganan, namun dalam pelaksanaannya berjalan beriringan. Oleh karena itu

penyebutan istilah tersebut dalam perundang-unadangan  perbankan juga sering dipakai

secara berurutan, sehingga dalam pembahasan lanjut , penyebutan “ pengawas perbankan

“ bukan berarti sesuatu yang lepas dari pengertian perbankannya, melainkan hanya untuk

124 Ibid hlm. 134.



efesiensi pemakaian istilah saja, disamping  bermaksud lebih menekankan pada aspek

pengawasannya.

Pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998, tentang perbankan, Dalam pasal tersebut ditentukan pembinaan

dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasannya dikatakan

pembinaan adalah upaya –upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang

menyangkut aspek.125

a. Kelembagaan

b. Kepemilikan

c. Kepengurusan

d. Kegiatan Usaha

e. Pelaporan, serta

f. Aspek lain mengenai kegiatan operasional Bank.

Sedangkan yang dimaksud pengawasan menurut Undang-Undang perbankan meliputi

, pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan Dini melalui

penelitian,  analisis, dan evaluasi laporan Bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk

pemeriksaaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan

kewajiban, secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank

dengan menempuh  upaya-upaya yang bersifat prepentif dan represif.

Jadi , Undang-Undang perbankan yang diubah membedakan secara tegas yang

dimaksud dengan fungsi “pembinaan“  dan fungsi ‘pengawasan“ dari bank tersebut.

Fungsi “ Pembinaan “ menitik beratkan pada atau diartikan dengan “regulation “

125 Lihat pasal 29 UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan serta penjelasannya.



sedangkan fungs “ pengawasan “ menitikberatkan pada atau diartikan dengan “

supervision “.

3. Arti Penting Pengawasan Bank

Ada beberapa alasan mengapa terhadap lembaga perbankan perlu diterapkan

pengawasan secara khusus., tidak sebagaimana lembaga keuangan lain maupun badan-

badan usaha lainnya.

Pertama, 126Lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam

pembangunan nasional. Hal ini dapat dimengerti, karena perbankan sebagai salah satu

penggerak roda perekonomian dan pendukung utama pelaksanaan moneter yang efektif di

Indonesia.

Kedua ,: Dari pengertian bank  sebagai lembaga, menurut Undang-undang nomor 23

tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Dari pengertian

tersebut  bisa  di pahami  bahwa bank dalam operasionalisasi usahanya pada dasarnya

memanfaatkan  dana dari masayarakat  penyimpan untuk masyarakat meminjam. .hal ini

di tegaskan pula oleh penejelasan Undang-undang no.23 tahun 1999  .tentang Bank

Indonesia yang mengemukakan bahwa  bank terutama bekerja dengan dana dari

masyarakat yang di simpan pada bank atas dasar kepercayaan .

Sebelum berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia di

atas ,berdasarkan paket Februari 1991 mengenai kewajiban penyediaan modal minuman

,atau di kenal dengan capital Adequat Radio (CAR),sejalan dengan standar yang di

tetapkan oleh bank for internasional Settlements (BIS) terhadap seluruh bank di bebani

126 Sutan Remy Shahdeini “Sudah memadaikah Perlindunhgan yang diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah
menyimpan dana “ Orasi Ilmiyah Dies Natalis XL/ Lustrum VIII UNAIR, Surabaya, 1994.



sebesar 8% dari Aktifa Tertimbang menurut Risiko (ATMR) . dengan demikian dalam

pengoperasian suatu bank bisa dikatakan 92% dana nya milik masyarakat, sedangkan

modal bank sendiri hanya 8%-nya .127

Ketiga , lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan

masyarakat . artinya ,apabila sampai terjadi masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap

Bank , dimana salah satu indikasinya bila terjadi rush atau penarikan dana simpanan

secara serentak oleh para nasabah, maka akan meyebabkan dunia perbankan  tidak bisa

mengoperasikan usahanya .

Pada giliranya dunia perbankan tidak lagi mampu menopang berjalan efektifnya

kebijakan moneter yang ada. Sebagaimana di kutip oleh sultan remy sjahdeini dari

pendapat simon Jr . bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bukan sekedar

hubungan debitur –kreditur semata, tetapi juga suatu fiduciarty relationship. Mengingat

bank adalah a place of special safety and frioty 128

Apabila sampai terjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan hilang , maka

dapat menimbulkan akibat-akibat yang sangat berat konsekuensinya bagi dunia

perbankan . salah satu diantaranya yaitu hilangnya kesediaan masyarakat untuk

menyimpan dana nya di Bank .

Hal ini akan menyebabkan melemahnya kemampuan bank dalam memenuhi

kebutuhan dana untuk membiayai Kegiatan perekonomian.  hilangnya kepercayaan

masyarakat pada suatu bank yang kemudian mengalami  keruntuhan , menyebabkan

timbulnya keraguan  masyarakat kepada Bank-bank yang lain atau kepada perbankan

pada umunya.

127 SuratEdaran Bank Indonesia no. 26/I/BPPP.1993.
128 Ibd, hlm. 10



4. Langkah-langkah pengawasan perbankan

a. Pengawasan oleh bank Indonesia

Pengertian pengawasan perbankan di atas dikaitkan dengan arti pentingnya

pengawasan perbankan, maka bisa di ambil garis tegas mengenai tujuan dari

pengawasan perbankan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan perbankan

dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari semua pihak yang berkepentingan

.129

Secara umum langkah-langkah pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara

yaitu:130

1). Pendekatan Kelembagaan / institusional approach

Dalam metode pertama fungsi pengawasan ini diserahkan kepada satu

lembaga tersendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam

arti mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai tanpa menemui

kesulitan-kesulitan yang berarti. Untuk menjamin terlaksanakan kedudukan

lembaga itu dalam struktur organisasinya.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu lembaga pengawas berhasil dalam

fungsinya, adalah:

a). bebaskan lembaga ini dari fungsi operasional atau kegiatan operasional dari

kegiatan perusahaan. Hal ini dimaksudkan  agar posisi nya dalam pengawasan

itu bebas dari kepentingan pribadi dan bagian ;

b). usahakan lembaga ini tetap dalam posisi “ independen“ dengan fungsi

operasional mampu secara individu . ia independen secara nyata dan bebas

129 Subarjo Joyo Sumarto “ Pengawas dan pembinaan Bank, Bank IKndonesia “ Jakarta, 1993.
130 Sofian Syafri harahap, “ Akutansi pengawsan dan manajemen dalam Presepektif Islam “ FE. Univwersitas
Trisaksti, hlm. 108-109.



dari unsur-unsur yang kelihatanya tidak independen dan mengandung unsur

vested;

c). harus memiliki kemampuan, keahlian yang lengkap bahkan melebihi keahlian

di awasi ;

d). memiliki interigritas pribadi dan, kejujuran dan bersih dari segala

penyelewengan .

2). Pendekatan sistem atau system approaceh

Dalam metode kedua pengawasan itu di lakukan melalui pendekatan sistem.

Sistem adalah seluruh urutan prosedur yang di anut  dalam menyelasaikan

kegiatan rutin perusahaan / lembaga, sistem ini harus diatur sedemikian rupa

sehingga tidak memungkin kan terjadinya  hal-hal yang tidak menguntungkan

perusahaan / lembaga dan harus menjamin keefisienan  serta di arahkan untuk

mencapai tujuan perusahaan/lembaga secara maksimal. Hal inilah yang disebut

internak control .

Pasal 29 Undang-undang  Nomor 10 tahun 1998  menegaskan bahwa :

Ayat 1 : Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia ;

Ayat 2 : Bank wajib memilihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan modal,  kualitas aset, kualitas managemen, likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

Ayat 3 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan



melakukan kegiatan usaha lain, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya

kepada bank;

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang

perbankan menjelaskan pula tujuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank

Indonesia tersebut, yakni :131

1) Kedua fungsi ini harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral,

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada

bank atas dasar kepercayaan, karenanya suatu keadaan perlu dipantau oleh Bank

Indonesia;

2) Tujuannya agar kesehatan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam

kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;

3) Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi tanggung jawab dan kewajiban secara utuh

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh

upaya-upaya, baik yang bersifat prevensif dalam bentuk ketentuan-ketentuan,

petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara

represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;

4) Dipihak lain Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal

dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam

pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip dengan prinsip kehati-hatian.

131 Rachmadi Usman “ Azas-azas perbankan di Indonesia “ PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2001, hlm. 122-
123.



Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan penjabaran dari prinsip kehati-

hatian tersebut adalah antara lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan

melindungi nasabah penyimpan dana. Diharapkan bahwa dengan dipatuhinya prinsip

kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank, maka bank-bank akan senantiasa

dalam keadaan sehat, sehingga selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada para

penyimpan dananya atau liquid dan solvent, serta dapat melakukan kegiatan yang

menunjang pembangunan nasional. Karena demikian tujuannya, dilihat dari segi

kepentingan nasabah penyimpan dana, maka prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu

tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh

hukum bagi nasabah penyimpan dana selama suatu bank diijinkan melakukan

kegiatan usahanya.

Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap bank, bank

Indonesia sesuai pasal 27 Undang –undang nomor 23 tahun 1999 beserta

penjelasanya, pengawasan bank oleh bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.132

Menurut warkum sumitro pengawasan dapat dilaksanakan dengan pendekatan dua

cara yaitu 133

1) Pengawasan yang dilakukan dengan melalui laporan-laporan yang wajib di

sampaikan oleh bank, (Thomas suyanto dan kawan-kawan,1991:19)

pengawasan cara seperti ini disebut pengawasan pasif atau tidak langsung

132 Penjelasan Pasal 27 UU no. 23 tahun 1999 yaitu pengawasan langsung adalah dalam bnentuk  pemeriksaan  yang
disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dalam btuk
opengawaan dini  melalui penelitian, dan evaluasi laporan bank.
133 Warkum Sumitro Op-Cit, hlm. 130-131



2) pengawasan yang di lakukan melalui pemeriksa ketempat bank yang

bersangkutan, cara pengawasan ini sering disebut pengawasan aktif atau

pengawasan dalam hal sistem dan tata kerja, keadaan keuangan, adminstrasi dan

lain-lain, secara teliti sehingga setiap ada penyimpangan yang terjadi akan dapat

di ketahui .

Pembinaan dan pengawasan bank yang di lakukan oleh bank Indonesia ini

memberikan konsekuensi tertentu terhadap bank. Bank yang di awasi dengan

demikian  memiliki kewajiban –kewajiban  tertentu ,yaitu.:134

1). Memilihara kesehatanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang aspek

Permodalan ,kualitas asset ,kualitas managemen, , rentalibilitasi ,likuiditas,

Solvabilitasi dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (pasal 29 ayat

(3) uu perbankan 1992);

2). Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan kepada bank , dalam memberikan  kredit serta kegiatan usaha

lainya ,(pasal 29 ayat (4) uu perbankan 1992 );

3). Melakukan usaha  sesuai  dengan prinsip kehati-hatian (pasal 29 ayat (3) UU

perbankan 1992 )

4). Menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut

tata cara  yang ditetapkan oleh bank Indonesia (pasal 30 ayat (1) UU perbankan

1992 );

5). Memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku  dan berkas – berkas yang

ada padanya , serta memberikan bantuan  yang di perlukan  dalam memperoleh

134 Muhammad Djumhana, Op-Cit, hlm. 160-162.



kebenaran dari segala keterangan ,dokumen dan penjelasan yang di laporkan

,(pasal 30 ayat (2) UU perbankan 1992);

6). Menyampaikan kepada BI neraca, dan penghitungan laba rugi tahunan serta

penjelasannya, juga laporan berkala lainya, dalam waktu dan bentuk yang

ditetapkan oleh bank Indonesia ,(pasal 34 ayat (1) UU perbankan 1992 );

7). Sebelum menyampaikan neraca dan laba rugi ,bank wajib terlebih dahulu

mengauditnya oleh angkutan publik ,( pasal 34 ayat (2) UU perbankan 1992;

8). Mengumumkan neraca, dan  perhitungan laba rugi  dalam waktu , dan bentuk

yang ditetapkan oleh bank Indonesia ,(pasal 35 UU perbankan 1992);

Atas dasar tujuan dan pola  pendekataan tersebut di atas ,terhadap  beberapa

aspek  strategis yang perlu ditempuhkan oleh bank Indonesia

Dalam  melakukan pengawasaan bank-bank,sehingga tercapainya perbakan yang

sehat direalisasikan dengan lebih efektif ,yaitu :

a) Perubahan pola pikir pihak-pihak yang terkait dengan upaya peningkatan

kesehatan bank, melalui :

(1) Perubahan pola pikir dan sikap pemilik bank;

(2) Peningkatan profesionalisme di bidang perbankan ;

(3) Penerapan kode  etik  di bidangkan perbankan ;

(4) Peningkatan bank ;

(5) Penerapan standar akutansi  di bidang perbankan;

(6) Penerapan otomatisasi  dan  pemanfaat sistem informasi .

b) penyusuaian sistem pengawasan dan pembinaan bank dalam era deregulasi,

meliputi:



(1) landasan hukum terutama yang bertalian dengan prudential regulation dan

sanksi atas pelanggarannya ;

(2) sasaran penunjang  peningkatan efesian dan kelancaran  usaha bank;

(3) Sistem deteksi dini;

(4) Sistem pemeriksaan .

(5) Upaya yang berkesinambungan  dalam memenuhi kualitas maupun kuantitas

pengawas dan pemeriksa  bank serta pengumuman kemajuan teknologi.;

(6) Desentralisasi pengawasan dan pembinaan bank.

c) Sistem pengawasan dan pembinaan perbankan

Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien dengan pola

pendekatan dan dengan berpedoman pada strategi sebagaimana dikemukakan di

atas, sistem pengawasan dan pembinaan bank-bank di susun dengan

menggunakan jalur yang terdiri dari beberapa komponen :135

(1) Landasan operasional yang harus di taati oleh dunia perbankan

Landasan operasional diperlukan untuk dapat dijadikan pendoman bagi

bank dalam menjadikan dirinya sebagai lembaga perantara di bidang

keuangan yang dapat di percaya. Oleh karena itu landasan operasional bagi

bank dimulai sejak awal pendiriannya dalam bentuk ketentuan perijinan dan

dilanjutkan dengan pedoman operasional berupa prinsip kehati-hatian yang

perlu di penuhi dalam melakukan perluasan usaha dan pedoman  untuk

mempertahankan tingkat kesehatan sebagian dari landasan operasional

tersebut sudah tercakup dalam paket 27 oktober 1988 dan ketentuan

pelaksanaannya.

135 Ibid hlm. 31.



Namun terdapat beberapa landasan yang perlu dimantapkan, khususnya

yang  bertalian dengan 3 aspek akhir .

(2) Mekanisme Pengawasan yang Memungkinkan Deteksi Dini,

Untuk Memungkinkan dilakukannya deteksi dini, pengawasan

dilaksanakan dengan menggunakan laporan-laporan yang disampaikan oleh

bank-bank, informasi yang bersumber dari sarana-sarana penunjang

kegiatan bank, informasi yang berasal dari sumber-sumber lainnya. Dari

laporan-laporan bank yang disusun secara benar dan tepat waktu dapat

dilakukan pengamatan mengenai perkembangan, keadaan dan pola pokok

operasionalnya bank. Oleh karena itu, pelaporan bank yang mencakup

materi kecermatan data serta kecepatan penyampaiannya merupakan salah

satu aspek yang perlu secara terus-menerus diamati dan disempurnakan.

Informasi yang bersumber dari sarana penunjang kegiatan bank, merupakan

pula aspek yang penting sehingga sistem informasi melalui saran-saran

tersebut juga perlu dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu sesuai dengan

prinsip keterpaduan dalam mengupayakan kesehatan bank, maka informasi

dari sumber-sumber lain merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan juga.

(3) Metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi Bank Secara

Obyektif.

Untuk dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif, diperlukan:

(a). Cara penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada factor kualitatif

dan kuantitatif;



(b).Cara pemeriksaan yang antisipatif terhadap kegiatan dan produk-produk

baru;

(c). Cara pemilihan yang tepat dari obyek pemeriksaan, watu pemeriksaan

dan penentuan sample bank dan kantor yang diperiksa;

(d).Cara evaluasi hasil pemeriksaan yang konsisten sehingga  dapat

menghasilkan kesimpulan yang tepat;

(e). Laporan pemeriksaan yang obyektif dan tepat waktu. Metode

pemeriksaan tersebut harus ditunjang oleh tersedianya pemeriksa bank

yang cukup jumlahnya, dengan kualitas yang baik dalam arti cakap,

berdedikasi, mempunyai integrasi dan moral yang tinggi. Oleh karena

itu, pengadaan pemeriksaan bank yang memenuhi persyaratan tersebut

merupakan program yang diprioritaskan dan pemanfaatan tenaga dari

sumber-sumber lain seperti akuntan publik perlu dikaji sebagai

alternative.

b. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Disamping  pengawasan terhadap Bank Muamalat Indonesia di lakukan oleh bank

Indonesia menurut pasal 32 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dijelaskan pada

ayat 1 Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan pada ayat 2 dijelaskan

bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.136 mengawasi jalanya

operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan –ketentuan  Syariah

sangat khusus jika dibandingkan dengan bank Konvensional

136 Lihat Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Tugas lain dewan pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi

produk baru dari bank yang diawasinya dengan demikian dewan pengawas Syariah

sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh

Dewan Syariah Nasional

Agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tepat berpijak

pada fungsi amanah, maka keanggotaanya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang

ahli Syariah dan sedikit banyak menguasai hukum dagang positif serta sudah

berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis .Selain Dewan

pengawas Syariah secara tidak langsung, Bank Syariah secara tidak langsung (Bank

Mumalat Indonesia) juga di awasi pula oleh Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini

merupakan  lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia di pimpin oleh ketua

umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (ex officio ). Fungsi Umum Dewan

syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar

sesuai dengan syariah Islam. DSN ini bukan hanya mengawasi  bank syariah , tetapi

juga lembaga-lembaga lain seperti, Asuransi, Reskadana, Modal ventura Dan

sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut Dewan Syariah Nasional membuat

garis produk syariah yang di ambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan

ini menjadi dasar pengawasan  bagi dewan pengawas syariah pada lembaga-lembaga

keuangan Syariah dan menjadi dasar pengembangan produk- produknya .

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah  meneliti dan memberi fatwa

bagi produk–produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah produk–

produk  baru tersebut harus diajukan oleh dewan  pengawas syariah lembaga yang

bersangkutan kepada dewan syariah nasional untuk mendapatkan persetujuan.



5. Pengertian pengawas Syariah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan

Syariah ”Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

Syariah dan Unit Usaha Ssyariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.137

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank pemberdayaan

Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang kegiatannya memberi

jasa lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah  yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dan 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 suatu 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 usaha syariah.

Prinsip Syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga  yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di

bidang Syariah. Akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah

dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai

dengan prinsip Syariah.

Selanjutnya “ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan

prinsip Syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan

137 Lihat UURI no. 21 tahun 2008 bab.1 ayat 1 tentang perbankan.



menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional. Dalam rangka meningkatkan keadilan,

kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.138

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan

proses bagi hasil ( mudharabah ) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (

musyarakah ) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah ) atau

pembiyaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( Ijarah ) atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang di sewa dari pihak

bank oleh pihak lain( Ijarah wa igtina)139

6. Dewan  Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Sejarah dan latar belakang berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia ( DSN-MUI)  adalah lokakarya Ulama yang diadakan MUI tanggal 29-30 Juli

1987 diJakarta yang merekomendasikan perlu adanya lembaga yang menangani masalah

aktivitas LKS. Dan diterbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan

DSN, SK MUI No. Kep-263/MUI/IV/2007 tentang pengurus DSN.MUI dengan Ketua

Umum  MUI  SAHAL Mahfudh) secara  exofficio sebagai ketua DSN  dan . Ma’aruf

Amin  sebagai ketua Badan Pelaksana Harian (BPH DSN-MUI )

Latar belakang berdirinya DSN-MUI, dibentuk untuk mewujudkan aspirasi Umat

Islam tentang perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam

perekonomian/Keuangan.DSN sebagai wadah kordinasi para ulama tentang masalah

ekonomi/ keuangan yang memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh

138 Lihat Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah, ayat 7.8.10.11.12.dan bb 2. ayat 2
139 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang
perbankan. Ps. 1 ayat 13.



DPS.Untuk mendorong penerapan ajaran islam, perekonomian/ keuangan DSN berperan

aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam hal ini ekonomi. Keuangan 140

Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional yang sudah menghasilkan lebih

kurang 82 fatwa tentang perekonomian atau perbankan141 pada Bank Syariah, Oleh sebab

itu  kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia melibatkan beberapa lembaga,

antara lain yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia (BI). DSN adalah

lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi

melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan

dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah

mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip –prinsip hukum Islam (Syariah)

dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga

keuangan syariah. DSN melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan

140 Ibid, hlm. 25-26.
141 Fatwa tersebut dapan dilihat dalam himpunan fatwa tahun 2011,yaitu tentang, Giro, Tabungan, Depesito,

Murabahah, Jual beli Saham, Jual beli Istisha’, Pembiayaan Mudharabah (qiradh ),Pembiyaan
Musyarakah,Pembiyaan, Wakalah,Kafalah, Hawalah,Uang Muka dsalam murabahah,Syistim Distribusi Hasil
Usaha dalam lembaga keuangan syariah, Prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, Diskon
dalam murabahah, Sanksi atas nasabahmampu yang menunda-nunda pembayaran keuangan syariah , Al-
Qardh,Pedoman pelaksana investasi untuk reksa dana syariah, Pedoman umum asuransi syariah, Jual beli Istisha’
Paralel, Potongan pelunasan dalam murabahah, Rahn, Rahn Emas, Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik, Jual
beli mata uang (Al-Sharf ),Pembiyaan pengurus haji lembaga keuangan syariah,Pwembiyaan rekening Koran
syariah, pengalihan utang, Obliksi Syariah,Oblikasi Syariah Mudharabah,Letter Of Credit (L/C)Impor
Syariah,Lettere Of Credit (l/C) Ekspor Syariah,Sertipikat Wa’diah Bank Indonesia (SWBI),Pasar uang antar bank
berdasarkan prinsip Syariah, Sertifikat Investasi Mudarabah antar Bank (Sertifikat IMA),Asuransi Haji, Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariahdi bidang Pasar Modal,Oblikasi Syariah Ijaroh, Syariah
charge card, Ganti Rugi (Ta’widh), Pembiyan Multijasa,Line Facility, Potongan nTagihan Murabahan( Khasm Fi-
Al-Murabahah )Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, Penjaudwalan kembali
Tagihan Murabahah, Konvensi Akad Murabahah, Akad Murabahah Mustarakah, Akad Murabahah Mustarakah
padsa Asuransi Syariah, Akad WakalahBil UjrahPada Asuransi Syariah dan Reasransi Syariah, Akad Tabarru,
pada Asuransi Syariah, Syariah Card, Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah, Letter Of Credit
(L/C) dengan akad Kafalah Bil Ujrah, Hawalah Bil Ujrah,Oblikasi Syariah Mudharabah Konveersi, Penyelesaian
Utang dalam Ekspor,Penyelesaianm utang dalam  Impor,Akad Ju’alah,Sertifikat Bank  Indonesia Syariah (
SBIS),Sertifikat Bank Indonesia, Syariah, Ju’alah (SBIS Jualah, Hak memesan Efek terlebih dahulu ( HMETD)
Syariah, Waran Syariah, Anjak Oiutang Syariah, Rahn Tasjily, Surat berharga Syariah Negara, Metode Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara, Sale And Lease Back,Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease
Back, Musyarokah Mutanakisah, Penbjamuin Syariah, Penjualan Langsung Berjenjang Syariah ( PLBS) SBSN
Ijarah Asset To BeLeased, dan Jual beli Emas Secara Tidak Tunai serta akan menyusul lagi fatwa selanjutnya
sesuai dengan perkmangan jaman.



terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan

keuangan syariah (LKS).

Pembahasan dan penetapan fatwa tentang produk LKS serta masalah-masalah yang

bersifat kebijakan dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus

DSN-MUI. Selain itu juga dikenal adanya Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) yang

membahas materi berupa: (a) Rapat rutin mingguan tiap hari Rabu; (b) Rapat silaturrahim

dengan calon DPS; (c) Rapat presentasi calon DPS; (c) Rapat presentasi calon LKS; dan

(d) Rapat khusu, misalnya dalam rangka menyusun draff fatwa.142

Pelaksanaan tugas DSN mendasarkan pada Keputusan Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dalam butir 1 dari Keputusan dimaksud disebutkan

bahwa Dewan Syariah Nasional bertugas :Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-

nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada

kekhususnya.

a. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

c. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan .

Kemudian dalam butir 2 disebutkan bahwa dewan Syari’ah Nasional berwenang

dalam:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan pengawas syari’ah di masing masing

lembaga keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

142 htt://www.muiore.id/mui.in/product-2/dsn,php. Tanggal akses. 20 januari, 2012.



b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang di

keluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank

Indonesia

c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan

duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga keuangan syariah.

d. Mengundang para ahli  untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/Lembaga keuangan dalam

maupun Luar negeri.

e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila

peringatan tidak diindahkan.

7. Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan

Pelaksana Harian DSN.

b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu  kali dalam tiga

bulan, atau bilamana diperlukan.

c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (

annual report)  bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak

memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional.

1) Badan Pelaksana Harian



a). Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai

suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan

kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.

b). Sekretariat yang dipimpin oleh sekertaris  paling lambat 1 (satu ) hari kerja

setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan

kepada Ketua.

c). Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-

lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum  khusus yang berisi

telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

d). Ketua Badan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat

Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.

e). Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua

dan Sekertaris Dewan Syariah Nasional.

Terhadap amanah Undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan

peraturan Bank Indonesia ( PBI ) nomor 10/32/PBI/2008, tentang  Komite Perbankan

Syariah (KPS). KPS dibentuk dalam rangka mengimplementasikan  fatwa Majelis

Ulama Indonesia yang akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Fatwa

Majelis Ulama Indonesia yang memuat Prinsip Syariah merupakan salah satu aspek

mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industri perbankan

syariah di Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 1 PBI disebutkan bahwa Komite Perbankan syariah, yang

selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang

syariah muamalah dan / atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang



bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan Bank

Indonesia. Dengan demikian tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu

Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan

perbankan syariah.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) PBI No. 10/32/PBI/2008, Tugas Komite adalah

membantu Bank Indonesia dalam : (a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan

perbankan Syaria’ah; (b) memberikan masukkan dalam rangka implementasi fatwa

kedalam peraturan Bank Indonesia; dan (c) melakukan pengembangan industri

perbankan syari’ah. Hasil pelaksanaan tugas komite tersebut disampaikan kepada

Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite dan Komite bertanggung jawab

kepada Bank Indonesia.

Dengan demikian tujuan dari dibentuknya Komite Perbankan Syari’ah adalah

dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan baik

kedalam PBI. Oleh karena itu tahapan penafsiran dan pemaknaan fatwa merupakan

satu tahapan yang penting dalam proses penyusunan ketentuan berupa Bank

Indonesia.143

Anggota Komite terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur

masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak

11(sebelas) orang.144 Jumlah dan Komposisi serta hal hal lain terkait dengan

keanggotaan Komite ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun susunan keanggotaan

Komite terdiri dari : (a) anggota, yaitu paling banyak 11 (sebelas) orang; dan (b)

143 Lihat Pasal 35 PBI No. 11/3/PBI/2009.
144 Lihat pasal 8 PBI no. 10/32/PBI/2008



ketua, yaitu salah satu dari anggota sebagaimana dimaksud huruf (a). Sebagai catatan

ketua Komite berasal dari Bank Indonesia, yaitu pemimpin satuan kerja yang

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syari’ah dan Unit Usaha

Syari’ah.145

Anggota komite harus memebuhi persyaratan integritas dan kompetensi.

Persyaratan integritas meliputi: memiliki akhlak dan  moral yan baik, memiliki visi

dan misi untuk mengembangkan perbankan syari’ah, serta memiliki waktu yang

cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota Komite. Kemudian persyaratan

kompetensi meliputi: memiliki pemahaman yang baik di bidang syari’ah muamalah

dan/atau dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, serta memiliki pemahaman

yang baik atas peraturan perundangan yang berlaku.146

Anggota Komite yang mewakili Bank Indonesia adalah Direktur Direktorat

Perbankan Syari’ah dan Direktur, Direktorat Pengelolaan Moneter. Bank Indonesia

menetapkan anggota Komite yang mewakili Departemen Agama berdasarkan

penunjukkan dari Departemen Agama sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10.

Peran yang dilakukan oleh Bank indonesia terkait dengan keberadaan Komite ini

diatur dalam Pasal 13 PBI, yaitu sebagai berikut:

a). Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh

masukkan dan pertimbangan dalam rangka menetapkan unsur masyarakat yang

akan menjadi anggota Komite.

145 Lihat pasal 9 PBI no. 10/32/PBI/2008.
146 Lihat pasal 10, PBI No. 10/32/PBI/2008.



b). Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang berasal dari unsur masyarakat

baik yang berasal dari institusi atau kelembagaan maupun individu.

c). Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili Institusi atau

kelembagaan berdasarkan penunjukkan institusi atau kelembagaan dimaksud

sesuai dengan persyaratan dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 dan pasal 10.

d). Bank Indonesia dapat menetapkan individu tertentu yang mewakili unsur

masyarakat berdasarkan masukkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan dan jumlah yang di tetapkan

sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10.

Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, komite dibantu oleh sekretariat Komite.

Sekretariat komite tersebut dikoordinasi oleh direktorat perbankan syari’ah. Tugas

Sekretariat Komite, antara lain147:

a). Melaksanakan fungsi administrasi dan korespondensi Komite;

b). Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat Komite;

c). Melakukan penyusunan notulen rapat Komite;

d). Mendokumentasikan hasi hasil rapat Komite;

e). Memberikan informasi secara berkelanjutan kepada anggota Komite;

f). Menyusun rencana anggaran Komite dan menyelesaikan proses pemberian

honorarium anggota Komite ; dan

g). Menyusun laporan kegiatan Komite, termasuk laporan pertanggung jawaban

keuangan Komite.

147 Lihat pasal 18 PBI  No. 10/32/PBI/2008.



Dalam melaksanakan tugasnya, Komite menyelenggarakan Rapat Komite atas

usulan Bank Indonesia atas Usulan Komite. Rapat komite dinyatakan sah apabila

memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 50% keanggotaan Komite.

Pengambilan keputusan rapat komite dilakukan atas dasar musyawarah untuk

mencapai mufakat.148

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank

Perkeriditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 1 ayat 7. menjelaskan

Dewan Syariah Nasional adalah  yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang

bertugas memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa

dalam kegaiat usaha Bank Syariah.

Pengertian, Kedudukan, Status, dan Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).149

a). Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan

aktivitas lembaga keuangan syariah.

b). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia

c). Dewan Syariah nasional (DSN) membantu pihak terkait, seperti Departemen

Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan

untuk lembaga keuangan syariah

d). Anggota Dewan Syariah Nasional  terdiri dari para Ulama, Praktisi, dan para

pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah

148 Lihat pasal 19 dan pasal 20PBI No. 10/32/PBI/ 2008
149 Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah “( Life and general ) (Jakarta : Gema Insani Press, 2004 J hlm. 543.



e). Anggota Dewan Syariah Nasional  ditunjuk dan diangkat oleh Majelios Ulama

Indonesia (MUI) dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti

pengurus MUI Pusat 5 (lima) tahun.

Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional ( DSN).150

Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

a). Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

b). Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

c). Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

a). Mengeluarkan fatwa yang mengikut DPS di masing-masing lembaga keuangan

syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

b). Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departen Keuangan dan Bank

Indonesia

c). Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang

akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah

d). Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan

dalam maupun luar negeri

e). Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN

150 Ibid.



f). Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila

peringatan tidak diindahkan.

2) Dewan Pengawas Syariah

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan

Dewan Pengawas Syariah Wajib dibentuk di bank Syariah dan bank Umum

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah di

angkat oleh Rapat Umum Pemegang Sham ( RUPS) atas rekomendasi MUI  dan

Dewan Pengawa Syariah bertugas memberikan nasehat, saran kepada Direksi serta

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap

prinsip Syariah dalam kegaitan Usaha Bank Perkeriditan Rakyat Syariah ( BPRS).151

Berdasarkan peraturan pemerintah RI no 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan

prinsip bagi hasil dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 dan 3 Bank berdasarkan prinsip bagi

hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah  yang mempunyai tugas melakukan

pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan

mengeluarkannnya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembentukkan DPS dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil

konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia. Dalam

melaksanakan tugas DPS berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para

ulama Indonesia dari ayat 1 diatas dijelaskan kedudukan DPS dalam organisasi bank

berdasarkan prinsip bagi hasil bersifat independent dan terpisah dari pengurusan bank

sehingga tidak mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk / jasa yang

dipasarkan atau suatu kegiatan yang dilakukan. Ditinjau dari sudut syariah oleh

151 Lihat PBI no. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat berdasarkan  Prinsip Syariah, ayat 8.



karena itu anggota – anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang luas dan

mendalam mengenai syariah.

Undang – undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan pada bab V pembinaan dan

pengawasan dilakukan oleh bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan ketentuan

tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset,

kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, salvabilitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank. Pasal 29 ayat 1 dan 2. selanjutnya pada pasal 30

bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia  segala keterangan, dan

penyelesaian mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh bank

Indonesia

Bank atas permintaan bank indonesia wajib memberikan kesempatan bagi

pemeriksa buku – buku dan berkas – berkas. Peraturan BI dijelaskan bahwa DPS

wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit

usaha syariah. DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atas

rekomendasi MUI dan bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta

mengawasi bank agar sesuai denagn prinsip syariah. Bank syariah dan unit usaha

syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam menjualkan kegiatan usaha.

Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai

pelaksanaan prinsip – prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1. bank syariah dan

unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan kehati – hatian

bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada bank Indonesia

laporan keuangan berupa neraca tahunan perhitungan laba dan rugi tahunan serta



penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku

umum serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan

peraturan bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor  11/10/PBI/2009 tentang unit usaha

syariah dijelaskan pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi, Anggota DPS harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a). Integritas, yang paling kurang mencangkup:

(1).memiliki akhlak dan moral yang baik

(2).memiliki komitmen untuk untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan

ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku

(3).memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat

dan tangguh (sustanioble), dan

(4). tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus)

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan

(fil and proper test) yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

b). Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

syariah Mu’amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/ atau keuangan

secara umum, dan

c). Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

(1). tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan

(2). tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan

Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus

suatu badan usaha dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan



dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir

sebelum dicalonkan.

Pasal 10 menjelaskan :

a). DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran kepada

direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah

b). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1

meliputi antara lain:

(1) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman

operasional dan produk yang dikeluarkan UUS

(2) mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai

dengan dikeluarkannya produk tersebut.

(3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang

direstrukturisasi

(4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk  produk baru UUS

yang belum ada fatwanya.

(5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

bank : dan

(6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah  dan satuan kerja

UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 11 dijelaskan  :

(1).Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga )

orang



(2).DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS

Paling banyak pada 4 (empat ) lembaga keuangan syariah lain.

Pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dijelaskan :

(1).Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia

sebelum diangkat dan menduduki jabatannya

(2).Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional –Majelis

Ulama Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia  Nomor : 6/17/PBI/2004 dijelaskan pada pasal 29 tugas,

wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi :

a). Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b). Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6

(enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia

c). menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang

dikeluarkan BPRS.

d). memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS

secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.

e). mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk

dimintakan fatwa kepada DSN.



f). Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja

BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite

pembiyaan.152

Selanjutnya dijelaskan lagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)153

a). Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah

tersebut.

b). Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan

Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional selalu dijelaskan

tugas dan fungsi Dewan pengawas antara lain :

a). Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga

keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

b). Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan

lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan

kepada DSN.

c). Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional

lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua

kali dalam satu tahun anggaran.

d). Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang

memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS)

152 Lihat Peraturan Bank Indonesia nomor : 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat Prinsip Syariah.
153 Ibid, Hlm, 541-542.



a). DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai

pengawas Direksi.

b). Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen,

maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan

implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

c). Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem

pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.

d). Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.

e). Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh

Biro Syariah.154

Proses  Pengawasan

Dari pengertian di atas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a). Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.

b). Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang

telah ditetapkan.

c). Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.

d). Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.

8. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.

a. Menentukan standar.

Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah

menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu

154 Ibid.



pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, obyektif sesuai

dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia.

Setiap bank mungkin mempunyai sistim pengawan yang berbeda-beda. Namun

demikian harus tetap dapat diidentifikasikan adanya unsur-unsur pengawasan yang

lazim terdapat pada semua sistem yang baik.

 Standar hendaklah merupakan prestasi yang dapat diukur, baik bersifat keuangan

maupun non keuangan, misalnya standar perputaran pegawai (labour turnover).

 Prestasi yang dicapai hendaklah dibandingkan dengan standar.

Misalnya, Jika standar biaya telepon telah ditetapkan, maka realisasi biaya telepon

harus dibandingkan dengan standar biaya itu. Kemudian dianalisis untuk

menjelaskan deviasinya dengan standar.

 Deviasi antara prestasi yang terjadi dengan standar prestasi yang ditetapkan harus

merupakan isyarat akan perlunya koreksi atau perbaikan guna mencegah

terjadinya deviasi yang lebih besar di kemudian hari.

 Standar itu sendiri harus pula dievaluasi secara berkala untuk memungkinkan

perbaikannya. Jika perlu dengan membuat standar-standar baru bagi unsur-unsur

relevan bagi manajemen, yang sebelumnya tidak diukur.

Standar-standar itu dapat ditetapkan dengan menggunakan dua cara yaitu

didasarkan pada data periode sebelumnya atau didasarkan atas tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan.

Untuk keperluan analisis standar-standar itu dapat ditetapkan dengan

menggunakan ratio-ratio. Misalnya trend hubungan antara penghasilan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan. Hal ini lebih bermakna dari pada masing-masing item itu



diukur secara sendiri-sendiri. Misalnya kerugian investasi meningkat secara absolut,

tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume investasi rationya lebih kecil.

Maka dapat dikatakan bahwa ratio kerugian itu membaik. Contoh lain adalah market

share (porsi pasar). Boleh jadi perkembangan dana bank secara absolut meningkat.

Tetapi bila dibandingkan dengan perkembangan dana-dana perbankan secara

keseluruhan ternyata share nya menurun. Ini dapat berarti bahwa daya saing bank itu

menurun.

b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi.

Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk

keperluan tersebut harus pula dibuat catatan (record) sebagai laporan perkembangan

proses manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakukan pengukuran

prestasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi itu dijadikan bahan

laporan untuk dievaluasi lebih lanjut.

c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. Prestasi

pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran, apakah sesuai

dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor

penyebabnya.

d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan.

Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga menerangkan

apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan cara bagaimana

memperbaikinya agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya.

Tindakan koreksi sangat perlu dan harus dilakukan, agar jangan berlarut-larut, karena

dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.



e. Perbandingan hasil (output) dengan masukan (input).

Setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai segera diberikan pengukuran dengan

membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya digunakan serta standar

yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja

dan produktifitas sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai :

 standar dari harga pokok untuk menentukan harga jual (pricing)

 menentukan tinggi-rendahnya efisiensi sebagai bahan ukuran bagi penyusunan

rencana yang baru.

Untuk merekrutmen dan Seleksi Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

1). Kriteria (Umum, Khusus, Reputasi Keuangan) :

a). Umum :

Komitmen yang tinggi terhadap : Islam, Ekonomi Syariah, Pengembangan

LKS, Peraturan yang berlaku.

(1). Memiliki akhlak karimah.

(2). Sehat Jasmani dan Rohani

(3). Loyal terhadap MUI dan DSN

(4). Bukan Eksekutif pada Departemen atau lembaga pengawas pemerintah

yang mempengaruhi independensi dan objektivitas penilaian.

(5). Bukan pengurus/ karyawan industri sejenis atau kompetitor agar tidak

terjadi distorsi (penyimpangan) independensi atau konflik

kepentingan.

(6). Bagi calon DPS yang wanita berpakaian muslimah.

b). Khusus :



(1). Lulus fit and propoer test (uji kelayakan dan kepatutan)

(2). Mampu berbahasa Arab/ Inggris secara baik dan aktif

(3). Dapat bekerja sama dengan anggota DPS dalam opini syariah

(4). Pendidikan : S-2 untuk bidang keahlian yang relevan, atau S-1 dengan

brevet (ketangkasan) ahli profesi dan pengalaman minimal 5 tahun,

dan/atau pengetahuan ilmu fiqh, khusunya mu’amalah.

(5). Salah satu anggota DPS mampu membaca kitab maraji’.

c). Rekaputasi keuangan :

(1). Tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan macet,

(2). Tidak pernah dinyatakan failit atau menjadi anggota komisaris/ direksi

yang dinyatakan bersalah.155

9. Pedoman umum kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Hak Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1). Mengkses data/ informasi dan mengklarifiakannya dengan manajemen

2). Memanggil /meminta pertanggung-jawaban syariah dari manajemen

3). Mengeluarkan opini syariah atau keputusan yang terkait aspek syariah

4). Memperoleh imbalan dan fasilitas sesuai ketentuan perusahaan .

b. Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

1). Mengikuti fatwa DSN-MUI

2). Mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI

3). Mengeluarkan opini syariah atau keputusan yang terkait syariah

4). Menjaga kerahasiaan dokumen dan kerahasiaan nasabah

155 Ibid, hlm.26-27.



5). Memberikan laporan kepada DSN tentang kegiatan dan perkembangan

perusahaan serta tugas dan fungsi DPS setiap 6 bulan sekali.

6). Memberikan masukan kesyariahan atas permintaan manajemen dan/atau atas

kemaslahatan perusahaan dan masyarakat.

7). Menghadiri rapat DPS dan undangan relevan dari Komisaris atau Direksi yang

akan memberikan konstribusi positif bagi perusahaan.

8). Menunaikan semua tanggung jawab DPS sebagaimana mestinya,

c. Hak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

1).Meminta fatwa kepada DSN atas persetujuan DPS.

2).Meminta opini syariah kepada DPS.

3) Mengundang rapat/ pertemuan setingkat komisaris atau direksi

4).Memberikan masukan kepada DSN tentang kinerja DPS.

5). Menyampaikan kepada DSN tentang pengangkatan/ perpanjangan/

pemberhentian DPS.

6). Mengatur gaji DPS dan bentuk pemberian

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  terhadap Dewan Pengawas Syariah

(DPS)

1). Melaksanakan fatwa DSN-MUI

2). Melaksanakan opini syariah atau keputusan dari DPS

3). Memberikan akses data/informasi secara jujur kepada DPS dan

mengklarifikasikannya kepada manajemen LKS.

4). Mematuhi panggilan dan pertanggung jawaban kepada DPS

5). Menyediakan ruang kerja dan fasilitasi yang memadai kepada PS



6). Membantu kelancaran tugas DPS.

7). Memberikan imbalan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab DPS.

Wewenang dan Tanggung jawab Utama DPS

1). Memastikan, mengawasi kesesuaian kegiatan LKS dengan fatwa DSN.

2). Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk LKS.

3). Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional LKS secara keseluruhan

dalam publikasi pelaporan LKS

4). Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN-MUI.

5). Menyampaikan hasil pengawasan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank

Indonesia minimal 6 bulan sekali.

Wewenang Tambahan

1). Strategis :

a). Turut merumuskan, mengawasi implementasi Visi-Misi, budaya divisi/

perusahaan agar tidak bertentangan dengan syariah (sharia allowed).

b). Pemberian masukan kesyariahan terhadap rencana dan sasaran bisnis inti

(corporate planning dan objectives)

2). Manajerial :

a). Memberi nasehat/ saran yang terkait aspek syariah

b). Menghadiri rapat rutin DPS dan undangan yang relevan

3). Pembinaan Keagamaan terhadap semua stakeholders

4). Komunikasi eksternal :



a). Mediator antara Perusahaan dengan DSN, antara perusahaan dengan regulator,

antara perusahaan dengan masyarakat seperti dalam penyelesaian dispute claim

(klaim perselisihan )

b). Memberikan laporan rutin kepada DSN tentang perkembangan LKS.

Waktu kerja :

a). Rapat rutin minimal 1 x sebulan

b). Pembinaan keagamaan minimal sekali sebulan

c). Menghadiri RUPS dan RUPSLB perusahaan

d). Temporer untuk pembahasan, inspeksi lapangan, problem sol ving dsb

Kontrak kerja :

a). Dengan SK manajemen atau Kesepakatan Kerja

b). Isi kontrak kerja :

- memuat kewajiban, hak, wewenang, tanggung jawab masing-masing

- memuat remunerasi/ besaran gaji DPS

- memuat masa kerja sesuai masa kerja manajemen

Kode Etik DPS :

Meliputi : Integritas, Komitemen dan Independensi

Prinsip Kode Etik DPS :

a. Dapat dipercaya (Integritas, amanah, menjaga rahasia perusahaan)

b. Legitimasi (Legitimasi hukum dan sosial dalam melaksanakan tugas )

c. Objektivitas (adil, independen, tidak terlibat konflik kepentingan )

d. Kompetensi (mampu melaksanakan dan bertanggung jawab)

Fungsi / Peran Utama DPS



a. Supervisor (mengawasi terhadap kepatuhan syari’ah dan implementasi fatwa DSN

pada operasional LKS)

b. Advisor (memberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran untuk pengembangan produk

dan jasa yang inovatif).

c. Marketer (menjadi mitra LKS dalam peningkatan kualitas dan kuantitas industrinya

melalui komunikasi massa/ public relation)

Pedoman umum kerja DPS

Secara garis besar terdapat dua macam pengawasan, yaitu tidak langsung dan

langsung :

a. Pengawasan Tindak langsung (Off-site Supervisión ), yaitu :

1). Tingkat kesehatan bank

2). Analisis monitoring laboran

3). Penyusunan Risk Profil Bank

4). Penilaian Fit dan Proper

b. Pengawasan langsung (On-site Supervisión), yaitu :

Pengawan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke bank.

Disamping pengawasan tersebut, juga dilakukan penilaian terhadap kepatuhan bank

dalam menerapkan prinsip syariah (sharia complience) dalam operasional bank, yaitu:

- Menerapkan tata kelola bank secara baik (good corporategovernance)

- menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential regulation)

- menerapkan manajemen resiko (Risk Management)

- memelihara tingkat kesehatan bank

- kepatuhan terhadap prinsip syari’ah (sharia prinsiple)



c. Dua macam pengawasan bank syariah :

1). Internal audit. (IA):

a). SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

b). DPS (Dewan Pengawas Syariah) dari Bank yang bersangkutan.

2). Eksternal Audit (EA) :

a). Bank Indonesia

b). Kantor Akuntan Publik

c). BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Catatan Regulasi Pengawasan (oleh BI dan DSN) :

a. DPS harus menjawab persoalan syariah pada bank syariah

b. Bila DPS kurang berfungsi maka resiko reputasi bank sangat tinggi

c. DPS harus mampu membaca neraca bank, bukan angkanya tapi produknya

(produknya apa saja).

Sebagai contoh :

Deposito naik dari 1 M menjadi 11/2 M. Apakah tambahan ½ M itu

produknya sama dengan produk yang telah diatur sebelumnya. Bila tidak

sama maka DPS harus menilainya, dan jika DPS tidakl berfungsi maka BI

mempertanyakan fungsi DPS.

d. Tiap minggu DPS menanyakan apakah ada produk baru atau tambahan baru.

e. Tanyakan kepada UUS berapa bagi hasil untuk pihak ketiganya.

f. Untuk produk baru, yang belum ada dalam fatwa DSN, maka DPS terlibat

sejak awal :

1). Memahami bentuk produk



2). Buatkan opini sya’riah untuk DSN

3). Ajukan ke DSN produk baru itu dan opini syariah DPS

4). Mengecek produk yang telah diizinkan oleh BI.

g. Bila pembahasan tentang produk dan akadnya dilakukan secara; lisan, harus

dicatat tanggal, bulan, tahun, jam, isinya dan dengan siapa.

h. Transaksi antar bank perlu diteliti aspek syariahnya.

Regulasi

- Perlunya regulasi dan pengawasan perbankan syari’ah, diantaranya :

1). Menjaga stabilitas keuangan (makro ekonomi) dan berlangsungnya usaha

bank (mikro ekonomi)

2). Perlindungan masyarakat terutama masyarakat awam dan nasabah kecil

3). Optimalisasi lembaga perbankkan dalam menunjang pembangunan.

- Perlu penjaminan pemenuhan ketaatan prinsip syari’ah dalam seluruh aktivitas bank

Pengawasan

Perangkat yang diperlukan dalam kerangka pengawasan dan pengendalian bank :

1). Sistem pengendalian intern (SPI)

2). Fungsi manajemen resiko

3). Peraturan peningkatan keterbukaan informasi

4). Sistem akutansi yang sesuai

5). Mekanisme jaminan kepatuhan syari’ah

6). Audit Intern (kesehatan keuangan dan kepatuhan syari’ah)156

Opini Syari’ah atas laporan audit :

1) Hasil Internal Audit (IA)

156 Ibid.



Internal audit. Meminta opini syari’ah atas transaksi yang diragukan, kemudian

DPS memberikan opini (menyetujui atau menolak, dan menyampaikan ke DSN).

2) Hasil External Audit (EA)

External audit. Meminta opini syari’ah atas transaksi yang diragukan, DPS

memberi opini dan mengirimkan ke DSN dan BI

Opini Syari’ah atas produk baru.

DPS harus melakukan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat transaksi  :

1) Rukun transaksi : 1) Pelaku Transaksi, 2) objek Transaksi, 3) Ijab-ijab transaksi

2). Syarat transaksi tidak boleh

3). Menghalalkan yang haram

4). Mengharamkan yang halal

5). Menggugurkan rukun

6). Bertentangan dengan rukun

7). Mencegah berlakunya rukun

Selanjutnya ditekankan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain :

1) DPS bagian dari bank (bagaikan muhrim), boleh melihat apa yang ada dalam bank

tapi wajib merahasiakannya kecuali bila ditanya BI, seperti melibat tabungan

nasabah.

2) Kewajiban Dewan Pengawas Syariah :

a). Membuat laporan ke BI setiap 6 bulan menggunakan lembaran kertas kerja

b). Pemeriksaan menggunakan samping 70 % dari total dana pembiayaan

c). Meneliti akadnya, rukunnya, syaratnya, dan fatwa DSN-nya

d). Membuat opini syariah DPS



e). Temuan pemeriksaan dicatat secara terpisah, disampaikan kepada direksi.

f). Memeriksa bank minimal 3 hari, pilih cabang/KCP yang akan diperiksa.

g). Perjanjian bank dengan nasabah supaya diteliti, mungkin ada kesalahan

syariahnya.

h). Opini syari’ah menggunakan format yang baku (lihat lampiran).

i). Kordinasi dengan BI, Auditor Internal dan Akuntan Publik

Isi laporan :

a). Hasil pelaksanaan atas kesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN

b).Opinis syariah atas pedoman operasionbal yang dikeluarkan bank .

(Minta dari auditor syariah produk yang bermasalah).

c).Opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan

publikasi bank (DPS memberikan pendapatnya).

PBI No. 11/33/PBI/2009 dinyatakan secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.

Diantara isi PBI yang terkait dengan bank syariah dan DPS adalah :

1). Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas syariah

2). Tugas dan tanggung jawab DPS :

a). Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank

agar sesuai dengan prinsip syari’ah

b). DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG

(Good Corporate Governance)

c). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain :

(1).Menilai dan memastikan Pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman

operasional dan produk yang dikeluarkan bank.



(2).Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa

DSN

(3).Meminta fatwa DSN untuk produk baru yang belum ada fatwanya

(4).Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap

mekanisme atas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

bank.

(5).Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

bank.

d). DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan secara semesteran.

e). Laboran disampaikan kepada BI paling lama 2 bulan setelah periode  semesteran

berakhir.

f). Out-put DPS :

(1). Opini syari’ah terkait aspek syari’ah atas aktivitas operasional, produk dan

prosedur LKS

(2). Laporan terkait temuan hasil pengawasan yang disampaikan setiap 6 bulan

kepada Direksi, Komisaris, DSN dan BI

(3). Rapat DPS minimal sebulan sekali, dan keputusan bersama berdasarkan

musyawarah yang dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan.

(4). DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai DPS pada LKS lain

dalam laporan pelaksanaan GCG.

(5). DPS dilarang mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BUS

selain dari remunerasi dan falitas. (boleh menerima imbalan dan/atau bagi

hasil secara wajar).



(6). DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterimanya.

(7). DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di semua BUS dan UUS

(8). Direksi UUS wajib menindak lanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan

DPS.

(9). UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan prinsip syariah

yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS

(10). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan oleh DPS, UUS wajib

memastikan ketersediaan dan kecukupan data/ informasi bagi DPS

(11). UUS wajib menyampaikan pelaksanaan GCG pada akhir tahun buku

(termasuk frekuensi rapat DPS), sebagai bagian dari laporan induk.

(12). Bank yang tidak mentaati ketentuan pelaporan hasil pengawasan DPS dapat

dikenakan sanksi sesuai pasal 58 UU No. 21/ 2008 tentang perbankan

syariah.157

F. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan AAOIFI.158

Organisasi akuntansi dan audit atas institusi finansial Islami (Accounting and Auditing

Organization of Islamic Financial Institutions = AAOIFI) telah menyiapkan standar untuk

dewan pengawas Syariah, komposisinya, dan aspek terkaitnya seperti peraturan, laporan dan

sebagainya. Menurut standar ini, dewan syariah harus merupakan dewan independen yang

terdiri atas banyak fuqaha terkait ilmu hukum komersial Islami. Ia dapat pula terdiri atas ahli-

ahli lain dalam bidang institusi finansial Islami dengan pengetahuan mengenai ilmu hukum

Islami yang berkaitan dengan transaksi komersial.

157 Ibid. hlm.27-34
158 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance,” diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi , (Jakarta , PT.
Gramedia Pustaka Utama, hlm. 590-591)



Dewan syariah dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi

aktivitas institusi finansial Islami, guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan

prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan Dewan Pengawas syariah bersifat mengikat bagi

institusi finansial Islam.159

Menurut standar AAOIFI, 160.Dewan Syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota

cendekiawan syariah. Ia dapat mencari jasa dari konsultan yang memiliki keahlian dalam

bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan/atau bidang lain. Ia seharusnya tidak memasukkan

direktur atau pemegang saham signifikan dari institusi finansial Islami.

Berikut rumusan kata ilustratif dari laporan Dewan Syariah mengenai kegiatan institusi

finansial Islami: “kita telah meninjau prinsip dan kontrak (akad) yang berkaitan dengan

transaksi dan aplikasi yang diperkenalkan oleh institusi finansial Islami (IFI) selama periode

yang berakhir. kita juga telah melakukan peninjauan guna membentuk opini mengenai

apakah institusi telah mengikuti peraturan dan prinsip syariah serta juga sesuai dengan fatwa,

peraturan, dan pedoman spesifik yang diterbitkan .

Kami telah melakukan peninjauan, yang melibatkan pemeriksaan, dengan menggunakan

tes untuk setiap jenis transaksi, dokumentasi dan prosedur yang relevan yang diadopsi oleh

159 Finansial Islam adalah salah satu sitem menangani krisis ekonomi dan financial Islam menjadi jawaban bagi
krisis akibat gagalnya sistem financial  Konvensional. Salah satu perbedaan lain sistem financial Islam  dari sistem
konvensional  adalah adanya larangan penetapan bunga.Karakteristik yang lain dari sistem financial Islam adalah
penghargaan terhadap nilai-n ilia humanisme, kegiatan ekonomi harus diletakkan dalam konteks human relations
dan social relations.Seseorang tidak dapaty mengeksploitasi orang lain atasa dasar pencarian keuntungan. Inilah
yang menjadi tyujuan dari sistem financial Islam.
160 AAOIF ( Akuntansi dan Auditing Organizations Far Islamie Finansial Institutions ) adalah sebuah badan
Internasional Islam, Otonom, no-for- frofil  perusahaan yang mempersiapkanm akuntansi, audit, Pemerintah, etika
dan standar syariat bagi lembaga keuangan syariah dan industri.Lembaga ini didukung oleh 200 anggota dari 40
Negara. Lembaga ini didirikan tanggal 1 safar 1410 H/26 Februari 1990 di Aljazair dan terdaptar tgl. 27 Maret 1991
di Negara Bagian Bahrain. Tujuan didirikan AAOIF adalah sebagai berikut :1. Mengembangkan pemikiran tentang
akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah,2.Menyebarluaskan pemikiran tentang akuntansi dan
auditing dan aplikasinya untuk lembaga keuangan syariah melalui pelatihan, seminar, publikasi dan lainnya.
3.Menyiapkan, menyusun dan mengintepretasikan standar akutansi  dan auditing untuk lembaga keuangan
syarfiah.4.Meninjau dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuanghan syariah.( lihat :
https:sharionomics.wordpreess.com/2010/11/11/accounting-auditing-organisation-for-islamic-finansial –institution-
aaoifi-2 )



IFI. Kami merencanakan dan melakukan peninjauan guna memperoleh semua informasi dan

penjelasan yang kami anggap perlu dalam memberi kami bukti yang memadai untuk

memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa institusi terkait tidak melanggar peraturan dan

prinsip syariah” 161

Dewan syariah seharusnya hanya memusatkan perhatian pada kesesuaian syariah dari

struktur finansial, termasuk produk, dokumentasi, dan proses transaksi. Bila diperlukan,

laporan dari dewan harus mencantumkan pernyataan yang jelas bahwa laporan keuangan

telah diperiksa untuk kesesuaianya dengan basis syariah dalam pengalokasian keuntungan di

antara pemegang ekuitas dan deposan.

Laporan Dewan Syariah sebaiknya juga mencantumkan pernyataan yang jelas bahwa

semua pendapatan didapatkan dari sumber-sumber atau melalui cara-cara yang dilarang oleh

peraturan dan prinsip syariah Islami telah diberikan untuk amal. Dalam kasus pelanggaran

terhadap salah satu peraturan dan pengaturan syariah dari dewan syariah, dewan harus

meindikasikan pelanggarannya dalam laporan. Dewan syariah pusat juga dapat menyetujui

kriteria fit and proper untuk penunjukkan penasihat syariah dalam intitusi perbankan Islami.

AAOIFI juga telah menerbitkan standar mengenai peninjauan syariah oleh Dewan

Syariah (standard governance No. 2) dan peninjauan syariah internal (standard governance

N. 3) oleh departemen audit internal dari bank masing-masing. Peninjaun syariah biasanya

dilaksanakan dalam tahap-tahapan berikut :

1. Perencanaan prosedur peninjauan

2. Pelaksanaan prosedur peninjauan dan persiapan dokumen kerja

3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.162.

161 Ibid.
162. Lihat Governanc Standar for Islami Finansial Institutions, hlm. 18.



Peninjauan syariah internal seharusnya dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi

jangkauan kesesuaian atas peraturan syariah dari sudut pandang pedoman yang telah

disediakan oleh pengawas syariah.

Standarisasi Dewan Pengawas  Syariah dalam melakukan pengawasan adalah diatur

pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah Peraturan Pemerintah

nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang nomor :

7 ntahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004 Tentang

Bank Perkeriditan Rakyat Syariah serta secara teknis diatur dalam Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 15/22/DPBS tanggal 27 Juni 2013 perihal pedoman pelaksana tugas dan

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah,sebagai berikut

:

Subtansi Pengaturan

1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas

memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah

2. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS mencakup :

a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS: dan

b. Pengawasan terhadap kegiatan  penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa

BPRS lainya.

3. Langkah-langkah dalam pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS oleh DPS

BPRS adalah sebagai berikut :



a. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan,

karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana

penerbitan produk dan aktivitas baru;

b. memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

c. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan

aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

d. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan

aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan

e. menjelaskan secara mendalam dan holistic mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas

produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

4. Langkah-langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan

kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, adalah  sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan di Kantor BPRS paling kurang 1 (satu ) kali dalam 1

(satu ) tahun

b. meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan

dana, pembiayaan dana kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS.

c. melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga)

nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana,pembiayaan

dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang diretrukturisasi

oleh BPRS:

d. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sample untuk

mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah;



e. melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada

pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.

f. meminta dokumen kepada Direksi BPRS

g. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan

penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan

oleh BPRS, dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan,

h. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan

dalam risalah rapat.

i. menyusun laporan  hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha

BPRS, dan

j. menjelaskan secara mendalam dan holistic mengenai hasil pengawasan penerapan

Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting

hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

5. Laporan pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS disamping

oleh BPRS semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan juni (semester 1 )

yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan bukan bulan

Desember (semester II ) yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari tahun

berikutnya.

6. Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah DPS BPRS mengacu pada contoh

format yang diatur dalam tahun berikutnya.

a. kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS;

b. kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS; dan



c. risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah.

G. Dasar Hukum Pengawasan bank

1. Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan di Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional

Indonesia, yaitu hukum yang mengatur  ketentuan  perbankan  di Indonesia .Menurut

Munir faudy163, mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut

dengan hukum perbankan (banking law), yakni merupakan : Seperangkat kaidah hukum

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, doktrin, dan lain-lain

sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek

kegiatan sehari-hari, rambu-rambu harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-

petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut

dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh bank, eksistensi

perbankan dan lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Muhammad Djumhana164 menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di

Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku

sekarang di Indonesia. Dengan demikian hukum perbankan adalah sebagai sekumpulan

peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala

aspek dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang

kehidupan yang lain.

Dari rumusan tersebut, bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut

diantaranya:

163 Mujnir Fuady dikutip oleh Muhaimin, Op-Cit, hlm.88.
164 Muhammad Djumhanas, Op-Cit, hlm.9



a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti,

norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan,

maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;

b. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan seperti; kaidah-kaidah mengenai

pengelolaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan maupun pihak yang

terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta mengenai

kepemilikannya;

c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan

umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti trust,

perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan

mampunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus

memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan

pembagunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;

d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan

ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral;

e. Kaidah-kaidah yang mengarah kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar

untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi,

insentif dan sebagainya;

f. Keterkaitan satu sama lain dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga

tidak mungkin berdiri sendiri, malahan berkaitannya merupakan hubungan logis dari

bagian-bagian lainnya.

Mengatur masalah pengawasan dan pembinaan bank. Adapun yang secara langsung

mengatur masalah pengawasan perbankan antara lain :



a. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

b. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan;

c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7

tahun 1992 tentang perbankan;

d. Peraturan pemerintah No. 68  tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan

Ijin Usaha;

e. Peraturan Bank Indonesia, Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang

Bank Umum;

f. Surat Edaran Direksi BI, nomor : 3/8/DPNP, tanggal 16 Maret 2001, tentang

peraturan pelaksanaan peraturan BI Nomor 2/27/PBI/ tanggal 15 Desember 2000

g. Surat keputusan Direksi BI No. 23/01/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;

h. Surat edaran BI no.23/21 BPPP tanggal 28 februari perihal tata cara penilaian tingkat

kesehatan Bank

i. Surat keputusan direksi BI no.23/18 KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang tidak

lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Bank

j. Surat edaran BI ,No 23/22/BPPP tanggal 28 februari 1991 perihal tindak lanjut

pelaksana pengawasan  dan pembinaan bank.

Dalam melakukan pengawasan perbankan, Bank Indonesia tidak saja mengandalkan

pengawasan yang memiliki kemampuan yang handal dan mempunyai integritas yang

tinggi,melainkan juga mengandalkan perumusan peraturan ( regulation) yang handal

pula, Pengawasan perbankan merupakan suatu konsep yang berkesinambungan, yang

dimulai sejak berdiriya bank, sampai dengan dilikuidasinya suatu bank, sehingga



kelemahan yang timbul dalam pengaturan perbankan akan berdampak buruknya dengan

kelemahan yang terjadi dalam pengawasan kegiatan perbankan itu sendiri.

2. Dasar hukum pengawasan bank Syariah.

a. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dijelaskan 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.

b. Peraturan Bank Indonesia nomor : 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat

berdasarkan prinsip Syariah. Dijelaskan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan

yang melakukan pengawasan terhadap prinsip  Syariah dalam kegiatan usaha Badan

Perkeriditan Rakyat Syariah (BPRS).

c. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Usaha Syariah  yang

mengatur tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah.

d. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah

yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29

September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang

berdasarkan Prinsip Syariah.

e. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang

perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh

Bank Umum Konvensional.



Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah

harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

3. Rambu-rambu kesehatan bank

Setelah dikeluarkannya UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka prinsip kehati-

hatian dan berbagai rambu didalam paket Februari 1991 tersebut telah diambil alih dan

dimasukkan ke dalam Undang-undang tersebut. selain itu dalam Undang-Undang nomor

7 tahun 1992 telah dimuat juga asas-asas lain dan rambu-rambu selain dari asas kehati-

hatian di dalam paket Februari 1991, yang kini juga dicantumkan dalam Undang-Undang

nomor 23 tahun 1991 tentang bank Indonesia.

Rambu-rambu bagi perbankan adalah ditetapkan persentase minimal dan modal satu

bank. Hal ini dikenal dengan apa yang disebut  sebagai Capital Adequat Ratio atau yang

biasa disingkat dengan istilah CAR.sesuai dengan keputusan direksi Bank Indonesia no

26/20/KEP/DIR.tanggal 29 mei 1993, presentase minimal dari CAR ditetapkan sebesar

8% . detetapkannya ketentuan minimal CAR tersebut adalah agar bank merasa ikut

bertanggung jawab dengan segala transaksi yang dilakukanya, terutama dalam hal

memberian hal kredit karna  didalam  transaksi itu terlibat bukan hanya dana dari pihak

ke tiga yang berhasil dikerahkanya saja, tetapi terlibat juga modal dari bank itu sendiri

.165

Ketentuan batas minimum CAR ini menjadi kendali bagi menetapan batas maksimun

pemberian kredit atau legal lending limit .selain harus memenuhi batas penetapan

minimum CAR, bank juga harus memperhatikan penetapan batas minimun loan to

deposito Ratio yaitu perbandingan kredit yang dapat di berikan oleh bank itu di

165 Sutan Remy Syahdeini, OP.CIT. hlm.13



bandingkan dengan jumlah dana simpanan pihak ketiga yang di kerahkan oleh bank

tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran bank Indonesia No

26/5/BPPP tanggal 9 mei 1993 besarnya loan to deposito Ratio ditetapkan tidak boleh

melebihi 110% dengan ditetapkanya rambu-rambu  berupa batas maksimum pemberian

kredit dan loan to deposito Ratio yang seharusnya di perhatikan oleh setiap bank dalam

operasi perkeriditanya ,maka bank tidak dapat begitu saja secara semena-mena

melakukan ekspensi kredit dengan hanya bertujuan untuk secepatnya membesarkan

jumlah assetnya,karena hal itu akan menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup bank

tersebut.

Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi

BI.No.26/23/KEP/DIR. Dan surat Edaran BI no .27/5/BPPP perihal tata cara penilaian

tingkat kesehatanya Bank Perkreditan Rakyat, bahwa faktor-faktor penilaian kesehatan

bank adalah permodalan (capital ), kualitas aktiva produktif (asset quality), kualitas

manajemen (management quality), rehabilitas (earnings)dan likuiditas (liquidily) yang

keseluruhan nya dikenal dengan istilah CAMEL. Faktor lain yang dalam mempengaruhi

penilaian tingkat kesehatan suatu bank adalah faktor management yang mencakup

penilaian konsitensi dalam CAMEL dan perselisihan intern, campur dengan tangan ketiga

(windows dressing), bank dalam dihentikanya dalam kegiatan kliring.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan bank mengancamkan sanksi-sanksi

hukum kepada Direksi dan Komisaris dari bank, termasuk bank Syariah. Sanksi-sanksi

hukum tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi perdata bagi banknya dapat dijatuhi



sanksi administratif oleh Bank Indonesia. Adapun wujud sanksi-sanksi hukum tersebut

adalah :

a. Sanksi Pidana

Pasal 49 ayat (2) hurf b Undang-undang perbankan menentukan bahwa anggota

Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo

Undang-Undang No 10 Tahun 1998, tentang perbankan) dan ketentuan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Khusus mengenai pembuatan laporan keuangan Tahunan dan laporan keuangan

publikasi Bank Umum, Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 menentukan sanksi pidana berdasarkan

pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 apabila laporan keuangan

publikasi terdapat ketidaksesuaian yang mengakibatkan penilaian yang berbeda

terhadap keadaan bank yang sesungguhnya, terhadap Dewan komisaris, Direksi,

Pegawai Bank maupun pihak terafiliasi lainnya.

Menurut pasal 49 ayat (1) Undang-Undang perbankan menetukan sanksi

pidananya adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima



belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan pasal 50 Undang-undang Perbankan menentukan sanksi pidananya

adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Seperti halnya sanksi-sanksi pidana lain yang diatur dalam Undang-undang No.

10 Tahun 1998, menurut pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 tersebut sanksi pidana itu juga

tidak minimumnya.

b. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana berdasarkan pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut, Undang-

undang perbankan, juga masih memberikan ancaman berupa sanksi administratif

yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia. Dari pasal 52 ayat (1) dapat diketahui

bahwa selain kemungkinan dijatuhkannya sanksi administratif kepada banknya

apabila bank tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang perbankan, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut usaha

bank yang bersangkutan juga sanksi administratif dapat pula dijatuhkan terhadap

pemegang saham tersebut.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia menurut Pasal 52

ayat (2) ialah antara lain berupa :

1). Denda uang;

2). Teguran tertulis;

3). Menurunkan tingkat kesehatan bank;



4). Larangan turut serta dalam kegiatan kliring;

5). Pembekuan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank

secara keseluruhan;

6). Pemberehentian pengurus bank dan selnjutnya menunjukkan dan mengangkat

pengganti sementara sampai Rapat Umum pemegang Saham atau Rapat Anggota

Koperasi mengangkat pengganti yang tetap atas persetujuan Bank Indonesia;

7). Pencantuman daftar orang tercela di bidang perbankan.

c. Sanksi perdata

Menurut pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor  1 tahun 1995 tentang perseroan

terbatas ,setiap anggota Direksi wajib dengan etikat  baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan urusan perseroan selanjutnya dalam pasal

85 ayat (2), ditegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab  penuh

secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) tersebut .

Begitu juga terhadap komisaris, bahwa komisaris wajib dengan etikat baik dan

penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas  bentuk kepentingan usaha

perseroan. Pasal 1365 KUH perdata pada pula  merupakan dasar bagi pihak –pihak

yang dirugikan untuk menggugat anggota komisaris yang bersangkutan secara pribadi

melalui pengadilan negeri karena telah tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan

pasal 98 ayat (1) undang-undang perseoran terbatas .

Berkaitan dengan pelanggar rambu-rambu kesehatan bank dan dikaitkan dengan

ketentuan pasal 85 ayat (1) dan pasal 98 (1) itu, terjadinya pelanggaran secara sengaja

terhadap rambu-rambu perbankan tersebut ,maka bagi pihak yang di rugikan



berdasarkan pasal 1365 KUH perdata dapat untuk mengajukan gugatan lewat

pengadilan negeri, akibat kelalian direksi dan komisaris melanggar  rambu-rambu

kesehatan bank .yang mengakibatkan kerugian terhadap para nasabah atau merugikan

usaha bank maka direksi atau komisaris yang bersangkutan secara pribadi diwajibkan

untuk mengganti kerugian tersebut ,ketentuan tersebut tentunya berlaku pula  bagi

baik bank konvesional maupun bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas.


