
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah

a. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Produk-produk Bank

Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri  dan Bank riaukepri

Unit Usaha Syariah belum optimal menjalankan peran dan fungsi DPS dalam

menjalankan perbankan Syariah di Bank Muamalat Indonesia  cabang Pekanbaru,

Bank Syariah Mandiri dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah, hal ini dikarenaka

jumlah anggota DPS yang akan mengawasi Bank Syariah di Indonesia tidak

seimbang dengan jumlah Bank Syariah  yang ada di Indonesia mengakibatkan

anggota DPS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPS.

b. Pembatasan anggota DPS paling sedikit 1 (satu ) orang dan paling banyak  adalah

2(dua) orang, ini adalah berdasarkan pasal 30 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia

nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat berdasarkan prinsip

Syariah, jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 1(satu) dan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) orang dan pasal 11 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/10/PBI/2004 tentang Unit Usaha Syariah  menjelaskan “ Jumlah anggota

DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang”.

c. Ketidak optimalnya tugas dan pungsi Dewan Pengawas Syariah adalah karena

pada anggota DPS tersebut baik yang ada pada Bank Muamalat Indonesia

maupun yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah disebabkan anggota DPS



tersebut banyak tugas rangkap atau jabatan rangkap yang mereka pegang sehingga

tugas sebagai anggota DPS tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

d. Anggota DPS Bank Syariah melakukan pengawasan pada suatu bank hanya dapat

bertemu dengan pimpinan bank dan sekaligus mengadakan pertemuan,

pengarahan kepada pimpinan cabang dan tidak sampai melakukan pengawasan

kelapangan, sedangkan pada pasal 29 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor

6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah

menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain :

“menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6

(enam) kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.Dengan tugas itu

saja anggota DPS tidak akan mampu melaksanakan tugas tersebut di seluruh

Indonesia.

e. Pengawasan oleh anggota DPS terhadap Bank Muamalat Indonesia, Bank

Syariah Mandiri  dan Bank riaukepri Unit Usaha Syariah Cabang Pekanbaru

adalah bersipat senteral dan tidak ada struktur sampai kebawah, seperti ada rayon

atau Kanwil pada setiap wilayah.

2. Bagi Nasabah dan Karyawan/i Bank Syariah

a. Implementasi dan efektifitas pengawasan di Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri  dan Bank riaukepri Unit Usaha

Syariah dari segi pelayanan dan minat masyarakat untuk melakukan transaksi

pada bank Syariah ternyata ada peningkatan Aset dari tahun 2012 dan tahun



2013 sebesar 18,96 % dan diantara produk-produk yang diminati oleh

masyarakat adalah  akad Murabahah antara tahun 2012 sampai 2013 sebesar

58,23 %.

b. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pada Bank

Syariah adalah dengan melakukan sosialisasi tentang fatwa DSN-MUI

terhadap karyawan/i, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, melakukan

pendidikan bagi setiap karyawan/i yang akan menjadi Pegawai Bank Syariah.

c. Adanya koordinasi yang baik antara anggota DPS dengan Bank Indonesia

dan laporan dari anggota DPS agar selalu ditindaklanjuti. Para pimpinan bank

karyawan/i dapat memahami fatwa DSN-MUI, sehingga pelaksanaan produk-

produk Bank Syariah semakin  murni Syariah. Dengan sosialisasi tentang

fatwa DSN-MUI kepada nasabah agar masyarakat dapat membedakan antara

bank Syariah dengan bank Konvensional.

B. Saran-saran

a. Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di harapkan tidak dibolehkan

jabatan rangkap para anggota DPS tersebut sehingga anggota DPS benar-benar

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

b. Jumlah anggota DPS perlu ditambah dan ada sistem rayon atau Kanwil sebagai

perwakilan didaerah dan sekaligus dapat merevisi Peraturan Bank Indonesia dan

Undang-Undang yang terkait tentang batas jumlah anggota DPS sebagaimana

yang sudah dijelaskan diatas.



c. Diharapkan kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah

Mandiri serta Bank riaukepri Unit Usaha Syariah agar memahami Fatwa-Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

agar supaya pelaksanaan di Bank syariah lebih murni Syariah.

C. Lampiran-lampiran


