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KATA PENGANTAR 

 

Perbankan Syariah sebagai bentuk implementasi konsep 

ekonomi Syariah mempunyai spirit yang sam, yaitu keberpihakan 

kepada sector riil terutama usaha kecil dan menengah. Perbankana 

Syariah yang tidak mengenal rezim bunga, namun menawarkan 

Kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik modal 

(shahibul mal) dengan pengusaha (mudharib) melalui skema 

mudharabah atau musyarakah. Selain itu, kelahiran bank Syariah 

antara lain juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi umat 

yang Sebagian besar berada di kalangan menengah ke bawah. 

Proses Pembuatan buku ini kiranya sulit terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada teman-teman penulis Erika Takida, Santi Susanti yang ikut 

memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan buku ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima 

kasih yang takterhingga kepada suami tercinta, beserta putera putri 

penulis, Herynda, Nindya, Indra dan Nindhita yang senantiasa 

men-support dan menemani penulis sehari-hari. 

Dengan kerendahan hati juga penulis sampaikan terimakasih 

kepada penerbit Pustaka Rizki Putra Semarang atas kerjasamanya 

dalam menerbitkan buku ini, sehingga benar-benar bermanfaat. 
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Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini 
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BAB i 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  URGENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM 

PEM-BANGUNAN 

Krisis moneter yang pernah mengguncang Indonesia 1998 

telah menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya fundamental 

ekonomi yang kuat dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sektor 

moneter yang tidak ditopang oleh sektor riil yang kuat ditengarai 

menyimpan bom waktu yang menunggu momen untuk 

meruntuhkan capaian-capaian pembangunan ekonomi nasional.  

Kegagalan sektor moneter yang tidak didukung fundamental 

ekonomi kerakyatan telah terbukti meruntuhkan pertumbuhan 

ekonomi dunia, ketika dunia dilanda krisis ekonomi yang parah di 

tahun 2008, yang dimulai dari Amerika Serikat, yang dipicu oleh 

anjlognya bursa saham besar dunia karena kinerja keuangan 

perusahan-perusahaan di bursa melemah. 

Krisis moneter 1998 juga menyadarkan kita tentang 

pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma 

pembangunan yang tidak menyerahkan sepenuhnya 
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pertumbuhan ekonomi pada peran pengusaha-pengusaha besar, 

melainkan pada semua pihak terutama usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM). Dan peran UMKM dalam perekonomian 

nasional terbukti telah menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, 

yakni ketika terjadi krisis ekonomi dunia tahun 2008. Saat itu 

ketika dunia mengalami pertumbuhan ekonomi minus (termasuk 

negara-negara lain di kawasan ASEAN), ekonomi Indonesia 

masih bertumbuh sebesar 4,5%. 

Peran UMKM dalam ketahanan ekonomi nasional tidak bisa 

dipungkiri sampai saat ini.  Data statistik menunjukkan jumlah unit 

usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % 

terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga 

kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap 

seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri 

Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media massa, bila tiga 

tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 

2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit.  Setiap UMKM rata-

rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Maka dengan adanya 

penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap 

bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 

6,8% menjadi 5 % dengan pertumbuhan UMKM tersebut. Hal ini 

mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan 
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ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor 

riil. 

Perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep 

ekonomi syariah juga mempunyai spirit yang sama, yaitu 

keberpihakan kepada sektor riil terutama usaha menengah ke 

bawah. Perbankan syariah yang tidak mengenal rezim bunga, 

namun menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan 

antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengusaha 

(mudharib) melalui skema mudharabah atau musyarakah. Di 

samping itu, kelahiran perbankan syariah antara lain ditujukan 

untuk menggerakkan ekonomi umat yang sebagian besar berada 

di kalangan menengah ke bawah.  

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan. Menurut data Bank 

Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang 

beroperasi di Indonesia saat ini dengan nilai asset per Januari 

2012 sebesar Rp 115,3 trilyun, atau tumbuh 46% dibandingkan 

pada Januari 2011 yang senilai Rp 78,2 trilyun.  Sedangkan asset 

24 Unit Usaha Syariah (UUS) per Januari 2012 adalah 28,6 

trilyun, atau tumbuh 63% dibandingkan Januari 2011 yang hanya 

berjumlah Rp 17,9 trilyun. Selain itu asset 155 Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah per Januari sebesar Rp 3,61 trilyun, meningkat 

30,1% dibanding posisi Januari 2011 yaitu sebesar Rp 2,77 

trilyun. 
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Secara nasional perkembangan total asset Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah Nampak pada table 1.1.  Tabel 

tersebut menunjukkan ada perkembangan yang menggembirakan 

dalam total asset sejak 2006. Januari 2012 menurun, namun 

untuk tahun 2012 belum terdata. 

Tabel 1.1 Total Aset Gabungan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah 

Tahun Total Asset (Rp milyar) 

2006 26.722 

2007 36.538 

2008 49.555 

2009 66.090 

2010 97.519 

2011 145.467 

Januari 2012 143.888 

               Sumber: BI, 2012 

Tingginya pertumbuhanan aset tersebut tidak terlepas dari 

tingginya pertumbuhanan dana pihak ketiga (DPK) pada sisi 

pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. 

Mengacu pada Outlook Perbankan Syariah 2012, besarnya 

perkembangan asset, DPK dan penyaluran dana perbankan 

syariah dari Oktober 2010 - Oktober 2011 nampak pada tabel 1.2: 

Tabel 1.2  Perkembangan Aset, DPK, Penyaluran Dana BUS dan 
UUS 
                                                                                 (Rp trilyun) 

 Okt 2010 Okt 2011          Growth 
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   Nominal % 

Aset 85,85 127,19 41,34 48,10 

DPK 66,48 101,57 35,09 52,79 

Penyaluran 
Dana 

83,81 122,73 38,92 46,43 

Sumber: BI, 2012 

Besarnya penyaluran dana Bank Syariah tentunya ikut 

meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Jika 

pada tahun-tahun terakhir pembiayaan syariah lebih terfokus 

untuk pembiayaan jasa dan konsumsi (72%), maka mulai 2012 

pembiayaan syariah diarahkan kepada fungsi intermediasi yang 

berdampak nyata bagi sektor riil, tidak hanya UMKM yang 

merupakan fokus pembiayaan bank syariah selama ini namun 

juga kepada target pembiayaan lainnya. Bahkan, skim 

pembiayaan dimungkinkan untuk mendanai proyek-proyek 

pemerintah pada program MP3EI (Master plan percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia).  

 

1.2 KONSEP EKONOMI ISLAM 

Praktek perbankan syariah mengacu pada konsep-konsep 

perekonomian Islam. Oleh karena itu jika ingin mempelajari 

praktek-praktek perbankan syariah, maka harus tahu terlebih dulu 

mengetahui konsep-konsep yang ada dalam perekonomian Islam. 

Akad mudharabah misalnya, akan mudah dipahami apabila kita 
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tahu alasan apa yang mendasarinya, demikian pula akad-akad 

yang lain. 

A. Makna Islam 

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima 

yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. 

Objek penyerahan diri ini adalah Penciptaa seluruh alam semesta, 

yakni Allah Swt. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri 

kepada Allah Swt, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat 

Ali Imran, yang artinya: 

Tegasnya, agama di sisi Allah ialah penyerahan diri yang 

sesungguhnya kepada Allah. Jadi walaupun seseorang mengaku 

beragama Islam, kalau dia tidak menyerahkan yang 

sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab ia belum 

menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa 

keselamatan dan kebahagiaan bagi hidup manusia. 

Selanjutnya, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia 

ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, 

karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan 

akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di 

akhirat sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, 

sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “Ad-dunya mazra’at 

al-akhirat” (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya 

peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di 

dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya 
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menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai 

kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran 

Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi 

antara seorang individu dengan penciptanya (hablun minallah), 

namun mencakup pula masalah antar sesama manusia (hablun 

minannas), bahkan juga hubungan antara manusia dengan 

makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, 

Islam adalah suatu cara hidup, way of life, yang membimbing 

seluruh aspek kehidupan manusia. 

A. Aspek Utama dalam Islam 

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, 

aspek syariah, dan aspek akhlak. Bila cakupan ajaran Islam ini 

digambarkan dalam skema, maka akan tampak sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1  Tiga Aspek Utama dalam Islam 

(1).  Aspek Aqidah 
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Kata aqidah berasal dari bahasa Arab ‘aqad, yang berarti 

ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi aqidah adalah sesuatu yang 

dengannya diikatkan hati dan perasaan halus manusia atau yang 

dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya pegangan. Jadi, 

akidah ini bagaikan ikatan pejanjian yang kokoh yang tertanam 

jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan suatu 

bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, 

keimanan dan kepercayaan, bahwa ada suatu Zat Yang Esa yang 

telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Zat ini adalah 

Zat Yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya bergantung segala 

sesuatu. Zat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam 

semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dan Zat 

inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada Zat ini pulalah 

semua yang ada ini akan kembali. Zat Yang Maha Esa dan 

Mahakuasa ini adalah Allah Swt. 

Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kasih Zat Yang Esa ini 

kepada manusia yang telah diciptakanNya. Dia kemudian 

menunjuk manusia-manusia pilihan untuk membimbing kehidupan 

manusia agar tidak tersesat. Manusia-manusia pilihan ini adalah 

para nabi dan rasul. Allah Swt mewahyukan bimbingan dan 

petunjuk hidup ini kepada para nabi dan rasul lwat perantaraan 

malaikat. Bimbingan dan petunjuk dari Allah ini kemudian 

dikumpulkan dan ditulis menjadi suhuf dan kitab-kitab. Kemudian, 

setelah petunjuk dan bimbingan itu disampaikan kepada manusia, 
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maka nanti akan diadakan perhitungan terhadap hasil perbuatan 

manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu akan terjadi di 

suatu kehidupan setelah kehidupan di dunia, yakni akhirat. Di 

akhirat inilah manusia akan mempertanggungjawabkan semua 

perbuatannya. Perbuatan baik akan diganjar dengan balasan 

baik, perbuatan buruk akan diganjar dengan balasan yang 

setimpal. Keyakinan terhadap pembalasan ini akan menjadi 

pembangkit yang terkuat untuk mengajak manusia berbuat 

kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

Namun demikian, menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah 

selalu mudah dan mulus. Disamping suka cita, kebahagiaan, 

kenikmatan,kelapangan dan kedamaian, ada pula duka, 

rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan, dan bahkan 

bencana yang akan menimpa. Untuk dapat menghadapi semua 

ini, manusia membutuhkan suatu bekal mental yang meberikan 

kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi hal-hal diatas. 

Takdir (atau kadar) ialah suatu peraturan yang tertentu yang telah 

dibuat oleh Allah Swt, untuk segala yang ada dalam semesta 

yang maujud ini. Peraturan tersebut merupakan undang-undang 

umum atau kepastian-kepastian yang diikatkan didalamnya antara 

sebab dengan musababnya, juga antara sebab dan akibatnya. 

Dengan kayakinan seperti ini, segala penghalang dan cobaan 

dunia ini bagaimana pun dahsyatnya, akan dianggap kecil saja 
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oleh orang yang beriman. Karena ia yakin bahwa segala 

sesuatunya ada dalam ketentuan Allah. 

“Apa saja rahmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia, 

maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan rahmat 

apa saja yang ditahan Allah maka tidak seorangpun yang 

sanggup melepaskannya sesudah itu...” 

Dan bahwa, 

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami 

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah 

bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 

berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya 

kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya 

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong 

lagi membanggakan diri”. 

 

Semua pokok-pokok keyakinan yang telah dipaparkan di atas 

dirangkum oleh Nabi Muhammad Saw melalui salah satu 

hadistnya tentang rukun iman. Dalam hadist tersebut, Nabi Saw 

menjelaskan bahwa pokok-pokok keimanan (yakni rukun iman) itu 

adalah bahwa “hendaklah engkau beriman kepada Allah, 

malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan 

beriman pula kepada kadar (takdir) yang baik ataupun yang 

buruk.” 

Singkatnya, aspek akidah adalah aspek yang berhubungan 

dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama 
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(ushuluddin). Karena itu, seringkali kata ‘aqidah dan iman 

digunakan secara bergantian. Akidah memberikan visi dan makna 

eksistensi kehidupan manusia di bumi. Akidah inilah yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hakikat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa maknanya, 

apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, ke mana 

hidup ini harus diarahkan, serta kemana semua ini akan 

menuju/berakhir. Karena itu, akidah adalah ruh bagi setiap orang, 

yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan yang 

baik dan menggembirakan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, 

tanpa akidah hidup ini akan kehilangan maknanya dan karenanya 

akan matilah semangat keruhanian manusia. 

Dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap akidah Islam di 

atas, maka manusia terbagi ke dalam lima golongan, yakni 

golongan mu’min, kafir, munafik, musyrik, murtad 

Karena akidah adalah pokok-pokok keimanan, maka akidah 

sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena 

perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Sejak 

zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan di ujung dunia maupun, 

persoalan akidah akan selalu tetap dan konstan. Ini ditegaskan 

oleh Allah Swt, dalam Al-Quran: 

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama apa yang 

telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 

wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
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Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah 

kamu berpecah-belah tentangnya...” 

Dengan demikian, pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh 

Adam a.s., sama persis dengan pokok-pokok keimanan yang 

diajarkan oleh Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s., dan 

Muhammad Saw. Tidak ada perbedan sedikipun diantara mereka 

semuanya. Semua nabi mengajarkan bahwa alam semesta ini 

adalah milik dan ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu, hanya kepada Allah sajalah manusia 

hendaknya menyembah dan memohon pertolongan. Semua nabi 

juga mengajarkan bahwa manusia akan mempertanggung-

jawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Semua hal-hal ini tidak 

berubah dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Jadi, tidak 

ada dan tidak akan ada modifikasi atau modernisasi dalam urusan 

akidah. 

(2) Aspek Syariah 

Ajaran Islam tidaklah berhenti pada kepercayaan saja. Setalah 

kita mempercayai keenam rukun iman diatas, pertanyaan 

berikutnya adalah apa yang selanjutnya harus diakukan? Jalan 

manakah yang harus ditempuh? Manakah yang benar dan 

manakah yang salah? Apa yang mesti dikerjakan dan apa pula 

yang harus dihindari? Jawaban dri pertanyaan-pertanyaan diatas 

diberikan oleh syari’ah. 
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Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya 

berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Secara 

terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan 

hukum yang telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan 

kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini 

diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya 

dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, 

syariah itu berisi peraturan-peraturan dan hukum-hukum, yang 

menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. 

Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu 

maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-undang 

datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia 

dengan perantara rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci. 

Namun demikian, tidak seperti akidah yang sifatnya konstan, 

syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan 

peradaban manusia. Karena itu, syariat yang berlaku di zaman 

nabi Nuh a.s., berbeda dengan syariat di zaman Nabi Musa a.s., 

dan berbeda pula dengan syariat Nabi Ibrahim a.s., Isa a.s., dan 

Nabi Muhammad Saw. Sebabnya ialah karena setiap umat tentu 

menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai 

dengan keadaan mereka sendiri, hal-ihwal jalan pikirannya serta 

perkembangan keruhaniannya. Jadi penerapan syariat ini 

mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring dengan diutusnya 

rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada zaman-zaman 
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tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas 

dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang membawa syariat 

Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi pekembangan syariat 

sesudah Nabi Muhammad Saw, karena Islam sudah rampung, 

tuntas dan sempurna. 

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa persoalan-

persoalan yang dihadapi manusia sepeninggal Nabi Muhammad 

Saw terus berkembang. Muncul persoalan-persoalan baru yang 

dahulunya tidak pernah terjadi di masa-masa nabi. Masyarakat 

berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu, dan dari 

tempat ke tempat. Kebudayaan, tekhnologi, peradaban, kondisi 

sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain, semua mengalami 

perubahan.  Oleh karena itu tidaklah mungkin semua perubahan 

itu diakomodasi oleh syariat yang sudah rampung 14 abad yang 

lalu. Tidakkah perubahan yang terjadi itu mengharuskan adanya 

perubahan-perubahan pula dalam syariat? 

Kita tahu bahwa syariat itu ada dua bagian, yakni bagian 

ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah 

(hablun minallah), dan bagian muammalah yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia (hablun minannas). Bagian 

ibadah terangkum dalam Rukun Islam yang lima (syahadat, 

shalat, shaum, zakat dan haji). Sedangkan bagian muammalah 

mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya 
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dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, 

perdagangan/ekonomi, sosial sampai politik. 

Pada bagian ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan 

(evolusi) apapun. Kondisi hubungan kejiwaan antara seorang 

hamba dengan Allah tidak berbeda pada zaman nabi dengan 

zaman informasi kini. Shalat, doa, puasa, zakat, dan haji tetap 

dapat dilakukan tanpa perlu menyesuaikannya dengan 

perkembangan zaman/tempat. Jadi, dalam soal ibadat, 

pertanyaan diatas menjadi tidak relevan. 

Namun masalah-masalah muammalah bisa berbeda. Masalah 

muammalah yang dihadapi oleh Rasulullah Saw sudah jauh 

berbeda dengan masalah muammalah di zaman modern. 

Misalnya di masa nabi institusi bank belum muncul. Lalu 

bagaimana caranya masalah perbankan ini diatur dalam Islam? 

Disinilah justru letaknya fleksibelitas syariat Islam. Pada 

umunya, syariat Islam dalam bidang muammalah hanyalah 

memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya 

umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak 

diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. 

Nabi bersabda, “antum a’lamu bi umuuri dunyakum”, yang artinya: 

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”. Dengan demikian, 

bidang muammalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan 

perubahan waktu dan tempat. 
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Dengan latar belakang diatas, para ulama telah merumuskan 

suatu kaidah dasar dalam syariat, yang disebut dengan dua 

hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. 

Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya 

dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Quran 

atau Sunnah. Karena itu masalah-masalah ibadat sudah diatur 

dengan rinci tata caranya, sehingga tidak dibolehkan lagi 

melakukan penambahan dan/ atau perubahan (bid’ah). 

Singkatnya, tidak ada kreatifitas dalam masalah-masalah ibadah. 

Di lain pihak, hukum asal muammalat menyatakan bahwa 

“segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam 

Quran atau Sunnah”. Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang 

luas sekali dalam bidang muammalah. Yang perlu dilakukan 

hanyalah mengidentifikasi hal-hal yanh dilarang (haram), 

kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, 

kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, 

mengembangkan dan lain-lain, harus ada “kreatifitas” (baca: 

ijtihad) dalam bidang muammalah. Kreatifitas inilah yang akan 

terus menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam 

berbagai bidang yang terjadi di masyarakat. 

 Namun demikian, “kreatifitas” ini tidak dapat dilakukan 

secara sembarangan oleh siapa saja. Diperlukan perangkat ilmu-

ilmu tertentu untuk dapat melakukan ijtihad. Karena itu, tugas 

ijtihad ini dipegang oleh para ulama. 
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Syariat dan Fiqh 

Telah kita ketahui di bagian atas bahwa syariat Islam adalah 

hukum-hukum dan peraturan yang dibebankan oleh Allah Swt 

kepada hamba-hambaNya. Syariat ini berisi perintah-perintah dan 

larangan-larangan. Perintah dan larangan ini dalam bahasa teknis 

ilmu fiqih disebut hukum taklifi. Ketika perintah dan larangan 

disampaikan kepada manusia, maka timbul usaha untuk 

memahami dan menafsirkan perintah dan larangan tersebut. 

Pemahaman dan penafsiran ini dilakukan secara sistematis oleh 

para ulama dengan menggunakan metode tertentu. Hasil dari 

usaha sistematis untuk memahami dan menafsirkan peintah dan 

larangan Allah Swt ini dinamakan fiqih. Jadi, singkatnya fiqih 

adalah tafsiran ulama atau syariat. 

Selanjutnya, karena syariah itu terbagi menjadi dua, yakni 

ibadah dan muammalah, maka sebagai konsekuensi logis dari hal 

ini adalah bahwa fiqih pun terbagi menjadi dua, yakni fiqih ibadah 

dan fiqih muammalah. Jadi, fiqih ibadah adalah tafsiran ulama 

atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah, sedangkan fiqih 

muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan 

dalam bidang muammalah. 
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Gambar 1.2 Fiqih Ibadah dan Muamalah 

 

Ketika para ulama berusaha untuk menafsirkan dan 

memahami syariah yang berisi perintah dan larangan Allah itu, 

maka mereka mendapati bahwa menurut kepastiannya, perintah 

dan larangan itu (yakni hukum taklifi), dapat digolongkan menjadi 

dua, yakni yang sifatnya pasti dan tidak pasti. Perintah yang pasti 

disebut wajib, sedangkan larangan yang pasti disebut haram. 

Perintah yang tidak pasti disebut mandub (sunnah), sedangkan 

larangan yang tidak pasti disebut makruh. Disamping perintah dan 

larangan, Allah juga memberikan pilihan (takhyir), dan ini disebut 

mubah (tidak dilarang dan tidak diperintahkan). Jadi, secara 

umum, ada lima hukum syara’ yang dikenal dalam fiqih Islam, 

yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 
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Wajib/fardhu adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di 

mana orang yang meninggalkannya berdosa, sedangkan yang 

melaksanakannya mendapat pahala. Wajib itu dari segi 

pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Wajib/fardhu ‘ain 

2. Wajib/fardhu kafa’i/kifayah 

Wajib ‘ain ialah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh 

setiap orang mukallaf. Bila yang bersangkutan tidak 

menjalankannya maka ia berdosa. Contohnya adalah shalat 

fardhu, puasa, dan lain-lain. Sedangkan wajib kifayah ialah suatu 

kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dai 

sekelompok masyarakat, sehingga jika pekerjaan tersebut telah 

dikerjakan oleh sebagian masyarakat, maka bebaslah yang lain 

dari ewajiban itu tanpa menanggung dosa. Contohnya belajar 

ekonomi syariah. Bila tak ada seorangpun dalam suatu negeri 

yang mempelajari ekonomi syariah, maka seluruh negeri itu 

berdosa. Namu bila ada sekelompok orang yang di dalam negeri 

tersebut mendalami ekonomi syariah, kelompok yang lain gugur 

dari kewajibannya.  

Mandub/sunnah ialah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah 

untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan 

akan diberi pahala (pujian), sedangkan jika ditinggalkan tidak 

berdosa (tidak tercela). 
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Makruh adalah suatu larangan syara’ terhadap suatu 

perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, karen tidak 

ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. 

Jika perbuatan makruh ini ditiggalkan maka akan mendapatkan 

pahala, sedangkan jika dilakukan tidak berdosa. 

Haram ialah larangan yang pasti terhadap suatu perbuatan, 

yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan 

mendapat pahala. Haram ini dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Haram li-dzatih 

2. Haram li-ghairih/’aridhi 

Haram li-dzatih adalah perbuatan yang diharamkan karena 

bahayanya terdapat dlam zat perbuatan itu sendiri, contohnya 

minum khamr, makan bangkai, darah, dan lain-lain. Sedangkan 

Haram li-ghairih adalah perbuatan yang diharamkan selain karena 

zatnya. 

Mubah ialah suatu hukum, dimana Allah memberikan 

kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan 

suatu perbuatan atau meninggalkannya. 

3. Akhlak 

Pembagian hukum yang lima seperti yang dijabarkan di atas 

memberikan panduan bagi setiap muslim untuk menentukan 

manakah yang benar dan manakah yang salah, karena itu pulalah 

aspek syariah ini sering dinamakan sebagai hukum Islam. Namun 

demikian, di samping masalah benar-salah masih ada masalah 
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lainnya, yakni masalah baik-buruk, indah-jelek. Kadang-kadang 

sesuatu yang benar belum tentu baik, dan sebaliknya sesuatu 

yang sepintas baik belum tentun benar. Persoalan baik-buruk ini 

menyangkut perilaku dan sikap hidup manusia, dan tidak dibahas 

dalam bab syariah tetapi dibahas dalam bab akhlak (etika). 

Akhlak (etika) sering juga disebut sebagai ihsan (berasal dari 

kata Arab hasan, yang berarti baik). Definisi ihsan dinyatakan 

sendiri oleh nabi dalam hadist berikut: “ihsan adalah engkau 

beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya 

sendiri, kalaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu”. 

Dengan demikian, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa 

bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Karena Allah mengetahui sekecil 

apa pun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun 

dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui 

segala pikiran dan lintasan-lintasan hati makhluknya. Dengan 

kesadaran seperti ini maka orang mu’min akan selalu terdorong 

untuk beperilaku baik, dan menjauhi perilaku buruk. 

Karena itu wajarlah jika akhlak menjadi tujuan puncak dari 

diutusnya nabi-nabi, dan menjadi tolok ukur kualitas keberagaman 

seseorang. Ini dinyatakan sendiri oleh nabi dalam salah satu 

hadistnya, “bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan 

keluhuran akhlak (budi pekerti)”. 

Pentingnya akhlak dalam ajaran Islam digambarkan dalam 

dialog antara nabi dengan seorang sahabat sebagai berikut: 
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“Ya Rasulullah! Fulanah terkenal rajin shalat dan puasa serta banyak 

sedekahnya. Tetapi ia suka menyakiti tetangga dengan perkataannya. 

Nabi Saw bersabda, “Ia masuk neraka.” Kemudian orang tersebut 

bertanya lagi: Ya Rasulullah! Fulanah terkenal dengan sedikit shalat dan 

puasanya dan ia bersedekah sedikit dengan sisa-sisa makanan. Namun 

ia tidak suka menyakiti tetangganya. Nabi bersabda: “Ia masuk sorga”. 

Seperti halnya dengan syariat yang mengatur hablun minallah 

dan hablun minannas, maka akhlak pun demikian. Akhlak 

memberikan panduan bagaimana seseorang harus berperilaku 

terhadap Allah, dan juga terhadap sesama makhluk. 

Tiga aspek ajaran Islam yang sudah dijabarkan diatas 

(Iman,Islam dan Ikhsan) sebenarnya terkait satu sama lain, tidak 

bisa dipisah-pisahkan, seperti terlihat pada gambaran bangunan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Hubungan Islam, Iman dan Ihsan 

Iman adalah fondasi bangunan keagamaan seseorang agar ia 

dapat berperilaku (berahlak) mulia. Kuat-lemahnya iman 

seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya, 

karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, 

Ihsan 

Islam 

Iman 
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sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk. Di 

lain pihak, bangunan keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa 

tiang-tiang penyangga, yakni Islam. Artinya, iman itu menuntut 

pengalaman. Panduan pengalaman ini diberikan oleh syariat 

(Islam), yang bila dilaksanakan dengan baik akan membuahkan 

akhlak yang baik pula. 

 

1.2  ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH 

Perbankan syariah dalam Islam didasarkan pada kaidah 

dalam ushul fikih, bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa 

wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan 

yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni 

melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada 

zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna 

tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun 

wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam 

dengan pebankan menjadi jelas. 

 Di samping itu, seperti yang sudah disinggung di bagian 

atas, bahwa karena masalah ekonomi/perbankan ini termasuk ke 

dalam bab muammalah, maka dahulu Nabi Muhammad Saw tidak 

memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah-masalah 

ini. Nabi sendiri menyatakan bahwa “antum a’lamu bi umuri al-

dunyakum” (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Alquran 

dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, 
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dan menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi. Dengan 

demikian, yang harus  dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal 

yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan 

kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin. 

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga 

fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian 

kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman 

Rasulullah SAW.  Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan 

harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan 

keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah 

SAW yang dikenal julukan al Amin, dipercaya oleh masyarakat 

Mekah menerima simpanan harta,  sehingga pada saat terakhir 

sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra 

untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. 

dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta 

titipan tersebut.  Kisah yang lain, ketika  seorang sahabat 

Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan 

harta, tapi lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. 

Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: 

pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, sahib 

nabi ini mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena 

bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya 

utuh.  Sahabat lain,  Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman 
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uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga 

melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang 

tinggal di Irak. 

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan 

meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, 

yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman 

Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar 

tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian 

mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor 

dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi 

hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara ah, musaqah, 

telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum 

Anshar. 

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah 

melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, 

meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi 

perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan 

harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam 

uang, ada yang melaksakan fungsi pengiriman uang, dan ada 

pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan 

modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah 

kredit (English: credit; Romawi : credo) yang diambil dari istilah 

qard. Credit dalam  bahasa inggris berarti meminjamkan uang; 

credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti 
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meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah 

cek (English: check; France : Cheque) yang diambil dari istilah 

saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan 

cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. 

Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah 

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan 

Islam. Yang dikenal adalah istilah  jihbiz.  Kata ‘Jihbiz’ berasal dari 

bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah jihbiz mulai 

dikenal di jaman Mu’awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai 

penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. 

Di jaman Bani Abbasiyah, jihbiz populer sebagai suatu profesi 

penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis 

baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya 

uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham 

(terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul 

kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak 

fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus 

dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong 

munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di jaman itu, jihbiz 

tidak saja melakukan penukaran uang namun  juga menerima 

titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila 

di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan 

oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi 

utama perbankan dilakukan oleh satu individu jihbiz. 
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Bagaimana Islam menyikapi perbankan atau jihbiz? Pada 

dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima simpanan 

uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah 

boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya 

perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam 

praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi 

tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional 

tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek 

bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi. 

Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang 

tidak dilakukan secara tunai. Riba nasi’ah dapat ditemui dalam 

pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan / 

deposito / giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu 

kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. 

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan 

beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan 

praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan 

syariah : 

1. Transaksi yang tidak mengandung riba. 

2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara 

jual beli (murabahah). 
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3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan 

cara sewa (ijarah) 

4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja 

dengan cara bagi hasil (mudharabah) 

5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah 

bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah). 

1.3 KONSEP BAGI HASIL DAN BUNGA  

Dalam perbankan syariah dikenal sistem bagi hasil, yang 

sangat berbeda dengan sistem bunga yang mengandung riba 

yang digunakan dalam perbankan konvensional.  Transaksi yang 

mengandung riba dilarang, yang dibolehkan adalah sistem bagi 

hasil. Di bawah ini perbandingan antara bunga dengan riba dan 

perbandingan antara bunga dan bagi hasil. 

Tabel 1.3. Perbandingan Bunga dan Riba 

BUNGA RIBA 
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Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil yang diterapkan 

bukan sistem bunga. Bagi hasil adalah kerja sama antara dua 

pihak yang satu sebagai penyandang dana dan yang lain sebagai 

pengelola, di mana hasil usahanya akan dibagi bersama sesuai 

nisbah yang disepakati, misalnya 50% : 50%. (akad mudharabah).  

Atau Bagi hasil adalah kerja sama dua orang atau lebih dan 

semuanya menyumbangkan dana ke dalam proyek di mana hasil 

usahanya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama 

(akad musyarakah) 

Tabel 1.4. Perbandingan Bunga dan Bagi Hasil 

BUNGA BAGI HASIL 

⚫ Transaksi : Pinjaman  

⚫ Tambahan ke atas pokok  

⚫ Tambahan tersebut ber-

bentuk nominal, prosentase 

tetap (flat) dan atau majemuk. 

⚫ Prosentase tersebut dikaitkan 

dengan jumlah pokok  

⚫ Besarnya bunga dikaitkan 

dengan tempo pembayaran  

 

⚫ Akad : qordh (pinjaman) 

⚫ Tambahan ke atas pokok  

⚫ Tambahan tersebut bisa 

berbentuk nominal, flat, majemuk, 

barang dan atau manfaat. 

⚫ Dalam bentuk prosen-tase, selalu 

dikaitkan dengan jumlah pokok  

⚫ Besarnya tambahan bisa 

dikaitkan dengan tempo 

pembayaran 
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◼ Bunga biasanya terjadi dalam 
transaksi pinjaman (kredit). 

◼ Dana untuk pembayaran 
bunga bisa diambil dari 
penghasilan manapun  

◼ Besarnya prosentase bunga 
dikaitkan dengan jumlah uang 
yang dipinjamkan. 

◼ Bunga harus tetap dibayar 
walaupun proyek merugi. 

◼ Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat sekalipun 
jumlah keuntungan proyek 
yang dibiayai berlipat. 

◼ Eksistensi bunga diragukan 
(kalau tidak dikecam) oleh 
semua agama termasuk Islam. 

◼ Bagi hasil hanya terjadi pada 
akad Mudharabah dan 
Musyarakah bukan akad 
qordh. 

◼ Dana bagi hasil hanya bisa 
diambil dari hasil pengelolaan 
dana tersebut.  

◼ Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh  

◼ Bagi hasil adalah bagi untung 
dan bagi rugi. Kalau untung 
dibagi menurut nisbah dan 
kalau rugi ditanggung oleh 
penyandang dana. 

◼ Jumlah bagi hasil meningkat 
seiring dengan peningkatan 
jumlah keuntungan. 

◼ Tidak ada yang meragukan 
keuntungan bagi hasil 

 

Pembahasan lebih lanjut tentang apa saja yang dilarang 

dalam praktek perbankan dan apa dasar pelarangannya, akan di 

bahas dalam Bab 2. 

 

BAB II 

PRINSIP DASAR BANK SYARIAH  

 

 

2.1 TRANSAKSI YANG DILARANG 

Riba yang dilarang dalam perekonomian Islam dan dalam 

praktek perbankan khususnya, mempunyai makna yang 
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bermacam-macam.  Secara literal, riba mempunyai 

makna/bermakna tambahan (al-ziyadah).  Sedangkan menurut 

istilah, riba mempunyai makna sebagai berikut:   

• Imam Ibnu al-‘Arabi (dalam Ahkaam al-Quran, juz 1) 

mendefinisikan riba dengan sebagai semua tambahan yang 

tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.  

• Imam Suyuthiy (dalam Tafsir Jalalain) menyatakan riba adalah 

tambahan yang dikenakan di dalam mu’amalah, uang, maupun 

makanan, baik dalam kadar maupun waktunya. 

• Imam Sarkhasiy (dalam kitab al-Mabsuuth, juz 14), 

menyatakan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang 

tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli. 

Riba dalam syariah dimaknai sebagai aqad bathil dengan sifat 

tertentu, sama saja apakah didalamnya ada tambahan maupun 

tidak.  Misalnya jual beli dirham dengan dirham yang 

pembayarannya ditunda adalah riba, walaupun di dalamnya tidak 

ada tambahan. 

Akan tetapi riba bukan satu-satunya hal yang dilarang dalam 

praktek perbankan syariah, masih ada alasan pelarangan lainnya. 

Adapun transaksi yang tidak boleh dilanggar dalam perbankan 

syariah adalah transaksi yang berkaitan dengan:  

❑ Riba: penambahan pendapatan secara tidak sah (misalnya 

bunga) 
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❑ Maysir: tidak pasti dan untung-untungan (misalnya transaksi 

valas yang tidak on the spot) 

❑ Gharar: yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada 

saat transaksi dilakukan (misalnya melakukan pembiayaan 

yang objeknya tidak jelas) 

❑ Haram: objeknya dilarang dalam syariah (misalnya 

melakukan investasi pada usaha rumah judi) 

❑ Zalim: yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya 

(misalnya meminta nasabah membayar pinjamannya, 

padahal usahanya habis karena gempa). 

Prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kegiatan 

operasionalnya juga berasaskan demokrasi ekonomi, yakni 

kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, 

pemerataan dan kemanfaatan. Adanya pelarangan transaksi di 

atas membawa konsekuensi pada transaksi apa saja yang 

diperbolehkan, yaitu meliputi: 

❑ Titipan (al-wadiah) 

❑ Bagi Hasil (al-Musyarokah, al-Mudharabah) 

❑ Jual Beli (Bai’ al-Murabahah, Bai’ As-Salam, Bai’ Al-Istihna ‘)  

❑ Sewa (al-Ijaroh, al-Ijarah al Muntahia bit-Tamlik) 
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❑ Jasa (al-Wakalah, al-Hawalah, al-Kafalah, ar-Rahn, al-Qardh) 

 

2.2 KAIDAH HUKUM ASAL  

Pelarangan transaksi di atas antara lain didasarkan pada 

ajaran dalam ilmu fiqih, terutama dua kaidah hukum asal dalam 

fiqih, yaitu  hukum ibadah dan hukum muammalah. Dalam ibadat, 

kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, 

kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Alquran dan Al-

Hadist. Sedangkan dalam urusan muamalat, semuanya 

diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti 

ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal 

sebelumnya dalam hukum Islam, maka transksi tersebut dianggap 

dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan 

Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Jadi, 

dalam bidang muamalat, semua transaksi dibolehkan kecuali 

yang diharamkan.  Penyebab terlarangnya sebuah traksasksi 

adalah disebabkan haram zatnya (haram li-dzatihi), haram selain 

zatnya (haram li ghairih) dan tidak sah/lengkap akadnya.  

Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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P

E

N

Y

E

B

A

B

Haram Zatnya: li dzatihi

Haram

Selain

Zatnya

Tidak Sah

Tadlis

Ikhtikar

Bai

Najasy

Gharar

Riba

Tidak didasarkan

prinsip kerelaan

(ridha); asymetric
information

Rekayasa Pasar

(Supply)

Melanggar prinsip

An Taraddin

Minkum

Melanggar prinsip

La Tazhlimuna wa

la tuzhlamun

Rekayasa Pasar

(demand)

Uncomplete Information; 

uncertainty to both party

Fadl

Nasiah

Jahiliah

Rukun tdk

terpenuhi

Ta’alluq

Two In One
Qordh

                 Gambar 2.1 Penyebab Transaksi Terlarang 

1) Haram Zatnya 

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) dan 

aktivitas transaksinya. Misalkan minuman keras, bangkai, daging 

babi, judi dan sebagainya. Jadi transaksi jual-beli minuman keras 

adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah. Dengan demikian, 

bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian 

minuman keras, usaha kasino, usaha jasa keuangan berdasarkan 

prinsip bunga kepada bank dengan menggunakan akad 

murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini 

haram karena objek transaksinya haram. 
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2) Haram selain Zatnya 

(1) Melanggar prinsip “An Taraddin Minkum” (sama-sama 

ridha).   

Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip 

kerelaan antara kedua belah pihak. Syaratnya mereka harus 

mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu 

yang unknown to one party, atau keadaan dimana salah satu 

pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, 

disebut juga assymetric information, yang dalam bahasa fiqihnya 

disebut tadlis, yang dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni pada 

Kuantitas, Kualitas, Harga, dan Waktu penyerahan. 

Contoh dalam transaksi perekonomian adanya tadlis:  

- Tadlis dalam kuantitas: perdagangan yang mengurangi takaran 

(timbangan) barang yang dijualnya.  

- Tadlis dalam kualitas: penjual yang menyembunyikan cacat 

barang yang ditawarkannya.  

- Tadlis dalam harga: memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan 

harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga 

pasar. Dalam istilah fiqih, tadlis harga ini disebut ghaban.  

- Tadlis dalam waktu penyerahan: petani buah yang menjual 

buahnya diluar musimnya padahal si petani tahu bahwa ia tidak 

dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. 

Demikian pula konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan 
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proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, 

padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat 

diselesaikan dalam batas waktu tersebut. 

Dalam keempat bentuk tadlis diatas, semuanya melanggar prinsip 

rela-sama rela atau sama-sama ridha. Seandainya transaksinya 

diterima saat itu, hal tersebut dicapai hanya bersifat sementara, 

yakni sementara fihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa 

dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu 

tahu bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela. 

(2) Melanggar prinsip “La Tazhlimuna wa la tuzhlamun” (jangan 

dizalimi dan jangan menzalimi) 

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la 

tazhlimuna wa la tuzhlamun,. Praktik-praktik yang melanggar 

prinsip ini diantaranya: 

a. Rekayasa Pasar dalam supply (Ikhtikar) 

b. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’Najasy)  

c. Taghrir (Gharar) 

d. Riba 

 

a. Rekayasa Pasar dalam Supply (Ikhtikar) 

Rekayasa Pasar dalam Supply terjadi bila seorang 

produsen/penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan 

normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang 
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dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut Ikhtikar. Ikhtikar 

biasanya dilakukan dengan membuat entry barier yakni 

menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia 

menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu biasanya 

orang menyamakan ikhtikar dengan monopoli dan penimbunan, 

padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtikar.  

Namun tidak setiap penimbunan adalah ikhtikar. BULOG juga 

melakukan penimbunan, tapi bertujuan untuk menjaga kestabilan 

harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila 

memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat 

hidup orang banyak (Ps 33 UUD’45), bukan dikategorikan sebagai 

ikhtikar.  

Ikhtikar terjadi bila syarat-syarat dibawah ini terpenuhi: 

(a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan 

cara menimbun stock atau mengenakan entry-barries. 

(b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga 

sebelum munculnya kelangkaan. 

(c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding 

keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan. 

 

b. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’Najasy) 

Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang 

produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah 
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ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga 

jual produk itu akan naik.  

Sebagai contoh adalah praktik goreng-menggoreng saham 

dalam bursa saham, bursa valas dan lain-lain. Cara yang 

ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, 

melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan 

pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-

ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik 

sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan 

melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali 

saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan 

mendapatkan untung besar. Rekayasa demand ini dalam bahasa 

fiqih disebut dengan bai’ najasy (Contohnya kenaikan kurs rupiah 

terhadap dolar tahun 1998). 

c. Taghrir (Gharar) 

Gharar atau disebut juga taghrir adalah kondisi dimana terjadi 

incomplete information karena adanya uncertainty to both parties 

(ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam 

tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang 

diketahui pihak B (unknown to one party). Sedangkan dalam 

taghrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki 

kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (uncertain to 

both parties). Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang 

seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). 
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Contoh, sebagai karyawan, kita menandatangani kontrak kerja di 

suatu perusahaan dengan gaji Rp 1.700.000,-/bulan. Kontrak ini 

bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak 

boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti 

itu menjadi tidak pasti. Misalnya mengubah sistem gaji Rp 1,7 

juta/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan 

perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli 

dan sewa-menyewa. 

Sebagaimana dalam tadlis, maka gharar dapat juga terjadi 

dalam 4 (empat) hal, yakni: Kuantitas, Kualitas, Harga dan Waktu 

Penyerahan. Bila salah satu (atau lebih) dari empat faktor ini 

diubah dari certain menjadi uncertain, maka terjadilah gharar. 

 Contohnya:  

• Gharar dalam kuantitas:  kasus ijon, dimana penjual 

menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon 

seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian berapa 

kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati 

sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X. Bila 

panennya 50kg, harganya Rp X. Bila tidak penen, harganya Rp 

X juga. 

• Gharar dalam kualitas: kasus seorang peternak yang menjual 

anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini 

terjadi ketidakpastian dalam hal objek transaksi, karena tidak 

ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat 
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tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. 

Bagaimana pun kondisi anak sapi yang nanti akan keluar dari 

induk sapi itu (walaupun terlahir dalam keadaan mati misalnya) 

harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah 

disepakati. 

• Gharar dalam harga:  misalkan bank syariah menyatakan akan 

memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 

20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati 

oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang 

disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila 

nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah 

rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun”, maka barulah tidak 

terjadi gharar. 

• Gharar dalam waktu penyerahan:  misalkan seseorang menjual 

barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si 

pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu 

penyerahan, karena si penjual dan si pembeli sama-sama tidak 

tahu kapankah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali. 

Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama 

rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara 

keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di hari 

kemudian, yaitu ketika keadaannya telah jelas. Salah satu pihak 

(penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada 

awalnya tidak demikian. 
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d. Riba. 

Dalam imu fiqih, dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu: Riba Fadl, 

Riba Nasiah, dan Riba Jahiliyah. Pada bab ini, riba akan dibahas 

dalam sub bab tersendiri, karena dalam mayoritas praktek 

perbankan konvensional, digunakan sistem bunga yang dapat 

dikategorikan sebagai riba.  

 

(3)Tidak Sah/Lengkap Akadnya 

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li-

zatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta-merta menjadi 

halal. Masih  ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram 

bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu 

transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap 

akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut 

ini: 

a. Rukun dan Syarat tidak terpenuhi; 

b. Terjadi Ta’alluq 

c. Terjadi “two in one” 

 

a. Rukun dan Syarat 

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi 

(necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa 

adanya penjual dan pembeli, maka jual-beli tidak akan ada. 
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Rukun dalam muammalah iqtishadiyah (muamalah dalam 

bidang ekonomi) pada umumnya ada 3 (tiga), yaitu: Pelaku, Objek 

dan Ijab kabul. 

• Pelaku: bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual-beli), 

penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), atau 

penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), 

dan lain-lain. Tanpa pelaku maka tidak ada transaksi. 

• Objek transaksi: berupa barang atau jasa. Misalkan dalam akad 

jual-beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil. Dalam 

akad-menyewa rumah, maka objek transaksinya adalah rumah, 

demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi 

akan tercipta. 

• Ijab kabul merupakan faktor mutlak yang harus ada supaya 

transaksi dapat tercipta, yakni adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang bertransaksi. Tanpa ijab-kabul, mustahil 

pula transaksi akan terjadi. Dalam kaitannya dengan 

kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat: 

Kesalahan/ kekeliruan objek, Paksaan (ikrah), Penipuan (tadlis). 

Jika ketiga rukun di atas terpenuhi, maka transaksi yang 

dilakukan sah. Namun jika rukun diatas tidak terpenuhi (baik satu 

rukun atau lebih), maka transaksi bisa menjadi batal. 

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi 

sah/lengkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang 

keberadaannya melengkapi rukun (sufficient condition). 
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Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang 

cakap hukum (mukallaf). Bila rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat 

tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi 

tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian menurut Mahzab Hanafi. 

Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. 

Keberadaan syarat itu sendiri tidak boleh: 

(a) Menghalalkan yang haram 

(b) Mengharamkan yang halal 

(c) Menggugurkan rukun 

(d) Bertentangan dengan rukun; atau 

(e) Mencegah berlakunya rukun 

b. Terjadi Ta’alluq 

Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang 

saling dikaitkan, dimana berlakunya akad 1 tergantung 

pada akad 2. 

Contoh: Abas menjual mobil seharga Rp 120 juta secara 

cicilan kepada Budi, dengan syarat bahwa Budi harus 

kembali menjual mobil tersebut kepada Abas secara tunai 

seharga Rp 100 juta. 

Transaksi diatas haram, karena ada persyaratan bahwa Abas 

bersedia menjual mobil ke Budi asalkan Budi kembali 

menjual mobil tersebut kepada Abas. Dalam kasus ini, 

diisyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 
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dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya 

rukun. Dalam terminology fiqih, kasus diatas disebut bai’ al-

‘Inah dan termasuk riba (praktek transaksi ini banyak terjadi 

pada perbankan syariah Malaysia). 

c. Terjadi “Two in one” 

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi 

oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian 

(gharar) mengenai akad mana yang harus 

digunakan/berlaku. Dalam terminologi fiqih, kejadian ini 

disebut dengan shafqatain fi al-shafqah. 

Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini 

terpenuhi: objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama. 

Bila satu saja dari faktor ini tidak terpenuhi, maka two in 

one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. 

Contoh dari two in one adalah transaksi lease and purchase 

(sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, 

karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad 

beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-

beli ini diharamkan. 

 

2.3  Tentang RIBA 
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Seperti disebutkan dalam awal bab ini, riba mempunyai makna 

yang bermacam-macam.  Namun secara literal, riba 

mempunyai makna/bermakna tambahan (al-ziyadah).   

a) Hukum Riba: 

Keharaman akan riba telah disepakati seluruh ulama, baik 

yang dipungut sedikit maupun banyak. Harta riba tidak 

boleh dikuasai seseorang dan harta itu harus dikembalikan 

kepada pemiliknya apabila pemiliknya sudah diketahui, dan 

ia hanya berhak atas pokok hartanya saja.  

Al-Quran dan Sunnah dengan tepat telah menjelaskan 

keharaman akan riba dalam berbagai bentuk dan seberapa 

banyak ia dipungut. Allah swt telah berfirman: 

• Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila 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 
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riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya”. [QS Al Baqarah (2): 275]. 

• “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya)” [QS Ar-rum 

(30):39]. 

• Hai  orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman. 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 Al Baqarah (2): 279]. 

• Beberapa ayat-ayat lainnya dalam Al Quran lainnya tentang 

pelarangan dan keburukan riba antara lain pada QS al-

Baqarah (2): 276, 278-281; QS Ali Imran (3): 130, 161; QS 

An-Nisa (4):130, 161 

Di dalam beberapa hadist, Nabi Muhammad SAW telah 

mengatakan: 
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• “Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia 

mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat 

dari pada enam puluh kali zina”.  (HR Ahmad dari Abdullah 

bin Hanzhalah). Dengan kata lain riba termasuk dosa 

besar. 

• “Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan 

seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-

jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang 

muslim”. (HR Ibn Majah). Ini berarti pula riba termasuk dosa 

besar. 

•  “Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang 

memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. 

Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim). 

b) Alasan pelarangan riba: 

(1) Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu barang 

dikategorikan sebagai barang ribawi karena barang 

tersebut dapat ditakar dan atau ditimbang.  

(2) Sebagian lain berpendapat bahwa barang tersebut 

dikategorikan sebagai barang ribawi jika berfungsi sebagai 

pematok harga (tsumuniyyah) atau alat tukar dan bahan 

makanan pokok (cirinya mengenyangkan, tahan lama, dan 

dapat disimpan). 
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c) Riba menurut Filsuf dan Agama non muslim 

Dasar-dasar pelarangan riba sudah ada sejak jaman dahulu, 

baik dari para filsuf maupun agama-agama selain muslim. Berikut 

ini dasar pelarangan riba menurut mereka. 

(1)  Plato (427-347 SM):  

• Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak 

puas dalam masyarakat.  

• Bunga merupakan alat golongan kaya untuk 

mengeksploitasi golongan miskin. 

(2)  Aristoteles (384-322 SM): 

•  Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of 

exchange) bukan alat menghasilkan tambahan melalui 

bunga. 

• Istilah riba, yang berarti lahirnya uang dari uang, diterapkan 

kepada pengembangbiakan uang karena analogi keturunan 

dan orang tua. Dibanding dengan semua cara 

mendapatkan uang, cara seperti ini adalah yang paling 

tidak alami” (Politics, 1258) 

(3) Yahudi/Kristiani: 

• Kitab Eksodus (Keluaran) 22: 25 

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang 

umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah 

engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, 

janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.” 
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• Kitab Deuteronomy (Ulangan) 23: 19 

“Janganlah engkau membungakan uang kepada 

saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau 

apapun yang dapat dibungakan.” 

• Kitab Levicitus (Imamat) 25: 36-37  

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba 

darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, 

supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah 

engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta 

bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan 

meminta riba.”  

• Lukas 6: 35 

“Cintailah musuhmu… dan janganlah meminjamkan 

kepada mereka dengan berharap untuk mendapatkan 

sesuatu (yang lebih)” 

 

d) Klasifikasi Riba: 

Berikut ini macam-macam riba yang dilarang dalam Islam, 

dalam konteks utang-piutang dan jual-beli yang sering terdapat 

dalam praktek perbankan. Pada hakekatnya riba diklasifikasikan 

dalam riba nasi’ah, riba fadl dan riba jahilliyah. 
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Gambar 2.2 Klasifikasi Riba 

 

Keterangan: 

a. Riba Qordh 

Riba Qordh merupakan suatu tambahan atau tingkat 

kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang 
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dalam transaksi hutang-piutang. Riba qordh terjadi manakala 

seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada 

kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam 

kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam 

Islam antara lain berdasarkan hadits berikut ini: 

• Imam Bukhari dalam “Kitab Tarikh”nya, meriwayatkan sebuah 
Hadits dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), 
maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang 
meminjamkannya)”.[HR. Imam Bukhari].  

b. Riba Jahiliyah 

     Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari 

pokok pinjaman, karena si peminjam ini tidak mampu 

mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.  

Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah 

“Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba” (setiap riba yang 

menggambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah 

transaksi kebaikan (tabarrru’), sedangkan meminta kompensasi 

adalah transaksi bisnis (tijarah). Jadi, transaksi yang dari semula 

diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi 

transaksi yang bermotif bisnis. 

Dilihat dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba 

jahiliyah tergolong riba Nasi’ah; namun dari segi kesamaan objek 

yang dipertukarkan, riba jahiliyah tergolong riba fadl. Hal ini 

dijelaskan dalam Tafsir Qurthubi menjelaskan: 
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“Pada Zaman Jahiliyyah para kreditur, apabila hutang sudah 

jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: “lunaskan hutang 

anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan 

tambahan”. Maka pihak debitur harus menambah jumlah 

kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu 

pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru” 

(Tafsir Qurtubi, 2/1157).  

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui 

dalam penggenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak 

dibayar penuh tagihannya. 

c. Riba Fadl 

Riba fadl disebut juga sebagai riba buyu, yakni riba yang 

timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi 

kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya 

(sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi 

yadin).  

Pertukaran seperti ini mengandung gharar, yaitu 

ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang 

yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan 

tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-

pihak lain.  

Sebagai contoh ketika kaum Yahudi kalah dalam perang 

Khabair, harta mereka diambil sebagai rampasan perang 

(ghanimah), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat 
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dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya 

hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang 

Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas 

dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat 

dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham).   

Contoh tadi menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah jual beli, 

namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan 

emas, perak ditukar dengan perak. 

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham 

(satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi 

seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak 

seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi 

muncul ketidakjelasan (gharar) akan nilai perhiasan perak dan 

nilai uang perak (dirham). Mendengar hal tersebut Rasulullah Saw 

mencegah dan bersabda: 

“Dari Abu Said Al-Khudri r.a., Rasulullah Saw bersabda:  

Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, 

timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah 

riba; perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan 

tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; gandum 

dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke 

tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung 

harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), 

kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama 
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takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya 

adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan 

dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba.”(Riwayat 

Muslim). 

Diluar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan 

penyerahannya pada saat yang sama, Rasul  Saw bersabda: 

“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu 

dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua sha’ karena aku 

khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya: ‘Wahai 

Rasul,bagaimana jika seorang menjual seekor kuda dengan 

beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor 

unta?’ Jawab Nabi Saw:’Tidak mengapa, asal dilakukan dengan 

tangan ke tangan (langsung)’” (HR Ahmad) 

Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual 

beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot). 

d.    Riba Nasi’ah 

Riba Nasi’ah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul 

akibat jual-beli yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul 

bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi); dan hasil usaha yang 

muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi yang 

tidak memenuhi dua kriteria tadi, tergolong pertukaran kewajiban 

menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nasi’ah 

adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 

ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.  
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Riba Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan 

atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan 

barang yang diserahkan kemudian (ada perbedaan waktu 

penyerahan).  

Senyatanya dalam bisnis pasti ada kemungkinan untung dan 

rugi (ketidakpastian hasil). Dalam riba nasi’ah, terjadi perubahan 

sesuatu yang seharusnya bersifat uncertain (tidak pasti) menjadi 

certain (pasti) Pertukaran kewajiban menanggung beban 

(exchange of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim 

terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. 

Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini: “Riba adalah 

tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 

padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan 

tersebut” (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz XII., hlm. 109) 

Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui 

dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga 

deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang 

memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang 

besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi 

(fixed and predeterminal rate). Padahal nasabah yang 

mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang 

fixed and predeterminal juga, karena dalam bisnis selalu ada 

kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat 

ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu 
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pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu uang 

tidak pasti, karena itu diharamkan. 

2.4  Teori Pertukaran Dan Teori Percampuran 

a)  Tentang Akad 

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, 

kontrak/akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 

(1) Natural Certainty Contracts; dan 

(2) Natural Uncertainty Contracts. 

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis 

yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing)-nya. Aliran kas-nya dapat 

diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-

kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan 

return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and 

predeterminded. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) 

pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya 

(quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu 

penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori 

ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-

menyewa, dan lain-lain. 

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial 
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assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak 

saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada 

pertanggungan resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset 

si A dengan aset si B. Yang ada, misalnya, adalah si A 

memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B 

menyerakan uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan 

uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli, kontrak-kontrak natural 

certanity ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang 

diberi nama teori pertukaran (teh theory of exchange). 

Di lain pihak, natural uncertainty contacts adalah kontrak/akad 

dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan 

(return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-

nya. Tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang 

termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. 

Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) 

tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak 

fixed and predetemined. 

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial 

assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko 

bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, 

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Natural 

unceratinty contracts ini dapat diterangkan pula dengan sebuah 
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teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of 

venture). 

b) Teori Pertukaran 

     Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu: 

(a) Objek Pertukarannya: 

• ‘Ayn (real asset) berupa barang dan jasa 

• Dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga 

(b) Waktu Pertukaran: 

• Naqdan (Immediate Delivery) yang berarti penyerahan 

saat itu juga 

• Ghoru naqdan (Deferred Delivery) yang berarti 

penyerahan kemudian 
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Gambar 2.3 Teori Pertukaran 

Berdasarkan Objek pertukaran 

Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis 

pertukaran, yaitu: 

1. Pertukaran real asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn): 

(a) Lain Jenis 

Dalam petukaran ‘ayn dengan ‘ayn, bila jenisnya beda 

(misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah 

beras) maka tidak ada masalah (boleh). 

(b) Sejenis 

Akan tetapi, apabila jenisnya sama, maka fiqih membedakan 

antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan 

mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat 

dibedakan mutunya. Pertukaran sapi dengan sapi diperbolahkan 

karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan 

pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat 

mata tidak dapat dibedakan mutunya. 

Kondisi yang memperbolehkan pertukaran antara yang sejenis 

dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah 

sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya), mistlan bi mitslin (sama 

mutunya) dan yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya) 

Contoh barang-barang sejenis secara kasat mata tidak dapat 

dibedakan mutunya (menurut beberapa hadist), yaitu emas 
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dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 

tepung dengan tepung, jagung dengan jagung dan garam dengan 

garam.  

2. Pertukaran real asset (‘ayn) dengan financial asset (dayn): 

Dalam pertukaran ‘ayn dengan dayn, maka yang dibedakan 

adalah jenis ‘ayn-nya. Bila ‘ayn-nya adalah barang, maka 

pertukaran ‘ayn dengan dayn itu disebut jual-beli (al-ba’i). 

Sedangkan bila ‘ayn-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut 

sewa-menyewa atau upah-mengupah (al-ijarah). 

Dari segi metode pembayarannya Islam membolehkan jual-

beli dilakukan:   

- secara tunai (now for now), atau  

- secara tangguh bayar (deffered payment, bai’ muajjal),  

- atau secara tangguh serah (deffered delivery, bai’ salam), 

yang dapat dibedakan lagi menjadi: (1) pembayaran lunas 

sekaligus di muka (bai’ salam); (2)pembayarannya dilakukan 

secara cicil dengan syarat harus lunas sebelum barang 

diserahkan (bai’ istishna). 

Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual 

menyebutkan keuntungannya. Namun dalam hal khusus, 

misalnya jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang 

akalnya kurang, jual beli dilakukan dengan cara murabahah (dari 

akar kata ribhu yang berarti untung), yaitu si penjual menyebutkan 

keuntungannya. Dalam praktik perbankan syariah, akad 
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murabahah lazim digunakan meskipun transaksinya tidak 

dilakukan dengan anak kecil atau orang yang akalnya kurang, 

karena teknik perhitungan keuntungan yang dilakukan bank terlalu 

rumit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Bank misalnya, 

menggunakan teknik perhitungan bunga berdasarkan sliding, 

efektif, flat, progresif, yang tidak dimengerti masyarakat awam, 

bahkan staf bank yang bersangkutan pun tidak semuanya paham. 

Ijarah/sewa bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat 

barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk 

mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Ijarah 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya 

tergantung pada kinerja yang disewa (disebut ju’alah, succes fee), 

dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja 

yang di sewa (disebut ijarah, gaji dan sewa). 

Akad ijarah dalam praktik perbankan diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah, misalnya dalam menyewa ruko, 

yang mengharuskan nasabah membayar sewanya secara lump-

sum dimuka untuk periode 3 tahun, misalnya. Maka bank akan 

meyewa ruko tersebut dengan pembayaran lump-sum 3 tahun, 

kemudian bank akan menyewakan lagi kepada nasabah dengan 

pembayaran sewa bulanan untuk periode 3 tahun. Tentu saja 

bank mengambil untung dari transaksi ini. 

Selain transaksi tadi, muncul pula kebutuhan nasabah yang 

menyewa untuk memiliki barang yang disewanya di akhir periode 
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sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad ijarah muntahia bi 

tamlik. Bagi bank, akad ini merupakan berkah karena memberikan 

fleksibilitas harga sewa bulanan; suatu hal yang tidak mungkin 

dilakukan dalam akad murabahah. Akad ini juga membuka 

peluang bagi bank untuk memperpanjang waktu dengan 

melakukan akad sewa baru, bila diakhir periode sewa pertama 

nasabah belum mampu untuk melakukan pembelian barang 

tersebut. 

3. Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial asset 

(dayn): 

Pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara dayn yang 

berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang (untuk 

selanjutnya disebut surat berharga). Karena saat ini, uang tidak 

lagi terbuat dari emas atau perak, bahkan uang tidak lagi dikaitkan 

nilainya dengan emas atau perak, sehingga yang dimaksud uang 

saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang 

logam. 

Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang 

dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga 

setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. 

Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka 

yang mau menerimanya. 

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran 

uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. 
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Petukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi 

syarat (lihat hadist : sawa-an bi sawa-in (same quality), dan yadan 

bi yadin (same time of delivery). Misalnya pertukaran satu lembar 

uang pecahan Rp 100.000 dengan 20 lembar uang pecahan Rp 

5.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. 

Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila 

memenuhi syarat: yadan bi yadin (same time of value). 

Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut sharf (money 

changer). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp 10.000.000, 

harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Inilah yang 

menjadi sebab pelarangan transaksi forward dan transaksi swap 

dalam pertukaran valuta asing. Sedangkan transaksi spot 

dibolehkan, baik yang dilakukan di counter maupun yang 

dilakukan antardua bank di dua lokasi yang berjauhan. Settlement 

period selama dua hari dipandang sebagai suatu mekanisme 

teknis yang tidak dapat dihindari karena lokasi yang berjauhan.  

Perkembangan terakhir, Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan forward agreement 

(janji wa’ad) namun tidak memperbolehkan forward transaction 

(transaksi, akad). Hal ini untuk mencegah terjadinya forward 

buying yang di-hedging dengan melakukan forward selling, yang 

selanjutnya akan diikuti dengan forward buying – forward selling 

berikutnya. Selain bertentangan dengan hadist “la tabi’ ma laisa 

‘indak” (jangan jual sesuatu yang belum dimiliki), pelarangan ini 
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juga dimaksud untuk mencegah terjadinya bubble growth pada 

sektor finansial, dan mencegah terjadinya domino effect bila 

terjadi default pada salah satu mata rantai para pihak yang terlibat 

dalam transaksi forward buying – forward selling tersebut. 

Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak dibolehkan. 

Namun bila surat berharga dilihat lebih rinci, dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu surat berharga yang merupakan representasi 

‘ayn, dan surat berharga yang tidak merupakan representasi ‘ayn. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang 

merupakan representasi ‘ayn saja yang dapat diperjual-belikan. 

Secara rinci, jual beli surat berharga (bai’ al dayn bi al dayn) 

dapat dibedakan menjadi: 

1) Penjualan kepada si penghutang (bai’ al dayn lil madin, sale of 

debt to the debtor), yang dapat dibedakan lagi menjadi: 

• Hutang yang pasti pembayarannya (confirmed, mustaqir). 

Bagi mazhab Hanbali dan Zahiri, transaksi ini boleh. 

• Hutang yang tidak pasti pembayarannya (unconfirmed, ghairu 

mustaqir). Transaksi ini terlarang. 

2) Penjualan kepada pihak ketiga (bai’ al dayn lil ghairu mad’in, 

sale of debt to third party) yang dapat dibedakan lagi menjadi 

empat pendapat: 

• Kebanyakan ulama Mazhab Hanafi dan Syafii, beberapa 

ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan 

hal ini. 
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• Ibnu Taimiyah membolehkan bila hutangnya adalah hutang 

yang pasti pembayarannya (confirmed, mustaqir). 

• Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkannya dengan 

tiga syarat. 

• Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkannya 

dengan delapan syarat. 

 

c)  Teori Percampuran 

Teori percampuran terdiri dari dua pilar pula, yaitu: 

1) Objek Percampuran: 

• ‘Ayn (real asset) berupa barang dan jasa 

• Dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga 

2) Waktu Percampuran. 

• Naqdan (Immediate Delivery) yang berarti penyerahan 

saat itu juga 

• Ghoru naqdan (Deferred Delivery) yang berarti 

penyerahan kemudian 
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‘AYN bi ‘AYN 
(real asset with real 

asset) 

‘AYN bi DAYN 
(real asset with Cash) 

Menyumbangkan 

keahlian, disebut 

Syirkah ‘Abdan 
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(real asset) 

dicampur dengan 

uang (financial 

asset):  Syirkah 

Mudharabah. 

Seorang 

penyandang dana 
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2.4 Skema Teori Percampuran 
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dengan financial 

asset, dengan jumlah 

yang sama: Syirkah 

Mufawadah; jika 
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2.5 Prinsip Bagi Hasil dalam Syirkah 

Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat 

diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu: 

(1) Percampuran real asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn) 

(2) Percampuran real asset (‘ayn) dengan financial asset (dayn) 

(3) Percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset 

(dayn) 

Dari segi waktunya, baik dalam teori percampurnan maupun 

pertukaran, dapat dibedakan menjadi dua: immediate delivery 

(naqdan, penyerahan saat itu juga), dan deffered delivery 

(muajjal, penyerhan kemudian). Sedangkan dari segi objeknya, 

dalam kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: ‘ayn 

(real asset, barang dan jasa) dan dayn (financial asset, uang dan 

non-uang). 

(1)   Percampuran ‘ayn dengan ‘ayn 

Percampuran antara ‘ayn dengan ‘ayn dapat terjadi, misalnya 

pada kasus di mana ada seorang tukang kayu bekerja sama 

dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik 

tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama 

menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan 

mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha 

bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang 
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dicampurkan adalah ‘ayn dengan ‘ayn. Tukang kayu 

menyumbangkan keahlian perkayuannya (jasa - ‘ayn), dan tukang 

batu menyumbangkan keahlian membangunnya (jasa - ‘ayn). 

Bentuk percampuran seperti ini disebut syirkah ‘abdan. 

(2)   Percampuran ‘ayn dengan dayn 

Percampuran antara ‘ayn (real asset) dengan dayn (financial 

asset) dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Syirkah Mudharabah 

Dalam kasus ini, uang (financial asset) dicampurkan dengan 

jasa/keahlian (real asset). Hal ini terjadi ketika ada seorang 

pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, 

memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal 

usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk 

berbisnis (B). Di sini, A memberikan dayn (uang financial asset), 

sementara B memberikan ‘ayn (jasa/keahlian, real asset) 

b. Syirkah Wujuh 

Dalam syirkah wujuh juga terjadi percampuran antara ‘ayn 

dengan dayn. Dalam bentuk syirkah seperti ini, seorang 

penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk 

dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan 

reputasi/nama baiknya. 

(3)   Percampuran dayn dengan dayn 
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Percampuran antara  dayn dengan dayn dapat mengambil 

beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang 

dengan uang dalam jumlah yang sama (Rp X dengan Rp X), hal 

ini disebut syirkah mufawadhah. Namun bila jumlah uang yang 

dicampurkan berbeda (Rp X dengan Rp Y), hal ini disebut syirkah 

‘inan. Percmpuran dayn dengan dayn dapat juga berupa 

kombinasi antar surat berharga, misalkan saham PT A 

digabungkan dengan saham PT B, dan lain-lain. 

 

 

 

 

BAB III 

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH 

 

3.1  SEJARAH PERBANKAN SYARIAH 

Seperti telah dijelaskan pada bab 1, pelaksanaan fungsi-

fungsi perbankan sebenarnya telah ada dan menjadi tradisi sejak 

zaman Rosulullah seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-

meminjam uang, dan bahkan melaksanakan fungsi pengiriman 

uang. Namun, pada saat itu fungsi-fungsi perbankan yang 

dilakukan masih secara sederhana dan perorangan sesuai 
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kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara 

sistematis.  

Islam sendiri juga telah memiliki aturan yang cukup 

komprehensif mengenai hukum-hukum dalam perekonomian, 

yang tercantum dalam Al-Quran, Hadits, maupun buku-buku karya 

para ulama. Bahkan, beberapa istilah perbankan modern ada 

yang berasal dari kata dari ilmu fiqh. Misalnya, istilah kredit. 

Dalam bahasa Inggris, credit berarti kepercayaan; Romawi, credo 

yang berarti kepercayaan, dan Arab, qard berarti meminjamkan 

uang berdasarkan kepercayaan. Selain itu ada istilah cek (Inggris: 

check; Perancis: cheque, Arab: saq/suquq yang berarti pasar) 

sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar.  

Perbankan syariah pertama kali didirikan di Mesir, nama 

banknya tidak menggunakan istilah/kata “Islam”, karena adanya 

kekhawatiran penguasa saat itu bahwa bank ini akan dilihat 

sebagai gerakan fundamentalis. Pendirinya adalah Ahmad El 

Najjar, mendirikan sebuah bank simpanan yang berbasis profit 

sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. 

Bank ini beroperasi hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 

9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank di Mesir ini 

tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar 

berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara 

langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan 

yang didapat dengan para penyimpan dana. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mit_Ghamr&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1963
http://id.wikipedia.org/wiki/1967
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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Tahun 1971, masih di Mesir juga, Nasir Social bank 

didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas 

bunga, dalam akta pendiriannya juga tidak menyebutkan rujukan 

kepada agama maupun syariat Islam. 

Tahun 1974, berdiri Islamic Development Bank (IDB) yang 

disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi 

Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank 

antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk 

proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB 

menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk 

negara-negara anggota, yang secara eksplisit menyatakan diri 

berdasar pada syariah Islam. 

Setelah tahun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam 

kemudian muncul. di Timur Tengah lainnya antara lain berdiri 

Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), 

Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank 

(1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 

1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 

berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan 

membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan 

ibadah [[haji]. 

Saat ini, bahkan dalam masa-masa mendatang, bank 

Islam bukan hanya didirikan dan dimiliki oleh negara atau 

kelompok muslim, tetapi juga perbankan Barat yang cukup besar 

http://id.wikipedia.org/wiki/1974
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_Development_Bank&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Konferensi_Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Konferensi_Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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ikut terlihat dalam pendirian bank Islam seperti: United Kindom, 

USA, Canada, Luxembourg, Switzerland, Denmark, Afrika 

Selatan, Australia, India, Sri Langka, Philipina, Cyprus, Bahmas, 

Virgin Islands, Cayman Islands. Setidaknya ada tiga lembaga 

keuangan Barat menginvestasikan dananya untuk pendirian 

lembaga keuangan Islam, Citibank (dari paman Sam), ABN Amro 

(Eropa) dan ANZ dari Australia.  Citibank mendirikan City Islamic 

Investmen Bank dan ABN mendirikan ABN Amro Global Islamic 

Financial Services di Bahrain.  

Bank ANZ mendirikan First ANZ International Mudaraba, 

ltd, yang sasaran operasionalnya adalah kawasan timur tengah, 

Afrika Utara, dan Tasia. Ada juga bank-bank konvensional yang 

mempunyai unit tersendiri dan menggunakan konsep syariah 

seperti: Citibank, USA, ANZ (Australia dan New Zealand), ABN 

AMRO (Dutch), Goldman Sachs (United Kingdom), Kleinwort 

Benson (German), Hong Kong Shanghai,  Bank in UK, Saudi 

Amerika Bank (USA-Saudi), Saudi British Bank (UK- Saudi). 

Sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 3.1. Perkembangan Bank Syariah di dunia, 1940 – 1980an 

Tahun Keterangan 

1940  Rintisan Bank Syariah di Malaysia, untuk 
mengelola dana jamaah haji secara non- 
konvensional.  

1963  Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank, di Mesir, oleh 
Dr. Ahmad Najar. Tahun 1967 Mit Ghamr ditutup 
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karena alasan politis dan diambil alih oleh 
National Bank of Egypt.  

 1969: Muncul gagasan kolektif pembentukan 
Bank Syariah pada Konferensi Negara-negara 
Islam se-dunia di Malaysia.  

 1970: Delegasi Mesir mengajukan proposal 
pendirian Bank Syariah pada Sidang Menteri 
Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi.  

1971  Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang 
bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.  

 Maret 1972: Usulan/proposal Delegasi Mesir 
diagendakan kembali dan memutuskan 
membentuk komisi khusus menangani masalah 
ekonomi dan keuangan.  

 Juli 1973: Para ahli yang mewakili Negara Islam 
penghasil minyak (OKI) membicarakan Pendirian 
Bank Syariah dan terumuskanlah Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
1974: OIc Foreign Minester Conference 

1975 Islamic Development Bank dididrikan (disponsori 
negara yang tergabung dalam OKI)  

1975 Dubai Islamic Bank (bank Islam komersial 
swasta pertama) 

1977 International Association of Islamic Banks (OIC), 
Faisal Islamic Bank of Egypt,  Faisal Islamic 
Bank of Sudan, Kuwait Finance House 

1978 Islamic Banking System International Holding 
Luxemburg 

1979 Bahrain Islamic Bank, Phillipine Amanah Bank, 

Jordan Islamic Bank 

1981 Bahrain Islamic Bank, Dar al Mal al Islam 
(Swizerland), Bahrain Islamic Investment 
Company, Islamic International Bank for 
Investment and Development (Egypt), Islamic 
Investmnet House (Jordan) 
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1982 Al Barak Investment and Development Company 
(Saudi Arabia), Saudi Philippine Islamic 
Development Bank (Saudi Arabia), Faisal Islamic 
Bank Kibris (Turkey) 

1983 Bank Islam Malaysia Berhad, Islamic Bank 
Bangladesh Ltd, Islamic Bank International 
(Denmark), Tadamon Islamic Bank (Sudan), 
Qatar Islamic Bank 

1984 Beit Ettamouil Saudi Tounsi (Tunisia) 

1985 West Sudan Islamic Bank, Al Baraka Turkish 
Finance House (Turkey), Faisal Finance 
Institution (turkey), Al Rajhi Company for 
Currency Exchange & Commerce (Saudi Arabia), 
Al-Ameen Islamic & Financial Investment 
Corp.Ltd., High Council of OIC (Organization of 
Islamic Conference) mengubah takaful /Islamic 
insurance sebagai Shariah compliant. 

Sampai 
sekarang 

Sudah banyak bank Islam atau bank 
berdasarkan prinsip syariah berdiri, baik di Asia 
maupun Eropa 

   Sumber: dari berbagai sumber dikompilasi penulis, 2012 
 

Sementara itu di Indonesia, pelopor perbankan syariah 

adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI berdiri tahun 1991  

(UU tentang operasional bank syariah , ini diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha muslim. Akhir tahun 90-an, BMI  terimbas oleh krisis 

moneter, sehingga ekuitasnya hanya tinggal sepertiga dari modal 

awal. Islamic Development Bank (IDB) kemudian memberikan 

suntikan dana kepada BMI dan pada periode 1999-2002 bank ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/1991
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia
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dapat bangkit dan menghasilkan laba.  Saat itu keberadaan bank 

syariah di Indonesia kemudian diatur dalam Undang-undang yaitu 

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan. Saat ini undang-undang perbankan syariah 

yang terbaru adalah UU no 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. 

Hingga tahun 2012 terdapat 11 institusi bank syariah di 

Indonesia, baik bank swasta nasional devisa, bank swasta 

nasional non devisa, dan bank campuran. Sementara itu bank 

umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 24 bank, 

diantaranya merupakan bank besar seperti Bank BTN Syariah, 

Bank Danamon Syariah, CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, dll.  

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan 

Rakyat, saat ini telah berkembang 155 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

3.2  PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia 

dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem 

perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang 

semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional 

secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara 

lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi 

sektor-sektor perekonomian nasional. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Perkreditan_Rakyat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Perkreditan_Rakyat&action=edit&redlink=1
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Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem 

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan 

bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan 

beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam 

dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan 

syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan 

dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. 

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, 

meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen 

keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara 

sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi 

di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan 

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi 

transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada 

gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.  
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Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 

2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional 

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan 

progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-

rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun 

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. 

 

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

2002-2012 

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan 

syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank 

Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di 

Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia telah menerbitkan “Cetak 

Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 

2002. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah 

dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual 

industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat 

terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia 

internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah 

nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka 

sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur 
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Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan 

Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang 

dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, 

seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions) dan IIFM (International Islamic Financial Market). 

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk 

memberikan kemaslahatan besar bagi masyarakat luas dan 

berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

Maka, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu 

mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem 

Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya 

pengembangan perbankan syariah ini merupakan bagian dan 

kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis nasional. 

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di 

Indonesia” 2002 memuat visi, misi dan sasaran pengembangan 

perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan 

prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan 

mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu  

pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan 

melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas 
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keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi 

mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.  

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih 

diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih 

sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional 

harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi 

memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. 

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin 

diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang 

modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang 

menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi 

syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks 

kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural 

di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. 

Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem 

perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh 

segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan negeri. 

 

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 

2005-2015 
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Kerangka pengembangan perbankan syariah Indonesia 

berdasarkan “”cetak biru” untuk tahun 2005-2015 adalah sebagai 

berikut: 
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citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan 

universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan 

produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi 

komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari 

sekedar bank. 

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan 

dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy 

pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan 

syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman 

perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian 

target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri 

sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah 

Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, 

dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan 

pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III  tahun 2010 

menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan 

syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset 

sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. 

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi 

aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru 

bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan 
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kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, 

kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang 

selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi 

keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek 

branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau 

beyond banking”. 

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap 

potensi pasar perbankan syariah yang secara umum 

mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan 

universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua 

segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. 

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan 

kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh 

keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan  

dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar 

nama produk yang mudah dipahami. 

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung 

oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi 

yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta 

mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah 

kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi 

prinsip syariah; dan 

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara 

lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi 
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langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, 

online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  

 

Visi, Misi dan Paradigma Kebijakan  2005-2015 

Sementara itu dalam “cetak biru” Perbankan syariah Indonesia 

tahun 2005-20015, ada pergantian visi dan misi dari visi dan misi 

sebelumnya. Visi dan misi berubah sebagai berikut:  

a. Visi Baru:  “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang 

sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam 

kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna 

mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan 

spiritual (falah).” 

Visi sebelumnya:  “Terwujudnya sistem perbankan syariah 

yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-

hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata 

melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share 

based financing) dan transaksi riil dalam kerangka 

keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna 

mencapai kemaslahatan masyarakat” 

b. Misi baru: Mewujudkan iklim yang kondusif untuk 

pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, 

efisien, dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-
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hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui 

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, 

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional.”  

Misi sebelumnya:  “Mewujudkan iklim yang kondusif untuk 

pengembangan perbankan syariah yang istiqomah 

terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan 

dalam sektor riil, yang meliputi: 

- Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, 

potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara 

berkesinambungan; 

- Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan 

dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin 

kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai 

dengan karakteristiknya; 

- Mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan 

efisiensi operasional perbankan syariah; 

- Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah 

yang mendukung stabilitas sistem perbankan. 

 

Adapun paradigma kebijakan perbankan syariah Indonesia 

berdasarkan “cetak biru” 2005-2015 adalah sebagai berikut: 

(i) Market driven – industri perbankan syariah tumbuh sebagai 

realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 
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jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Dalam masa awal pertumbuhan, 

Bank Indonesia bersama dengan stakeholder yang lain 

dapat pula melakukan public education kepada masyarakat 

untuk mendukung proses positioning.   

(ii) Fair treatment – pengembangan kerangka ketentuan 

maupun upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri 

dilakukan berdasarkan konsep fair treatment yang 

mengakomodasi ciri-ciri operasional khusus perbankan 

syariah serta penyusunan program pengembangan yang 

disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.    

(iii) Gradual and sustainable approach - program 

pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai suatu 

upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut 

fokus dan prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan 

berkesinambungan.     

(iv) Comply to sharia principles – salah satu argumen utama 

keberadaan industri perbankan syariah di masyarakat 

adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun 

implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dimulai 

dari upaya untuk menginkorporasi nilai-nilai syariah baik 

dalam skema transaksi keuangan sampai kepada 

implementasinya dalam cara pengelolaan usaha yang 
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tercermin dalam corporate governance yang baik industri 

perbankan syariah.    

Pada tahun 2012 ini, rencana akan diselesaiakan revisi 

Cetak Biru Perbankan Syariah yang diselaraskan dengan 

Arsitektur Perbankan Indonesia.  Beberapa hal yang disoroti 

dalam revisi Cetak Biru 2012 antara lain mengenai kelangkaan 

sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah.  

Dengan adanya trend ekspansi perbankan syariah yang 

semakin pesat, terutama sejak dibukanya peluang 

pengembangan melalui skema office channeling, maka pola 

pengembangan SDM di bidang perbankan syariah perlu 

diakomodasi di dalam cetak biru. Hal lain yang menjadi fokus 

perhatian dalam merevisi cetak biru adalah meningkatkan 

kemampuan memobilisasi dana umat seperti zakat dan infaq.  

Revisi ini secara otomatis mengubah masing-masing fase 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sementara 

jangka waktunya juga diperpanjang sampai 2015. 

3.5  BANK SYARIAH SEBAGAI UNIVERSAL BANKING 

Tujuan utama menegakkan perbankan Islam di seluruh 

dunia adalah untuk mempromosikan, memelihara, dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam sektor 

bisnis. Secara lebih khusus, tujuan bank Islam dilihat dari konteks 

peran dalam perekonomian adalah: 
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a. menerapkan jasa keuangan kontemporer yang 

disesuaikan dengan syariah Islam; 

b. berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemakmuran dengan prinsip-prinsip hukum islam; 

c. alokasi sumber daya keuangan yang terbatas ke dalam 

proyek yang lebih menguntungkan dan bermanfaat untuk 

perekonomian; 

d. membantu melindungi keseimbangan distribusi 

pendapatan dan sumber daya. 

Oleh karena bank syariah dapat melayani siapa saja, muslim 

maupun non muslim, maka jasa-jasa perbankan syariah telah 

dilihat oleh bank-bank internasional sebagai alternatif pembiayaan 

bagi dunia usaha. Hal ini dilakukan misalnya oleh Citicorp, Chase 

Manhattan Bank, ANZ Bank, Commersbank G, Deutsche Bank 

AG, HSBC, Bankers Trust, JP Morgan, Goldman Sachs, dan 

lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, bank syariah seperti 

dijelaskan diatas baru berdiri pada tahun 1992.  

Sementara itu, di beberapa negara Eropa berkembang 

suatu sistem perbankan yang dikenal sebagai Universal Banking. 

Universal Banking adalah suatu system perbankan yang bukan 

hanya memberikan pinjaman, tetapi juga dapat berfungsi sebagai 

penjamin hutang perusahaan dan atau menjadi pemegang saham 

(pemodal) pada perusahaan sekuritas. Sebagai contoh, 

perbankan umum di Jerman, dapat menerima simpanan 
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berjangka, meminjamkan uang, penjamin saham perusahaan, dan 

berperan sebagai penasihat investasi perusahaan besar. Dalam 

system Universal Banking, tidak ada pemisahaan antara 

perbankan komersial dengan perbankan investasi.  

Universal Banking System memungkinkan bank untuk 

menggunakan informasi nasabah dengan lebih baik dan 

mengijinkan perbankan menjual lebih banyak servis di bawah satu 

atap seperti “Financial Supermaket”. Sisi negatif dari sistem ini, 

adalah adanya kemungkinan konsentrasi kekuatan ekonomi pada 

sejumlah kecil institusi bank besar yang memegang modal pada 

perusahaan yang juga berperan sebagai peminjam dana. 

Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah dapat 

diterima oleh semua masyarakat keuangan internasional, bukan 

hanya yang beragama Islam, dan terus tumbuh dengan signifikan 

dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan nilai-nilai dalam 

operasional bank syariah terus berorientasi kepada etika bisnis 

yang sehat dan juga menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih 

banyak daripada perbankan konvensional. Perbankan syariah 

dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh 

investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan 

suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, 

finance company, dan merchant bank. Oleh karena itu, system 

perbankan syariah berpeluang besar dikembangkan sebagai 

universal banking.  
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Selain di beberapa negara Eropa, universal banking 

system juga digunakan sebagi model bagi beberapa lembaga 

perbankan di Amerika. Namun terdapat perbedaan penerapan 

antara di Eropa dengan di Amerika. Secara umum, isu-isu 

universal banking pada sistim perbankan di daratan Eropa. 

berkisar pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Konsep universal banking dimana bank memegang 

kendali sepenuhnya posisi asset jangka pendek dan 

jangka panjang memungkinkan bank untuk mengurangi 

assymetries information dan internalise risk. Namun pada 

sisi lain kondisi ini akan mendorong moral hazard akibat 

“pasar ganda” dimana pada saat terjadi krisis ekonomi, 

bank yang memiliki informasi lengkap akan segera 

meninggalkan pasar. Begitu kondisi nasabah memburuk 

bank bisa mensekuritisasi pembiayaannya dan menjual 

portfolionya. 

b. Penerapan universal banking juga akan mendorong 

beberapa problem moral hazard seperti; rendahnya return 

riil para deposan, tingginya return relatif yang mendorong 

bank dan nasabah untuk menciptakan misalokasi dana, 

tingginya biaya bank ketika moral hazard memburuk, bank 

terdorong untuk mengambil posisi penyertaan lebih besar. 

Namun isu  yang muncul pada penerapan konsep 

universal banking versi Amerika adalah ketidakmampuan bank 
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untuk memenuhi harapan stakeholder. Pada mulanya, munculnya 

konglomerasi industri keuangan diharapkan akan menciptakan 

keuntungan yang signfikan; (1) tingginya tingkat efisiensi dan 

profitabilitas akibat semakin tingginya skala ekonomis, (2) 

peningkatan tingkat kesehatan bank akibat diversifikasi usaha (3) 

tingkat kepuasan nasabah semakin tinggi karena konsep one-stop 

shopping akan mengurangi biaya. 

Pada krisis ekonomi 2008, kondisi perbankan di Amerika 

dan secara global memperlihatkan bahwa bank-bank besar 

dengan konsep universal banking secara umum gagal untuk 

mewujudkan improvement pada tingkat efisiensi, profitabilitas, 

value nasabah dan pemegang saham. Konglomerasi perbankan 

malah memperbesar systemic risk karena mereka terdorong untuk 

memasuki aktifitas dengan return dan risiko yang tinggi terkait 

dengan pasar modal. Pada akhirnya peningkatan risiko ini 

mendorong fenomena “too big to fail”.  

Kondisi perbankan dengan system universal banking di 

Eropa dan Amerika  sangat berbeda dengan sistem universal 

banking perbankan syariah. Perbankan Syariah dapat 

menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment 

banking, sehingga berpeluang besar dikembangkan sebagai 

universal banking. 

 Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

aplikasi perbankan Syariah pada konsep universal banking adalah 
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konsistensi pemeliharaan dan pengembangan penerapan prinsip-

prinsip Islam di dalam sektor bisnis. Prinsip-prinsip ekonomi islam 

yang harus dipertahankan bagi konsep universal banking adalah 

(a)nilai keadilan, (b)efisiensi, (c)stabilitas, dan (d)pertumbuhan.  

(a)   Nilai keadilan dapat dirasakan: 

(1)   Risiko usaha dibagi lebih adil antara pelaku usaha 

dengan pemilik modal; 

(2) Mengganti pengembalian yang tetap dengan pembagian 

proporsional dari keuntungan yang akan menentukan 

pengembalian yang adil pada modal tanpa peduli apakah 

keuntungan usaha tinggi atau rendah dan tidak peduli 

pada tingkat harga yang dipengaruhi oleh inflasi, 

stabilitas dan deflasi; 

(3) Kekayaan akan menghasilkan kekayaan kembali kepada 

pemilik ketika pekerjaan dalam aktivitas ekonomi pada 

akhirnya memberikan nilai tambah. 

(b)   Nilai efisiensi yang harus dapat diperoleh: 

(1) Perbedaan dalam pembiayaan yang cenderung pada 

pembagian risiko modal, yakni dengan melakukan 

pembiayaan yang bermanfaat, namun tidak harus sangat 

produktif dalam menghasilkan laba; 

(2) Pembagian hasil dan atau keuntungan disepakati secara 

adil antara pemberi dan pengguna modal, dengan 

keputusan akhir bersama untuk usaha; 
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(3)  Menjaga hubungan sosial antara kelas yang berbeda 

pada pemberi dan pengguna modal. 

(c) Penggunaan prinsip non bunga akan menjadi faktor 

pendukung stabilitas, karena dapat mengurangi 

kecenderungan inflasi serta penciptaan uang yang tidak 

berhubungan dengan investasi produktif. 

 

3.6  BANK SYARIAH TIDAK MENGENAL KRISIS 

Banyaknya bank syariah dan unit usaha syariah yang 

berkembang saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, 

tidak lain karena ada yang tidak benar dalam operasi bank 

konvensional selama ini. Operasional bank konvensional dengan 

sistem bunga dan penerapan prinsip-prinsip yang menurut syariah 

Islam tidak benar, telah memacu krisis ekonomi dan keuangan 

dunia yang berulang-ulang. 

Berikut ini kronologis beberapa krisis ekonomi dan 

keuangan yang pernah terjadi: 

        Tabel 7.1  Kronologis Krisis Keuangan Dunia 

       Tahun                   Kronologis Krisis Keuangan Dunia 

1860-

1921 

Peningkatan Jumlah Bank di Amerika s/d 19 Kali 

Lipat 

1907 Krisis Perbankan Internasional dimulai di New York 

1913 US Federal Reserve System 

1914-

1918 

Perang Dunia I 
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1920 Depresi Ekonomi di Jepang 

1922-

1923 

German mengalami hyper inflasi. Karena takut mata 

uang menurun nlainya, gaji dibayar sampai dua kali 

dalam sehari 

1927 Krisis Keuangan di Jepang(37 Banktutup); akibat 

krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan. 1981 –

1901 Jumlah Bank bertambah 20 kali lipat 
 

1929-1930 

 
The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan 

Perbankan); di US, hingga net national product-nya terpangkas lebih dari 

setengahnya. 

1931 

 

 

Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di 

German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang 

internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. 

1944-1966 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai  

meliberalkan perekonomiannya. 

1944-1946 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan 

 krisis terburuk eropa. Note issuesHungaria meningkat dari 12000  

million (11 digits) hingga 27 digits. 
 

 

1945-1946 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua. 

1945-1955 Krisis Perbankan di NigeriaAkibat pertumbuhan bank yang tidak 

teregulasi dengan baik pada tahun 1945 

(1950-1972) Periode tidak terjadi krisis 

Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan 

regulasi disektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate 

Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi 

anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di  

perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim  

nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk  

sementara) “tenang”.  
 

 

1973-1974 Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England 

meningkatkan kompetisi pada supply of credit. 
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1978-1980 Deep recessiondi negara-negara industri akibat boikot minyak oleh 

OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest 

ratenegara-negara industri. 
 

1980 Krisis Dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga 

disebabkan oleh oil boomingpada th 1974, tapi ketika negara maju 

meningkatkan interest rateuntuk menekan inflasi, hutang negara ketiga 

meningkat melebihi kemampuan bayarnya.  

1980 Krisis Hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis 

hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya 

dari bank di eropa timur. 

1982 Krisis Hutang di Mexico; disebabkan outflowkapital yang massiveke US, 

kemudian di-treatmentsdengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga 

menarik Argentina, Brazildan Venezuelauntuk masuk dalam lingkaran 

krisis. 

1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US &  

UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. 

1994 Krisis di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. 
 

 

1997 Krisis Keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, 

Malaysiakemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak  

transparan. 

1998 Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng. 

1998 Krisis Keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) 

1999 

 

Krisis Keuangan di BrazilKrisis Keuangan di Argentina 

2008 Kisis keuangan dimulai dari AS sampai ke seluruh dunia, bahkan sam- 

pai saat ini dampaknya masih ada. 
 

 

 

Sumber:  Roy & Glyn Davies, 1996, dan sumber lain 

 
Tabel di atas menggambarkan betapa dunia dengan 

sistem bunga telah berkali-kali mengalami krisis keuangan. Krisis 

keuangan dunia terakhir pada 2008, dampaknya masih dirasakan, 
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dan beberapa Negara di Eropa belum pulih dari keterpurukan 

karena krisis keuangan dunia. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PERATURAN BANK SYARIAH DI INDONESIA 

 

Sebelum UU Perbangan Syariah ditetapkan, jumlah bank 

syariah dan unit usaha syariah belum sebanyak seperti sekarang. 

Bahkan ketika ketika sudah difasilitasi oleh UU tentang Perbankan 

tahun 1992 dan perubahannya UU tahun 1998, jumlah usaha 

syariah belum berkembang. Setelah UU no 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah disahkan, perkembangan usaha syariah 

semakin berkembang. Berikut ini ikhtisar peraturan perbankan 

syariah dan dampak terhadap perekonomian Indonesia. 

 

 

 

UU No 7/92 

tentang Perbankan 
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4.1 Landasan Hukum Bank Syariah 

4.1  IKHTISAR UU PERBANKAN SYARIAH  (UU No. 21 tahun 

2008) 

A. Pendahuluan 

Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada 

tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang 

perlu dicermati, karena berbeda dengan perbankan konvensional 

dan perundangan sebelumnya.  Beberapa pasalnya merupakan 

sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Pasal 

1 yang berbeda antara lain:  

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih 

menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. 

UU No 10/98 tentang 

perubahan UU 7/92 

UU No 21/08 tentang 

perubahan UU 10/98 

BANK SYARIAH 
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2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua 

pesan penting  yaitu: 

     (1)  prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan  

(2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan 

fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. 

3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi 

seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. 

4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan 

dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang 

perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, 

pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa 

menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan 

transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). 

B.  Asas, Tujuan Dan Fungsi 

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang 

dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan 

usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram 

dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan 

berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang 

mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 

kemanfaatan. 

Pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan tujuan dari perbankan 

syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 
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nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan 

fungsi sosial (Pasal 4) yaitu:  

(1)  dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana 

yang berasal dari akat, infak, sedekah, hibah, atau dana 

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat, dan  

(2)  dalam bentuk penghimpunan dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

 

C.  Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar & 

Kepemilikan 

Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 

sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank 

Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank 

Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 

tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; 

kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan 

kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang 

akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah 
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wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank 

Indonesia (Pasal 5). 

Pasal 5 menjelaskan bahwa Bank Syariah yang telah 

mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan 

dengan jelas kata ”syariah” setelah kata ”bank” atau nama bank . 

Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah 

berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, 

wajib mencantumkan dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” 

setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan. 

Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak 

yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat 

melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi 

Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank 

konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 

5). Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat 

dilakukan dengan cara pemisahan (spin off) UUS dari induknya 

yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam 

rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68). 

Pasal 6 menjelaskan bahwa Bank Syariah atau UUS dapat 

membuka kantor cabang dan /atau kantor di bawah kantor 

cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan 

pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup dilaporkan 
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kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah 

mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. 

Masih Pasal 6, pembukaan Kantor Cabang, kantor 

perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank 

Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank 

Indonesia . Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan 

jenis kantor lainnya di luar negeri. 

Pasal 7 menyebutkan bentuk badan hukum Bank Syariah 

harus berupa perseroan terbatas, dimana anggaran dasarnya 

selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan, juga memuat hal-hal mengenai 

pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta 

penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 

mencakup penetapan tugas manajemen, remunerasi komisaris 

dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan 

dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal 

lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 

8). 

Pasal 9 menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah hanya 

dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia 

(WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan 

hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau 

badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. 
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Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh 

WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya 

WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari 

WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah. 

Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 menyebutkan bahwa Bank 

Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum 

Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar 

modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan 

ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap upaya penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin 

terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan 

peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan 

untuk menjadi Bank Syariah. 

D. Jenis Dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana 

Dan,  Larangan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha 

Syariah 

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bank Syariah yang terdiri dari 

BUS dan BPRS serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan 

usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping 

penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh 

kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip 

syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan 
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prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah 

memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi 

produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank 

konvensional (Pasal 19). 

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak 

dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana 

berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). 

Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan 

prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui 

penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki 

keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam 

menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas ke 

sesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23). 

Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur bahwa secara umum bank 

syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli 

saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan 

perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi 

syariah. Pasal 25 menyebutkan bahwa BPRS, selain larangan di 

atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut 

serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing 

kecuali penukaran valuta asing. 

Pasal 26 menyebutkan bahwa seluruh kegiatan usaha bank 

syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip 
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syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke 

dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia 

yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri 

dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank 

Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya 

yang memiliki keahlian di bidang syariah. 

 

E. Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan 

Pengawas Syariah, Direksi Dan Tenaga Kerja Asing 

Secara umum para calon Pemegang Saham Pengendali 

(PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 

Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah 

dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali 

bagi calon DPS dan TKA yang akan menjabat sebagai konsultan. 

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai integritas, 

kompetensi dan aspek keuangan (Pasal 27). 

Pasal 27 menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali 

yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, 

diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi 

paling banyak 10% (se puluh persen). Apabila penurunan 

dimaksud tidak dipenuhi maka hak suara PSP tidak 
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diperhitungkan dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam 

penghitungan kuorum, hanya dapat memperoleh 10% dari dividen 

(90% dividen akan dibayarkan setelah penurunan kepemilikan 

dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 media massa 

yang mempunyai peredaran luas. 

Pasal 29 dan pasal 30 menjelaskan bahwa BUS wajib 

memiliki 1 (satu) orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk 

memastikan kepatuhan BUS terhadap pelaksanaan ketentuan 

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya . 

Bagi anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat 

dan dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan, maka 

diwajibkan untuk melepaskan jabatannya. 

Pasal 32 menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib 

membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai 

dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas 

rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 

 

F. Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, Dan Pengelolaan Risiko 

Perbankan Syariah 

Terdapat pada pasal 34, 35, 38 dan 39 yang menjelaskan 

bahwa secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance), prinsip kehati-hatian dan 
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pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan 

pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan 

perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan 

kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan 

melalui Bank Syariah. 

Tata kelola yang baik (good corporate governance) 

mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam 

menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya 

Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur 

internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 

34). 

Pasal 36 dan pasal 37 menjelaskan bahwa dalam 

penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS 

diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati 

ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan 

(BMPP).  Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah 

bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah 

penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok 

yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi 

pihak -pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% 

atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota 
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dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang 

didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya 

BMPP adalah 20%. 

Pasal 40 terkait dengan risiko pembiayaan, dimana jika 

nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, 

maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau 

seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang 

wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat 

dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual. 

 

G.  Rahasia Bank 

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

Bank maka Bank dan Pihak terafiliasi wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 

serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 41). 

Pengecualian atas rahasia bank berlaku dalam hal: 

>  kepentingan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42) 

>  kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 43) 

>  kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 

45) 

>  kepentingan tukar menukar informasi antarbank (Pasal 46) 

> adanya permintaa n, persetujuan, atau kuasa tertulis dari 

nasabah penyimpan atau nasabah investor (Pasal 47). 
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> Adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan 

mengenai simpanan nasabah (Pasal 48). 

 

H.  Pembinaan Dan Pengawasan 

Pasal 50 menjelaskan tentang Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 51 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan 

dilakukan dengan antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS 

untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi 

kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabillitas, 

solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang 

berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas 

manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, 

kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen 

Islami. 

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, 

maka : 

a. Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan 

penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia 

termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas 

buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh 

bank (Pasal 52). 

b. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil 

data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait 



114 
 

dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh 

terhadap bank (Pasal 52). 

3. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir 

rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening 

pembiayaan (Pasal 52). 

4. Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau 

pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia 

melaksanakan pemeriksaan (Pasal 53). 

Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang 

membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia 

berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 

54): 

a.  membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan 

pemegang saham; 

b.  meminta pemegang saham menambah modal; 

c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, 

komisaris dan/atau direksi Bank Syariah; 

d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran, dana 

yang macet dan mem-perhitungkan kerugian Bank Syariah 

dengan modalnya; 

e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau 

peleburan dengan Bank Syariah lain; 

f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia 

mengambil alih seluruh kewajibannya; 
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g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau 

sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau 

h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta 

dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain. 

Selanjutnya, dalam pasal 54 disebutkan bahwa apabila 

tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu 

penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan 

penangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk 

diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak 

diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha 

Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih 

lanjut. 

 

I.  Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut pasal 

55 dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah 

diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah. 

 

J.  Sanksi Administratif 

Sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia 

kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, 

anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai 
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Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS 

dalam hal: 

a. menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah 

dalam menjalankan  usaha atau tugasnya (Pasal 56). 

b.  tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasian bank 

(Pasal 5 7). 

c. Tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan 

untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk 

kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 57). 

Sanksi administratif yang ditetapkan meliputi: 

a. denda uang; 

b. teguran tertulis; 

c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS; 

d. pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring; 

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang 

tertentu maupun Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan; 

f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk 

dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS 

mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank 

Indonesia; 

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang 

saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang 
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memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; 

dan/atau 

h.  pencabutan izin usaha (Pasal 58).  

 

K.  Ketentuan Pidana 

Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana 

dalam UU ini meliputi: 

a. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah/UUS atau peng-himpunan dana berdasarkan prinsip 

syariah tanpa izin BI, diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling 

sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 59). 

b. setiap orang yang memberikan keterangan mengenai 

keuangan nasabah kepada pejabat/polisi/jaksa/hakim atau 

penyidik la in tanpa izin tertulis dari BI, diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta 

denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 

miliar (Pasal 60). 

c. Pengurus bank, pegawai Bank Syariah/ UUS atau pihak 

terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan yang wajib 

dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp4 

miliar dan paling banyak Rp8 miliar (Pasal 60). 
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d. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 

untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan 

paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan 

paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61). 

e. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 

untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan 

paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan 

paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61). 

f. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan 

laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan 

atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada 

BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan 

paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 5 miliar dan 

paling banyak Rp100 miliar (Pasal 62). 

g.  Pengurus  bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang lalai 

tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan 

berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau 

tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 
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paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan 

paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62). 

h. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, 

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan 

tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, 

menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu 

pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau 

laporan kegiatan usaha diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling 

sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 63). 

i.  Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui 

menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 

uang atau barang berharga untuk kekuntungan 

pribadi/keluarga, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain 

uang muka, bank garansi, fasilitas penyaluran dana, membeli 

surat wesel, surat promes, cek, memberi persetujuan bagi 

orang lain untuk menarik dana yang melebihi batas 

penyalurannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 

3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 

miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 63). 

j.  Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan 
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dalam UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 

tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 

miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 64). 

k.  Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh pengurus 

atau pegawai Bank Syariah/UUS untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah/UUS 

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mentaati UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 

7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 

Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 65). 

l.  Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU 

ini, menghalangi pemerik saan yang dilakukan komisaris atau 

kantor akuntan public yang ditugasi dewan komisaris, 

menyalurkan dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar 

ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi 

Bank Syariah/UUS atau menyebabkan keuangan bank 

Syariah/UUS tidak sehat, dan/atau tidak melakukan langkah-

langkah untuk memastikan ketaatan Bank Syariah/UUS 

terhadap ketentuan BMPK, diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda 

paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 

66). 
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m.Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan 

sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank 

Syariah/UUS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp2 

miliar dan paling banyak Rp4 miliar (Pasal 66). 

 

L.  Ketentuan Peralihan Dan Penutup 

Pasal 67 menyebutkan bahwa Bank Syariah/UUS yang 

telah memiliki izin usaha pada saat UU ini berlaku dinyatakan 

telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak UU ini mulai 

berlaku. 

Pasal 68 menyebutkan bahwa bagi UUS yang nilai asetnya 

telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun 

sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan pemisahan UUS 

menjadi Bank Umum Syariah. 

Dan yang terakhir dalam pasal 69 dijelaskan bahwa segala 

ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan 

pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan UU ini. 

4.2.  URGENSI  DAN DAMPAK UU No. 3 TAHUN 2006 
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UU no 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama.  

Perundangan ini ditetapkan pada bulan Maret tahun 2006, yang 

memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama (PA) untuk 

mengurusi persoalan sengketa yang terjadi pada lembaga 

keuangan syariah. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang 

ekonomi syariah. 

Pasal 55 dalam UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah juga  memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk menyelesaikan sengketa apabila dalam akad sudah 

disepakati sebelumnya. Lingkup kewenangan yang dimiliki 

Pengadilan Agama meliputi seluruh lembaga keuangan syariah, 

yaitu  perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi 

syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana 

pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. 

Sebelum kewenangan ini diberikan kepada Peradilan 

Agama, selama ini bila terjadi sengketa syariah akan diputuskan 

melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang 

merupakan bentukan dari Majlis Ulama Indonesia (MUI). 

Pembentukan Basyarnas sebelumnya bernama BAMUI (Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia), bersamaan dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Seiring dengan 
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bermunculannya bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), 

maka BAMUI di ganti nama dengan BASYARNAS. 

Semula, pembentukan dari BAMUI hanya ditujukan bagi 

bank syariah dan nasabahnya apabila terjadi sengketa. Namun 

berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, 

menjadikan Basyarnas memiliki wilayah kerja yang lebih luas. 

Basyarnas tidak hanya mengurusi permasalahan yang terjadi di 

perbankan syariah saja, tapi juga dapat mengurusi permasalahan 

yang terjadi pada lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya. 

Dengan demikian bisa menjadi permasalahan sehubungan 

dengan diterbitkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Di sini antara Peradilan Agama dan Basyarnas 

memiliki wilayah kerja yang sama dan mengurusi persoalan yang 

sama, yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lembaga 

keuangan dan bisnis syariah dengan para nasabahnya.  

Hal tersebut bisa menjadi masalah dengan ditetapkannya 

UU No. 3 Tahun 2006 ini. Masalahnya adalah lembaga mana 

yang lebih berwenang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Di satu sisi, lembaga Peradilan Agama lebih mempunyai 

wewenang untuk menyelesaikan bila terjadinya sengketa, karena 

lembaga Peradilan Agama lebih mempunyai kekuatan hukum 

yang harus dipatuhi sebagai lembaga bentukan dari pemerintah, 
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hal inipun secara jelas sudah disebutkan dalam Undang-undang 

No. 3 tahun 2006.  

Kendala yang bisa terjadi adalah pada tingkat kepercayaan 

dari pihak yang akan menyelesaikan sengketa. Di satu sisi 

wewenang badan arbitrase dari Peradilan Agama untuk 

mengurusi persoalan ekonomi syariah relatif masih baru, 

sehingga kompetensi dari para hakim agama yang belum 

memahami ekonomi syariah secara keseluruhan belum 

berpengalaman. Berkenaan dengan lembaga keuangan dan 

bisnis syariah, para hakim tidak hanya di tuntut untuk tahu dan 

paham tentang hukum-hukum syariahnya saja. Akan tetapi, harus 

pula mengetahui sisi praktek dan sistem operasional dari setiap 

lembaga keuangan dan bisnis syariah, begitupun tentang 

pengetahuan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di samping itu 

pula, tidak bisa diabaikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

DSN-MUI. Karena selama ini, prinsip operasional dari lembaga 

keuangan dan bisnis syariah merujuk dari fatwa-fatwa tersebut. 

Untuk mengatasi gap seperti di atas sebaiknya keberadaan 

Basyarnas tidak serta merta harus dihilangkan, karena justru 

keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penyelesaian 

masalah yang berkembang. Juga dapat dijadikan pertimbangan, 

dan independensi dari Basyarnas bisa menjadi positif, karena 

dapat menjadi lembaga alternatif dalam penyelesaikan sengketa. 

Sangat dimungkinkan, bahwa salah satu diantara pihak yang 
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bersengketa tidak menyepakati proses penyelesaian sengketa 

dilakukan di Peradilan Agama. Hingga proses penyelasaian 

sengketa disepakati malalui proses arbitrase. Karena pada 

umumnya, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

Badan Arbitrase akan terselesaikan secara kekeluargaan, dan 

mampu meminimalisir sengketa lebih berkepanjangan. Begitupun, 

secara finansial umumnya lebih murah yang akan dikeluarkan 

masing- masing pihak, karena proses penyelesaian yang lebih 

pendek. 

Ada hal penting yang harus diperhatikan dari Undang-

undang No. 3 Tahun 2006 ini, yakni  bahwa tidak semua 

permasalahan penyelesaian proses eksekusi sengketa akan 

diselesaikan oleh Pengadilan Agama, namun juga bisa dilakukan 

oleh Pengadilan Umum. Seharusnya, Peradilan Agama lebih 

diberikan wewenang untuk mengeksekusi penyelesaian sengketa 

tersebut, karena hal ini menunjukkan independensi Peradilan 

Agama secara utuh untuk menyelesaikan semua permasalahan 

yang muncul pada lembaga keuangan dan bisnis syariah. Di 

samping itu penyelesaian sengketa akan lebih efektif dan efisien 

dan tidak membingungkan jika ditangani oleh satu lembaga.  

 

4.4  Dampak UU No. 21 Th 2008 dalam Perekonomian 

Sebelum adanya peraturan diperbolehkannya operasional 

bank syariah di Indonesia melalui UU no 7 tentang Perbankan 
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tahun 1992 dan perubahannya UU no 10 tahun 1998, jumlah 

usaha bank syariah belum berkembang di Indonesia seperti saat 

ini, ketika itu hanya ada satu saja bank syariah, yaitu Bank 

Muamalat Indonesia. Setelah diatur melalui undang-undang 

tersebut dan kemudian disahkannya UU no 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah oleh DPR, maka bertambahlah 

beberapa bank syariah dan unit usaha syariah lainnya di 

Indonesia. 

Menurut Statistik Perbankan Syariah (BI, Februari 2012), 

jumlah Bank Syariah (BUS) pada Februari 2012 berjumlah 11 

bank dengan 1.421 kantor, sementara Unit Usaha Syariah (UUS) 

berjumlah 24 UUS dari bank konvensional dengan 585 kantor, 

diantaranya merupakan bank besar seperti Bank BTN Syariah, 

Bank Danamon Syariah, CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, OCBC 

NISP Syariah, Bank Permata Syariah, dan UUS dari bank 

pembangunan daerah dan UUS dari Bank asing. Bandingkan 

dengan kondisi tahun 2008 sebelum UU ini disetujui. Pada tahun 

tersebut, BUS masih berjumlah 5 bank dengan 581 kantor, dan 27 

UUS dengan 247 kantor.  Pada saat ini beberapa UUS sudah 

beralih menjadi BUS, sehingga jumlah UUS menurun, di sisi lain 

jumlah BUS meningkat.  

 Hingga November tahun 2012, ada 12 institusi bank 

umum syariah (BUS) di Indonesia meliputi: 
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▪ Bank swasta nasional devisa, terdiri dari: Bank BNI Syariah, 

Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 

Mandiri. 

▪ Bank swasta nasional nondevisa, terdiri dari: BCA Syariah 

(dahulu bernama "Bank UIB"), Bank BJB Syariah, Bank BRI 

Syariah (dahulu bernama "Bank Jasa Arta"), Panin Bank 

Syariah (dahulu bernama "Bank Harfa"), Bank Syariah Bukopin 

(dahulu bernama "Bank Persyarikatan Indonesia"), Bank 

Victoria Syariah (dahulu bernama "Bank Swaguna"), dan BCA 

Syariah (dahulu bernama "Bank UIB"). 

▪ Bank Campuran, hanya ada satu bank yaitu  Bank Maybank 

Syariah Indonesia, dahulu bernama "Bank Maybank Indocorp" 

Sejalan dengan peningkatan BUS dan kantor-kantor BUS 

dan UUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga meningkat. 

Tercatat di tahun 2008 jumlah BPR Syariah berjumlah 131 

dengan 202 kantor, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 155 

bank dan 374 kantor.  

Peningkatan jumlah bank maupun unit usaha syariah 

tentunya berdampak pada peningkatan pembiayaannya. 

Pembiayaan BUS dan UUS Februari 2012 sebanyak Rp 103,713 

trilyun, meningkat dibandingkan tahun 2008 yang baru berjumlah 

Rp 38,195 trilyun. Peningkatan pembiayaan, baik itu untuk 

kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, kegiatan investasi ataupun 

kegiatan jasa, akan berdampak pada peningkatan aktivitas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mega_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/BCA_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BJB_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Panin_Bank_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Panin_Bank_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Bukopin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Victoria_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Victoria_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/BCA_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/BCA_Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Maybank_Syariah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Maybank_Syariah_Indonesia
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ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Secara total, jenis penggunaan pembiayaan syariah masih 

didomonasi pada pembiayaan konsumsi, disusul untuk modal 

kerja dan untuk investasi. Yang menarik, hal tersebut terjadi di 

BUS dan UUS, sedangkan pembiayaan di BPRS didominasi untuk 

modal kerja, untuk konsumsi dan untuk investasi, namun jumlah 

pembiayaannya masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan oleh 

BUS/UUS.  

Tabel  4.1 Golongan Pembiayaan di BUS-UUS dan BPRS  

                                  Per Februari 2012               

No. Jenis Penggunaan BUS-UUS (milyar Rp) BPRS (juta Rp) 

1. Modal Kerja 41.581 1.512.814 

2. Investasi 18.282     309.838 

3. Konsumsi 43.850      999.138 

       Sumber: BI, Februari 2012                        

Adapun kelompok atau golongan yang dibiayai oleh BUS-

UUS dan BPRS dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah. Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam meningkatkan 

perekonomian nasional cukup berarti, karena mayoritas 

pembiayaan bank syariah diserap oleh kelompok UMKM, yang di 

Indonesia merupakan kelompok terbesar dalam kegiatan 



129 
 

perekonomian nasional, dengan jumlah usaha dan jumlah tenaga 

kerja yang lebih besar dibandingkan kelompok usaha besar.   

       Tabel 4.2. Golongan yang Dibiayai BUS/UUS & BPRS       

No Golongan 

Pembiayaan 

BUS-UUS (milyar Rp) BPRS (juta 

Rp) 

1. UMKM 73,392     1.646.769 

2. Selain UMKM 30,321     1.172.021   

      Sumber: BI, Februari 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Selain peningkatan dalam pembiayaan, bertambahnya 

BUS, UUS dan kantor bank, telah menambah asset bank syariah 

itu sendiri.  Peningkatan jumlah asset BUS dan UUS  dapat dilihat 

dalam Bab I.   
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BAB V 

PENGHIMPUNAN DAN PEMBIAYAAN BANK 

SYARIAH 

 

5.1  KONSEP OPERASI BANK SYARIAH 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS).  BUS adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Selain kedua jenis bank tersebut, ada unit usaha syariah (UUS). 

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank 

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
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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 syariah. 

Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat (ps 4:1), untuk menunjang 

pelaksanaan tujuan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat (ps 3).  Aktivitas dalam penghimpunan 

dan penyaluran dana meliputi simpanan, investasi, bagi hasil, jual-

beli, sewa serta memberikan pelayanan jasa perbankan bagi para 

nasabah (BPRS tidak melakukan pelayanan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran). 

Selain melakukan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana di 

atas, ada kegiatan usaha lain dari perbankan syariah, yakni 

melaksanakan fungsi sosial.  Bank Syariah dan UUS dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, 

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun 

dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 

kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf (wakif).  
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Mekanisme kerja atau operasional penghimpunan dan penyaluran 

dana Bank Syariah terlihat pada gambar 5.1 . Gambar 5.1 

menunjukkan bank syariah sebagai lembaga yang kegiatannya 

menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito dan 

giro dari unit surplus (depositor/investor), dan menyalurkan dana-

dana tersebut   untuk pembiayaan dan pelayanan jasa-jasa 

perbankan syariah kepada unit defisit (kreditor/pengusaha). 

Penghimpunan dan penyaluran dana-dana tersebut 

menggunakan akad-akad tertentu dengan prinsip syariah. 
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Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

syariah.  Sedangkan Akad adalah kesepakatan tertulis antara 

Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip 

Syariah. 

Ada kekhasan pada kegiatan perbankan syariah, yaitu dalam 

operasinya menggunakan konsep two tier mudharaba 

(mudharabah dua tingkat), atau beroperasi sebagai institusi 

intermediasi investasi  menggunakan akad mudharabah pada 

kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva).  Bank 

syariah mempunyai tiga peran, yakni bertindak sebagai 

pengusaha atau mudharib dalam pendanaan, sebagai pemilik 

dana atau shahibul maal  dalam pembiayaan, dan bertindak 

sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan 

pengusaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Secara lebih rinci, alur operasi bank syariah dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 5.2  Alur Operasi Bank Syariah 
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dana yang disalurkan. Sumber dana bagi kegiatan bank syariah 

bisa berasal dari modal sendiri (merupakan core capital)) dan 

kuasi ekuitas, sedangkan modal pinjaman (qordh) tidak termasuk 

modal dalam bank syariah. Termasuk kuasi ekuitas adalah dana-

dana yang dihimpun melalui akad mudharabah, khususnya 

mudharabah mutlaqah. Tentang permodalan ini akan dibahas 

pada sub bab terakhir, dan sub bab ini hanya akan membahas 

tentang kegiatan usaha bank syariah dalam menghimpun dana.  

Pasal 19 UU no 21/2008 tentang perbankan syariah menjelaskan 

bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam penghimpunan 

dana meliputi:  

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah;  

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

Jadi, penghimpunan dana pada bank syariah dapat dilakukan 

melalui giro, deposito dan tabungan, masing-masing produk 

perbankan ini diikuti dengan akad-akad tertentu, seperti skema di 

bawah ini: 

 

 
Penghimpunan 

Dana 
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          Gambar 5.3  Produk dan Akad Penghimpunan Dana 

 

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk 

Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.   

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh 

nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
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Pengertian Tabungan, Deposito dan Giro dalam bank syariah 

adalah sebagai berikut: 

a. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau 

Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro, an/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  

b. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah 

Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.  

c.  Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

perintah pemindahbukuan.  

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Sampai dengan Oktober  tahun 2011 (lihat tabel 5.1 di bawah) 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Perbankan Syariah 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Oktober 2010), 
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dengan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun (yoy) sebesar 

52,92%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 

Oktober tahun  2010 sebesar 35,19% (yoy). Besarnya dana pihak 

ketiga yang dihimpun sampai Oktober 2011 sebesar Rp 101,57 

trilyun, dengan perincian Tabungan sebesar Rp 27,81 trilyun 

(dengan tingkat pertumbuhan akad Wadiah 98,53% dan 

Mudharabh 36,99%), Deposito sebesar Rp 62,02 trilyun (tingkat 

pertumbuhan 58,11%), dan Giro (wadi’ah) yang dihimpun sebesar 

Rp 11,05 trilyun (pertumbuhan 55,31%).  

Tabel 5.1 Perkembangan Dana Pihak Ketga BUS dan UUS 

                                                     Okt. 2010        Okt 2011  Growth  

DANA PIHAK 

KETIGA 

Nominal Share 

(%) 

Nominal Share 

(%) 

Nominal % 

Total dana pihak 

ketiga        Tabungan 

           Wadi’ah 

           Mudharabah 

     Deposito 

     Giro (Wadi’ah) 

     Lainnya 

 66,48 

 19,33 

   2,18 

 17,15 

 39,23 

   7,12 

   0,81 

100,00 

  29,07 

 

 

  59,01 

  10,70 

    1,22 

101,57 

  27,81 

    4,33 

  23,49 

  62,02 

  11,05 

    0,69 

100,00 

  27,38 

 

 

  61,06 

  10,88 

    0,68 

  35,10 

    8,49 

    2,15 

    6,34 

  22,79 

    3,94 

   (0,12) 

 52,79 

 43,93 

 98,53 

 36,99 

 58,11 

 55,31 

(15,04) 

Sumber: Outlook Perbankan Syariah 2012, Bank Indonesia 

Terlihat pada tabel di atas bahwa penghimpunan dana pihak 

ketiga (DPK) dari deposito 2010-2011 merupakan yang terbesar 

dibandingkan produk penghimpunan IB (produk syariah) yang 

lain. Hal tersebut wajar karena berdasarkan data Bank Indonesia, 

imbal hasil dari deposito mempunyai equivalent rate antara 7,24% 
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sampai dengan 9,11%, sedangkan imbal hasil dari tabungan 

((bunga tabungan) hanya berkisar 2,91% dan dari giro hanya 

1,47%. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi tersebut 

didorong oleh semakin kompetitifnya imbal bagi hasil yang 

ditawarkan bank syariah dibandingkan bank konvensional. 

Perkembangan DPK yang menggembirakan sampai dengan 

tahun 2011 di atas ternyata tidak selamanya stabil. Sampai 

dengan semester pertama 2012 ternyata pertumbuhan DPK 

masih kecil dan mengalami perlambatan.  Berdasarkan data Bank 

Indonesia, sampai dengan Juli 2012, DPK perbankan syariah 

hanya naik Rp 6 trilyun dibandingkan akhir tahun sebelumnya 

(Desember 2011), dari posisi Rp 116 trilyun  menjadi Rp 121 

trilyun. 

Salah satu penyebab perlambatan ini adalah ditariknya dana haji 

dalam jumlah besar dari perbankan syariah oleh Kementerian 

Agama. Penarikan ini menyebabkan industri syariah mengalami 

penurunan dari sisi DPK pada April. Pada Maret 2012 total DPK 

perbankan syariah mencapai Rp 119 triliun.  Jumlah ini turun 

menjadi Rp 114 triliun setelah penarikan dana haji di April.  DPK 

perbankan syariah kembali naik pada Juni menjadi Rp 119 triliun 

dan ditutup Rp 121 triliun pada Juli 2012. 

Namun perbankan syariah tetap optimis untuk dapat mencapai 

target dalam penghimpunan DPK sampai akhir tahun 2012 

sebesar Rp 200 trilyun.  Sementara itu Bank Indonesia sendiri di 
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bulan November 2012, memprediksi pertumbuhan perbankan 

syariah tahun 2013 sebesar 30%, asalkan ada kerjasama antara 

bank syariah dengan bank indukhane (office-channeling).                                   

Usaha Peningkatan Penghimpunan Dana 

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan salah satu 

sumber pendanaan bank.  Besarnya penghimpunan dana ini akan 

mempengaruhi besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. 

Oleh karena itu bank melakukan usaha-usaha yang bisa 

meningkatkan penghimpunan dana ini.   

Penambahan kantor cabang atau kantor cabang pembantu di 

lokasi-lokasi yang potensial, merupakan salah satu usaha untuk 

dapat meningkatkan dana yang dihimpun, dan juga untuk 

mengatasi  keterjangkauan masyarakat atas layanan bank 

syaraih. 

Cara lain adalah melalui office-channeling.  Penghimpunan dana 

pihak ketiga (DPK) perbankan syariah dari dalam negeri melalui 

penerapan office-channeling didasari Peraturan BI Nomor 

8/3/PBI/2006.  Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang 

mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan 

syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai. 

Office-channeling dilakukan salah satunya juga untuk mengatasi 

keterjangkauan masyarakat atas layanan bank syariah. 
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Sebelumnya Bank Indonesia juga menerapkan aturan tentang 

dana haji yang harus disimpan di perbankan syariah, namun dana 

haji tersebut saat ini sudah dialihkan penyimpanannya berupa 

sukuk. 

Contoh bank yang menerapkan office channeling adalah BNI 

Syariah. Meskipun bank umum syariah ini sudah melakukan spin 

off dengan perusahaan induk PT BNI 46, namun layanan BNI 

syariah masih bisa dilakukan di kantor-kantor bank BNI 46, 

terutama pada transaksi setor. 

 

5.3  PEMBIAYAAN BANK SYARIAH 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan unit defisit.  

Menurut UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

kegiatan Bank Syariah dalam pembiayaan meliputi (Ps 21):  

a. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 

mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

b.  menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad 

Salam, akad Istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah;  

c.  menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;  
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d.  menyalurkan pembiayaan  penyewaan barang  bergerak atau 

tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;  

e. menyalurkan  pembiayaan  pengambil-alihan  hutang 

berdasarkan  akad hawalah 

Kelima transaksi di atas berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagai 

menjadi: 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun   

investasi.  Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini dapat 

dibagi menjadi: 

➢ Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan  

• peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu 

jumlah hasil produksi;  maupun secara kualitatif, yaitu 

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan  
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• keperluan perdagangan atau peningkatan utility of 

place dari suatu barang. 

➢ Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-

fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. 

Secara rinci macam-macam pembiayaan di atas dapat 

diterangkan sebagai berikut: 

A. Pembiayaan Modal Kerja 

Modal kerja unsur-unsrnya terdiri dari komponen-komponen alat 

likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan 

(inventory), yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku 

(raw material), persediaan barang dalam proses (work in 

process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh 

karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau 

kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), 

pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan 

persediaan (inventory financing). 

Pada bank konvensional, pembiayaan modal kerja tersebut 

dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan 
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kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik 

untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka 

waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.  

Sedangkan pada bank syariah, untuk dapat membantu memenuhi 

seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan cara 

meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan 

partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai 

penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah bertindak 

sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam 

dapat menggunakan skema mudharabah trust financing.  

Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, 

sedangkan bagi hasil (mudharabah) dibagi secara periodik 

dengan nisbah yang disepakati antara mudharib dan shahibul 

maal. Setelah jatuh tempo, nasabah harus mengembalikan jumlah 

dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) 

yang menjadi bagian bank. 

Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dapat digunakan untuk:  

1) Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing) 

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian 

(mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada 

perusahaan nasabah.  

Fasilitas pembiayaan ini pada Bank konvensional berupa fasilitas 

cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit 
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rekening koran.  Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh 

imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian 

dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. 

Sedangkan pada bank syariah fasilitas semacam itu diberikan 

dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating 

balance.  Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening 

giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila 

nasabah mangalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik 

dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif 

sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas 

fasilitas ini, bank tidak dibenakan meminta imbalan apa pun, 

kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut. 

2) Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) 

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual 

barangnya dengan kredit atau diangsur, tetapi baik jumlah 

maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang 

dimilikinya.  

Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa: 

a. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) 

Bank konvensional biasanya memberikan pinjaman dana kepada 

nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih 

tertanam dalam piutang.  Atas pinjaman itu bank meminta cessie 

atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah 

berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi, bila bank 
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merasa perlu, dengan menggunakan cessie tersebut bank berhak 

untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil 

penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar 

kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya 

dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut 

tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman 

tersebut berikut bunganya kepada bank. 

b.  Anjak Piutang (Factoring) 

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan 

piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut nasabah 

mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang 

berhutang, atau promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh 

pihak yang berhutang, kemudian di-endors oleh nasabah. Draf 

atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar 

tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu 

yang tertera pada draf atau promes tersebut. Bila pada saat jatuh 

tempo draf atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, maka 

nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draf 

tersebut. 

Sedangkan pada bank syariah, model-model pembiayaan di atas 

ada perbedaannya, di mana:  

a. Pembiayaan Piutang dilakukan dalam bentuk al qardh, di 

mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali hanya 

biaya administrasi.  
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b. Pembiayaan Anjak Piutang dilakukan oleh bank dengan 

memberikan fasilitas pengambil-alihah piutang, yaitu 

yang disebut hiwalah. Pada fasilitas ini bank tidak 

dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau 

biaya administrasi dan biaya penagihan.  

Sehingga bank syariah hanya meminjamkan uang (qardh) 

sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih 

atau promes) yang diserahkan kepada bank–tanpa potongan. Dan 

pada saat jatuh tempo, hasil tagihan itu digunakan oleh nasabah 

untuk melunasi hutangnya kepada bank. Namun bila ternyata 

piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar 

kembali hutangnya itu kepada bank.  

Sebagai catatan, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa 

pembelian surat hutang (bai’ al dayn), tetapi sebagian ulama 

melarangnya.   

3) Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing) 

Pembiayaan ini pada bank konvensional menggunakan kredit 

modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan 

persediaan (inventory financing). Pola pembiayaan ini pada 

prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal 

kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. 

Sedangkan pada Bank syariah, pembiayaan seperti ini 

mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan 
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menggunakan prinsip jual-beli (al bai’) yang dilakukan dalam dua 

tahap. Tahap pertama, bank menyediaan (membeli dari suplier 

secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 

Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan 

pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang 

disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.  

Ada beberapa skema jual-beli yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut yaitu: 

a. Bai’ al Murabahah 

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya 

pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Melalui proses 

produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah 

jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila 

barang jadi itu dijual dengan mengangsur, ia berubah menjadi 

piutang, dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas 

kembali. 

Namun Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah 

yang hanya untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. 

Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah 

tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-

biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan 

lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan 

persediaan bahan baku, sampai terjualnya hasil produksi, dan 

hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash). 
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b. Bai’ al Istishna’ 

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses 

produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat 

memberikan fasilitas bai’ al istishna’. Melalui fasilitas ini bank 

melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati 

kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah 

keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) 

dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai 

dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, 

bank meneliti spesifikasi dan kualitas proses pekerjaan tersebut, 

kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, 

sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa 

bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab 

pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai 

menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas 

yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha 

berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi 

lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain. 

Setelah barang selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi 

milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu 

untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan 

mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan 

dengan proses pemberian fasilitas bai’ al istishna’ tersebut, bank 

juga telah mencari pembeli potensial dari produk yang dipesan 
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oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, pembeli potensial tersebut 

telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah 

produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan 

skema pembiayaan berupa istishna’ paralel atau istishna ’wal 

murabahah, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, 

skemanya menjadi istishna’ wal ijarah. Bank memperoleh 

keuntungan dari selisih harga beli (istishna’) dengan harga jual 

(murabahah atau dari hasil sewa (ijarah). 

c.  Bai’ as Salam 

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti 

produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai’ al salam. 

Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada 

nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan 

nasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal 

yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan 

bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini 

disebut salam paralel. 

Bila produksi itu dilakukan secara terus-menerus dan perputaran 

modal kerja tersebut telah sedemikian secepatnya sehingga 

nasabah memerlukan pembiayaan modal kerja secara evergreen, 

maka skema pembiayaan yang paling tepat adalah al 

mudharabah. 

4) Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan 
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Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan ini meliputi: 

a.  Perdagangan Umum 

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilaku-kan dengan 

target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang 

yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran 

(retailer) maupun pedagang besar (whole seller). Pada umumnya 

perputaran modal kerja (working capital turnover) perdagangan 

semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus 

mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup, karena 

barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang 

ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja 

perdagangan jenis ini skema yang paling tepat adalah skema 

mudharabah. 

b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan 

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesai-kan di 

tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, 

perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli 

terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada 

penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta 

harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar 

apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini 

untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan 

penjual memenuhi pesanan, atau ketidaksesuaian jumlah dan 
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kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang 

dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan. 

Berdasarkan pesanan itu penjual lalu mengumpulkan barang-

barang yang diminta, dengan cara membeli atau memesan, baik 

dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, 

barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan. Apabila 

barang telah dikirim, maka penjual juga menghadapi kemungkinan 

risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank 

konvensional telah memberikan jalan keluarnya, yaitu fasilitas 

letter of credit (L/C). Bank syariah telah dapat mengadopsi 

mekanisme L/C itu dengan meng-gunakan skema al wakalah, al 

musyarakah, al mudha-rabah, ataupun al murabahah. Dalam hal 

al wakalah, bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa 

fee atas jasa yang diberikannya. 

B. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk 

keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna 

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian 

proyek baru. 

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 

(1) Untuk pengadaan barang-barang modal; 

(2) Mempunyai perencanaan alokasi yang matang dan terarah 

(3) Berjangka waktu menengah dan panjang. 
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Seringkali, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar 

dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun 

proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua 

komponen biaya dan pendapatan sehinga akan dapat diketahui 

berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. 

Kemudian, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan 

angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. 

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan 

perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, 

mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup 

panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan 

dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (projected balance 

sheet and projected income statement) selama jangka waktu 

pem-biayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba (earning power) dan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

(solvency).   

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka 

untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema 

musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini bank memberikan 

pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap 

bank melepaskan penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan 

mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash 

flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang 
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berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan 

mengundang pemegang saham baru. 

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al 

ijarah al muntahia bittamlik, yaitu menyewakan barang modal 

dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk 

pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang 

bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat 

diperoleh perusahaan. 

C. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan: 

> atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) adalah kebutuhan 

pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, 

dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar 

dan pengobatan. 

>  kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara 

kuan-titatif maupun kualitatif lebih tingi atau lebih mewah dari 

kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan 

minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan 

sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan 

kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. 

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit 

untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan 
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bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan 

bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main 

collateral).  Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank 

meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai 

collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut 

berasal dari sumber pendapatan lain, dan bukan dari eksploitasi 

barang yang dibiayai dari fasilitas ini. 

Bank syariah juga bisa menyediakan pembiayaan komersil untuk 

pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan skema: 

➢ Al Bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) 

atau jual-beli dengan angsuran 

➢ Al ijarah al muntahia bit tamlik atau sewa beli. 

➢ Al musyarakah mutanaqhishah atau descreasing parti-

cipation, di mana secara bertahap bank menurunkan 

jumlah partisipa-sinya. 

➢ Ar Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa. 

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan primer 

pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan 

komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan 

pokoknya tergolong fakir atau miskin, dan oleh karena itu ia wajib 

diberikan zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikan pinjaman 

kebajikan (al qardh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban 

pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun. 
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Selain penghimpunan dan penyaluran dana di atas, Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan kegiatan 

jasa-jasa dengan prinsip syariah seperti Wakalah (Perwakilan), 

Kafalah (Garansi Bank), Hawalah (Anjak piutang), Sharf (Jual beli 

valas), Rahn (Gadai), dan jasa lainnya.  Produk dan akadnya 

secara rinci akan diterangkan pada bab selanjutnya. 

  

5.4  PERMODALAN BANK SYARIAH 

Masih berkaitan dengan pembiayaan, maka modal mempunyai 

faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank 

sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. 

Modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya 

resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal 

dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran 

aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan 

dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna 

melindungi kepentingan para pemilik dana. 

Secara tradisional, modal didifinisikan sebagai sesuatu yang 

mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan nilai buku, modal didifinisikan sebagai kekayaan 

bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva 

dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).  

Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan 

harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. 
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Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal 

dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para 

pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal 

dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang 

saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk 

perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya 

kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet. 

Fungsi Modal Bank 

Modal bank yang sangat penting  tersebut mempunyai tiga fungsi, 

sebagai : 

1) Penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian 

lainnya.  

Modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau 

kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para 

deposan.  

2) Dasar bagi menetapan batas maksimum pemberian kredit. 

Menjadi dasar pertimbangan operasional bagi bank sentral, 

sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit 

kepada setiap individu nasabah bank. Di sini bank sentral dapat 

memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar 

dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu 

debitur.  

3) Dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk 

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk 
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menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor 

diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan 

ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on 

investment diantara bank-bank yang ada. 

Menurut staf dari bank sentral AS (Brenton C. Leavitt, staf Dewan 

Gubernor Federal Reserve), ada empat fungsi dari modal bank 

yaitu : 

1) Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat 

bank dalam keadaan   insolvable dan likuidasi. 

2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga 

kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. 

3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya 

yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. 

4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi 

aktiva yang tidak tepat. 

Sumber Permodalan Bank Konvensional 

Sebagai perbandingan dengan sumber modal bank syariah, maka 

sumber modal bank konvensional terdiri dari tiga bentuk utama, 

yaitu:  

1)  Pinjaman subordinasi (dapat dikonversikan menjadi saham 

biasa juga)  

2) Saham preferen (dapat dikonversikan menjadi saham biasa)  
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3) Saham biasa (dapat dikembangkan secara eksternal dan 

internal).  

Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban 

berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (fixed) 

dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi 

bervariasi dari Capital Notes sampai debenture dengan jangka 

waktu yang lebih panjang. Surat hutang dalam jumlah kecil dapat 

diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. Capital 

Notes lain dan beberapa debenture kecil dapat diterbitkan dan 

dijual kepada bank koresponden. Debenture dalam jumlah besar 

dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara 

private atau dapat dijual melalui investment bank kepada 

masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana 

Pensiun) . 

Sumber mana yang paling tepat didasari oleh fungsi penting dari 

modal bank tersebut.  Fungsi-fungsi tersebut misalnya: 

- sebagai proteksi terhadap kegagalan bank, berupa modal 

ekuitas (equity capital). Modal ekuitas merupakan penyangga 

untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu. 

- memberikan proteksi terhadap kepentingan para deposan, 

melalui pinjaman subordinasi dan debentures yang bisa 

berfungsi seperti equity capital. Bila kerugian melebihi modal 

ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok 

oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus 
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menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para 

deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung 

melindungi kegagalan atau kerugian bank. 

Sumber Permodalan Bank Syariah 

Sumber permodalan di perbankan syariah berbeda dengan 

sumber permodalan di perbankan konvensional. Dalam 

perbankan syariah, sumber modal bank hanya modal inti dan 

kuasi ekuitas, sedangkan pinjaman subordinasi tidak termasuk. 

Jika ditelaah dari sisi syariah, modal pinjaman (subordinated loan) 

itu termasuk dalam kategori qardh, yaitu pinjaman harta yang 

dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf Ash Shalih, qardh 

dikategorikan dalam akad tathawwu’ atau akad saling membantu 

dan bukan transaksi komersial. Pemberi pinjaman tidak boleh 

meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena 

setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan 

imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib 

menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh 

tempo. Oleh karena itu qardh mempunyai derajat preferensi yang 

tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya.  Oleh karena 

itu tidak beralasan bagi qardh untuk ikut menanggung resiko atau 

memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank 

ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. 

Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat 
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dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank 

syariah. 

Seperti telah disebutkan tadi, sumber utama modal bank syariah 

adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti 

adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri 

dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan 

dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana 

yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah). 

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap 

kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para 

pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard), 

terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-

dana wadi’ah atau qard. 

Adapun dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah) dapat juga 

dikategorikan sebagai modal, oleh karena itu disebut kuasi 

ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung 

resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil 

itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak 

untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila 

terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (mis 

management), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen bank selaku mudharib. Dengan demikian sumber 

dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi 

permodalan bank sebagaimana diuraikan di dalam bab ini. Namun 
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demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan 

dalam pengukuran ratio kecukupan modal yang akan diuraikan di 

bawah ini. 

BAB VI 

PRODUK DAN AKAD BANK SYARIAH 

 

Bab V sebelumnya telah dibahas tentang penghimpunan 

dan penyaluran dana perbankan syariah, dengan menyinggung 

beberapa akad yang digunakan di setiap produk penghimpunan 

dan penyalurannya. Sedangkan pada bab VI ini akan dibahas 

tentang produk dan akad yang menyertainya secara lebih rinci.  

6.1  PENGERTIAN AKAD 

Kata akad dapat diartikan beragam tergantung 

konteksnya.  Secara bahasa, akad bisa diartikan ikatan, 

mengencangkan, menjamin, atau perjanjian.  

Sedangkan secara istilah, akad dapat dilihat secara umum 

maupun secara khusus. 

➢ Secara umum, arti akad  adalah sesuatu yang menjadi 

komitmen seseorang untuk dilakukan, atau komitmen 

seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan 

suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan 
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➢ Adapun secara khusus, arti akad adalah ikatan antara 

beberapa pihak yang melakukan transaksi, melalui ijab 

dan qabul.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka sumpah tidak 

termasuk akad. Demikian pula berjanji untuk diri sendiri, tidak 

termasuk akad. Istilah akad hanya digunakan untuk transaksi 

antara beberapa pihak, baik saling mengikat maupun tidak saling 

mengikat. 

Akad akan sah jika terpenuhi rukun akadnya. Mayoritas 

ulama mengatakan bahwa rukun akad ada 3 yakni: 

a. ada pihak yang melakukan akad,  

b. ada pernyataan ijab-qobul (shighah) dan  

c. ada objek akad (ma’qud).  

Namun menurut Madzab Hanafiyah, rukun akad hanya satu 

syarat saja, yakni adanya ijab-qobul (shighah) saja, sedang dua 

yang lain merupakan konsekuensi adanya ijab-qobul.. 

Berkaitan dengan harta, maka akad dapat digolongkan 

dalam akad maliyah dan ghairu maliyah.  Akad maliyah, yaitu 

semua akad yang melibatkan harta atau benda tertentu, baik 

untuk transaksi komersial, seperti jual-beli maupun non komersial, 

seperti hibah, hadiah; termasuk juga akad terkait dengan 

pekerjaan dengan kompensasi tertentu, seperti akad 

mudharabah, muzara`ah atau musaqah. Sedangkan akad ghairu 

maliyah, adalah akad yang hanya terkait dengan perbuatan saja 
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tanpa ada kompensasi tertentu, seperti akad hudnah (perjanjian 

damai), mewakilkan, wasiat, dll. Namun ada akad yang tergolong 

dua-duanya, maliyah dan ghairu maliyah sekaligus, contohnya 

akad nikah, khulu’, shulhu, dan sebagainya 

Akad di bank syariah ada di setiap produk bank, seperti 

terlihat dalam bagan di bawah.  Produk bank umum syariah dan 

Unit Usaha Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) 

Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan 

(III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan 

kepada nasabahnya. Masing-masing produk dan jasa mempunyai 

akad yang beda satu dengan lainnya. Berikut ini penjelasan 

masing-masing produk dan jasa serta akadnya. 
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6.2  AKAD DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA 

 Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang 

diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip 

wadi’ah dan mudharabah. 

6.2.1  Prinsip Wadiah 

Prinsip Wadi’ah bisa diterapkan pada produk rekening 

tabungan atau pada rekening giro. Pada kedua rekening, prinsip 

wadi’ah yang diterapkan bisa wadiah yad dhamanah atau wadi’ah 

amanah. Rekening giro biasanya menggunakan akad wadi’ah 

dhamanah, sedangkan dalam rekening tabungan bisa 

menggunakan salah satu dari dua prinsip tadi.  

Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. 

Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan dalam hal wadi’ah 

dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas 

keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan/menggunakan harta titipan tersebut. 
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Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perban-

kan ini juga melekat sifat yad dhamanah, maka implikasi 

hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak seba-

gai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang 

dipinjami (Prinsip ini mirip seperti yang dilakukan Zubair bin 

Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW). 

Ketentuan umum dari produk ini adalah: 

• Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana akan menjadi 

hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana 

tidak dijanjikan imbalan sebelumnya dan tidak menanggung 

kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada 

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana 

masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka. 

• Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya 

mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan 

persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, 

bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card. 

• Bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi 

terhadap pembukaan rekening ini untuk sekedar menutupi 

biaya yang benar-benar terjadi. 

• Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro 

dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 
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6.2.2. Prinsip Mudharabah 

Prinsip mudharabah dalam aplikasinya menempatkan 

penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal 

(pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana 

dari deposan tersebut nantinya digunakan bank untuk melakukan 

pembiayaan dengan prinsip murabahah, ijarah dan pembiayaan 

mudharabah.  

Skema pembiayaan mudharabah, mensyaratkan hasil 

usaha ini akan dibagi- hasilkan berdasarkan nisbah yang 

disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan 

pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh 

atas kerugian yang terjadi.  

Rukun mudharabah akan terpenuhi dengan sempurna jika 

ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi 

hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini 

diterapkan pada produk tabungan dan deposito berjangka. 
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Gambar 6.2 Prinsip Mudharabah 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan 

dana kepada bank, prinsip mudharabah terbagi tiga yakni 

mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance 

sheet, mudharabah muqayyadah off balance sheet: 

a.  Mudharabah Mutlaqah 

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa 

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis 

penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada 

pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimpun. 

Ketentuan umum dalam produk ini adalah: 

• Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 

pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan 

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 
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kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 

akad. 

• Bagi tabungan mudharabah, bank memberikan buku 

tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan 

atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Bagi 

deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat 

atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

• Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh 

penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tapi 

tidak dibolehkan mengalami saldo negatif. 

• Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang 

diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama 

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah 

dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat 

akad baru. 

• Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan 

tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

b.  Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus 

(restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya 

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan 
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digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan 

untuk nasabah tertentu. 

Jenis simpanan ini mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 

• Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus 

diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur 

persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 

• Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 

 pembagian keuntungan secara resiko yang dapat 

ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 

kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 

akad. 

• Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari 

rekening lainnya. 

• Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan 

sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 

deposan.  

c.  Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana 

mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana 

bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 
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usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha 

yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. 

Jenis simpanan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

• Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari 

rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos 

tersendiri dalam rekening administratif. 

• Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung 

kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 

• Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua 

pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha 

berlaku nisbah bagi hasil. 
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Gambar 6.3. Alur dalam Investasi Mudharabah Muqayyadah 

 

6.2.3. Akad Pelengkap 

Guna mempermudah pelaksanaan penyaluran dana, bia-

sanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini 

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluar-

kan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini 

sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad 

pelengkap tersebut misalnya akad wakalah (Perwakilan). Wakalah 

dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan 

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan 

jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. Contoh lainnya 

adalah ketika bank meminta kepada supplier menyediakan barang 

yang dibutuhkan nasabah dalam akad murabahah.  

6.3  PENYALURAN DANA 

 Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori, yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip jual beli. 
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2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan 

jasa dilakukan dengan prinsip sewa. 

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan 

guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip 

bagi hasil. 

  Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan 

bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang 

atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti 

murabahah, salam, dan istishna serta produk yang menggunakan 

prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat 

keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha 

sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil 

keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di 

muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini 

adaiah musyarakah dan mudharabah. 

6.3.1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)   

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of 

property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan 

menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti: 
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a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai 

murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) 

adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari 

pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati 

harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 

dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak 

dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, 

murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan 

(bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera 

setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.  

Sebagai contoh adalah pembiayaan kepada nasabah dalam 

pembelian barang-barang seperti mobil, motor, dll. 

b. Salam 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper-

jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara 

tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak 

sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas 

transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini 

kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus 

ditentukan secara pasti. 
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Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan 

kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasa-

bah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara 

cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank 

dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya 

secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging 

financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, 

kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan 

jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang 

yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank 

untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. 

Ketentuan umum Salam:  

• Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya 

secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 

jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis 

kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada 

panen dua bulan mendatang. 

• Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai 

dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung 

jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang 

telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan 

pesanan. 



176 
 

• Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau di-

pesannya sebagai persediaan (inventory), maka 

dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada 

pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar 

induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan 

paralel salam. 

c. Istishna 

 Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam 

istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank 

syariah umumnya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan 

konstruksi (rumah, gedung, took, pabrik, dll). 

Ketentuan umum: 

• Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam 

ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di-

cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah sela-

ma berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pe-

sanan dan terjadi perubahan harga setelah akad 

ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditang-

gung nasabah. 
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                             Gambar 4.4 Alur pembiayaan Istishna 

 

6.3.2. Prinsip Sewa 

(Ijarah) 

 Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahaan manfaat. 

Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual 

beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada 

ijarah objek transaksinya adalah jasa. 
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Gambar 6.5 Alur pembiayaan dalam Prinsip Sewa 

 

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang 

disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan 

syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (IMBT), yakni sewa 

yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan 

harga jual disepakati pada awal perjanjian. Pada IMBT, opsi dari 

nasabah ditambah dengan opsi beli. 

6.3.3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Syirkah atau prinsip bagi hasil adalah prinsip kerjasama 

antara pihak nasabah dan pihak bank.   

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil ini 

adalah:  

a. Musyarakah 

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah 

(syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi 

musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki 

secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah 

adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau 

lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh 

bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 
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 Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasa-

ma dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), 

kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), 

kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible 

asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi 

(credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai 

dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk 

kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan 

waktu menjadikan produk ini sangat  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Alur pembiayaan Musyarakah 

 

Ketentuan umum: 

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 

musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal 
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berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang 

dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk 

menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan 

seperti: 

• Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

• Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin 

pemilik modal lainnya. 

• Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

• Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di-

gantikan oleh pihak lain. 

• Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: 

   ¥ Menarik diri dari perserikatan 

  ¥ Meninggal dunia, 

  ¥ Menjadi tidak cakap hukum 

• Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka 

waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi 

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai 

dengan porsi kontribusi modal. 

• Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 

Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana terse-

but bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 

b. Mudharabah 
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Secara spesifik terdapat bentuk kerjasama yang banyak 

dilakukan dalam akad perbankan syariah yaitu mudharabah. 

Mudharabah adalah akad pada bentuk kerjasama antara dua atau 

lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini 

menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari 

shahibul maal dan keahlian dari mudharib. 

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil 

shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang 

kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung 

jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. 

Sedangkan sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk 

mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba 

optimal. 

Jika investasi yang dilakukan shahibul maal tidak 

mensyaratkan kepada siapa dana investasi akan dikelolakan, 

maka akadnya adalah mudharabah muthaqlah. 

Perbedaan yang esensial antarai musyarakah dan 

mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen 

dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah 

modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam 

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah 

dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian 
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kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran 

yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing 

pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. 

Sebaliknya setiap usaha dari masing-masing pihak untuk 

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan 

tidak dibolehkan, dan bertentangan dengan ajaran Islam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7. Prinsip bagi hasil/mudharabah 

Ketentuan umum: 

• Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang 

 atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. 

Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 
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• Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara:  

 ¥ Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing), 

mayoritas diaplikasikan.  

 ¥ Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 

• Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, 

pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku 

pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti 

penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana. 

• Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 

namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha 

nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya 

tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran 

kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. 

Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat).  

Karakteristik mudharabah muqayadah pada dasarnya sama 

dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada 

adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan per-

mintaan pemilik modal (restricted fund).  

6.3.4  Akad Pelengkap 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak 
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ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini 

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti 

biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.  

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

 Hiwalah adalah transaksi pemindahan piutang nasabah 

(muhil) kepada bank (muhal ‘alaih) dari nasabah lain (muhal). 

Nasabah yang punya piutang meminta bank untuk membayarkan 

terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat 

piutang jatuh tempo, maka nasabah lain yang mempunyai utang, 

akan membayar kepada bank. Bank memperoleh jasa atas 

imbalan jasa pemindahan utang-piutang ini. 

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya 

untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat 

melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa 

pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang 

akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan 

pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang 

memindahkan piutang dengan yang berutang. Misalnya seorang 

supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik 

proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena 

kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk 
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mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran 

dari pemilik proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8.  Jasa Hiwalah (Pengalihan Utang)  

 

b. Rahn (Gadai) 

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pem-

bayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.  

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria : 
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• Milik nasabah sendiri. 

• Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai 

riil pasar. 

• Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.  

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu 

yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak 

barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak 

atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. 

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang fleksibel, 

karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan juga 

produktif. Atas pemberian pinjaman kepada nasabah dengan 

jaminan barang yang digadaikan, bank mengenakan biaya 

pemeliharaan atas barang tersebut. Semakin tinggi taksiran atas 

barang, maka pembiayaan akan semakin tinggi. 

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan 

penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim (atau 

nasabah diberikan masa tenggang pelunasan sebelumnya). 

Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan 

seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka 

kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan 

tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi keku-

rangannya. 
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c. Qardh  

Qardh adalah pinjaman uang, yang sumbernya bisa berasal 

dari bagian modal yang dialokasikan khusus, dana zakat, infaq 

dan shadaqah.  Aplikasi qardh dalam perbankan juga fleksibel 

(tergantung asal dana), antara lain : 

➢ Sebagai pinjaman talangan haji, dimana 

nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan 

untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya 

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya 

sebelum keberangkatannya. 

➢ Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, 

dimana menurut perhitungan bank akan 

memberatkan si pengusaha bila diberikan 

pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau 

bagi hasil (fungsi sosial). 

➢ Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari 

produk kartu kredit syariah, dimana nasabah 

diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai 

milik bank melalui ATM. Nasabah akan 

mengembalikannya sesuai waktu yang 

ditentukan. 

➢ Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, 

dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk 

memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus 
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bank. Pengurus bank akan mengembalikannya 

secara cicilan melalui pemotongan gajinya. 

d. Wakalah (Perwakilan) 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, 

inkaso dan transfer uang. 

Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (warkat 

inkaso) yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain 

di luar wilayah kliring. Dalam hal ini bank menerima perintah dari 

nasabah, dan atas perintah ini bank dapat memungut biaya 

tertentu. 

L/C  (letter of credit) adalah jaminan pembayaran tertulis 

yang diterbitkan bank atas dasar permohonan applicant (biasanya 

importer) kepada beneficiary (biasanya eksportir) apabila dapat 

memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Hampir sama dengan 

L/C yang mengikuti aturan internasional, maka SKBDN ( Surat 

Kredit Berdokumen Dalam Negeri) aturannya dikeluarkan melalui 

surat keputusan Bank Indonesia. Apabila nasabah ingin 

menggunakan fasilitas jasa ini, maka ia harus menyediakan 

setoran jaminan berupa uang sebesar 100% dari nilai L/C, dan 

membayar biaya tertentu kepada bank sebagai balas jasa atas 

perintah nasabah kepada bank untuk menerbitkan L/C. 
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Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad 

pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan 

L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka 

penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan 

pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau 

musyakarah. 

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung 

jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi 

tanggung jawab nasabah. 

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing--

masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa 

musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin 

nasabah. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas 

sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan ha-

rus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh 

bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat 

pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. 

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan 

disetujui bersama antara nasabah dengan bank. 

e. Kafalah (Garansi Bank) 

Garansi bank adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan 

oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk menanggung resiko 

tertentu yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan 
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kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang 

menerima jaminan (beneficiary). Definisi tadi menggambarkan 

adanya pemindahan tanggung jawab dari nasabah kepada bank. 

Garansi Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk 

menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat 

mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana 

untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai). Bank dapat pula menerima 

dana tersebut dengan prinsip wadi’ah. Bank mendapatkan 

pengganti biaya atas jasa yang diberikan.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam Bank Garansi ini adalah 

nasabah (pihak terjamin), bank (pihak penjamin) dan pihak yang 

menerima jaminan bila nasabah melakukan wan prestasi. 

Setoran jaminan merupakan syarat dalam Bank Garansi, 

dan apabila nasabah menyetor 100% dari setoran jaminan ini, 

maka barulah produk ini tergolong dalam jasa perbakan. 

Beberapa aplikasi Bank Garansi meliputi: 

- Bid Bond, yaitu jaminan bank untuk mengikuti tender. 

- Advance Payment Bank, yaitu jaminan bank atas uang muka 

yang diterima nasabah. 

- Performance Bond, yaitu jaminan bank untuk melaksanakan 

suatu proyek. 

- Retention Bond, yaitu jaminan bank untuk memelihara proyek 

setelah proyek selesai dikerjakan. 
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- Shipping guarantee, yaitu jaminan bank untuk mengeluarkan 

barang-barang impor dari pelabuhan sebelum dokumen 

impor riba.  

6.4  JASA PERBANKAN LAIN 

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa 

sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain 

berupa : 

6.4.1  Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Sharf adalah jasa layanan bank dalam tukar menukar mata 

uang.  Pada prinsipnya jual-beli valuta asing dibolehkan asalkan 

sejalan dengan prinsip sharf.  

Syarat jual beli antara lain bahwa mata uang yang 

dipertukarkan tidak sejenis, proses pertukaran harus dilakukan 

pada waktu yang sama (spot) secara tunai bukan transaksi 

forward.  

Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini, 

dari selisih antara kurs jual dan kurs beli.  

6.4.2  ljarah (Sewa) 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan 

(safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen 

(custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.  
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Safe deposit box adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk 

menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi 

oleh nasabah yang menyewanya, tidak dapat diakses oleh pihak 

lain tanpa seijin nasabah (termasuk bank sendiri). Atas jasa ini, 

bank dapat menerapkan prinsip ijarah atau prinsip wadi’ah yad al-

amanah. 

Nasabah diberikan akses khusus untuk menuju tempat 

penyimpanan dengan diberi kunci box. Perjanjian akan berakhir, 

jika nasabah telah menyerahkan kembali kunci tempat 

penyimpanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

SIMULASI PRODUK BANK SYARIAH 
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Bab ini memberikan contoh-contoh bagaimana cara 

menghitung bagi hasil, margin keuntungan dan sewa pada 

produk-produk di bank syariah, baik dari sisi pendanaan dan 

pembiayaan.   

 

7.1  PRODUK PENDANAAN 

A.  Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) 

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah 

nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan 

bank syariah. Misalnya, jika bank syariah menawarkan nisbah 

bagi hasil tabungan sebesar 55:45, itu artinya nasabah bank 

syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 55% dari return 

investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan 

dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah 

akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 45%.  

Menghitung nisbah bagi hasil untuk produk 

pendanaan/simpanan bank syariah, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan 

investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan 

dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return 

bagi hasil, sementara itu untuk produk simpanan dengan skema 

titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.  

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan 

investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi 
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pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan 

melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi 

tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, 

pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor 

ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, 

sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda 

juga.  

Sebagai manager investasi, bank syariah akan 

menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang 

dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk 

menghitung ekspektasi/proyeksi return investasinya. Termasuk 

juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank 

syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata 

dari seluruh jenis pembiayaan syariah yang selama ini telah 

diberikan ke sektor riil.  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat 

diperoleh besarnya pendapatan investasi – dalam bentuk 

equivalent rate- yang akan dibagikan kepada nasabah, misalnya 

sebesar 10%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan 

investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, 

guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan 

pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung 

dari tingkat efisiensi bank masing-masing.  
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Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara 

lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah 

yang bersangkutan seperti ROA (Return on Assets) dan indikator 

lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah 

misalnya memerlukan pendapatan investasi -yang juga dihitung 

dalam equivalent rate- misalnya sebesar 7 %. Dari kedua angka 

tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung:   

➢ Porsi bagi hasil untuk nasabah  = [10% dibagi (10%+7%)] = 

0.59  (59%) 

➢ Porsi bagi hasil untuk bank syariah =  [7% dibagi (10%+7%)] 

= 0.41 (41%) 

Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 

59:41.  

Dalam prakteknya nasabah bank syariah tidak perlu terlalu 

pusing dengan perhitungan rumit bagi hasil semacam ini. Calon 

nasabah hanya tinggal menanyakan berapa rate indikatif dari 

Tabungan atau Deposito bank syariah yang diminatinya. Rate 

indikatif ini adalah nilai equivalent rate dari pendapatan investasi 

yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam 

persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat 

dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar 

keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus 

berinvestasi di bank syariah.  
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Contoh perhitungan bagi hasil dengan akad mudharabah 

Deposito:   

Ibu Fitri mempunyai deposito sebesar Rp 100.000.000,- 

untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sejahtera.  Nisbah 

bagi hasil antara Bank Syariah Sejahtera dan nasabah adalah 

45%:55%.  Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah 

Sejahtera adalah Rp 15.000.000.000,-, dan pendapatan yang 

dibagihasilkan di Bank Syariah Sejahtera adalah Rp 

1.000.000.000,-. 

Perhitungannya: 

Bagi hasil yang diterima ibu Fitri:        

BagiHasil=

−=−
−

−
,667.666.3%55,000.000.000.1

,000.000.000.15

,000.000.100
RpxxRp

Rp

Rp

 

   (perhitungan di atas adalah nilai-nilai yang belum dipotong 

pajak). 

Contoh perhitungan akad mudharabah untuk tabungan 

sebagai berikut:  

Bapak Harnogo memiliki tabungan di Bank Syariah 

Berdikari. Pada bulan Juli 2012 saldo rata-rata Bapak Harnogo 

adalah sebesar Rp 25.000.000,-.  Saldo rata-rata per bulan 

tabungan di Bank Syariah Berdikari adalah Rp 10.000.000.000,-, 
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dan pendapatan yang akan dibagihasilkan adalah sebesar Rp 

500.000.000,-. 

 

Perhitungannya: 

Bagian Nasabah = 

−=−
−

−
,000.250.1,000.000.500

,000.000.000.10

,000.000.25
RpxRp

Rp

Rp
 

(Hasil perhitungan belum termasuk pajak) 

Cara Penetapan Bagi Hasil di Bank Muamalat 

Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, 

mempunyai cara penetapan bagi hasil agak berbeda. Mula-mula 

terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni 

angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari 

penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah.  

Misalnya HI-1000 Rupiah bulan Juli 2012 adalah 8,53. Hal 

tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang 

dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 8,53 (HI-1000 

sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan 

bank untuk deposito 1 bulan adalah 55:45, maka dari Rp. 8,53 

tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 55% 

sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah 

akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,69 (berarti HI-1000 
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nasabah = 4,69 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

  Rata-Rata Dana Nasabah     Nisbah Nasabah  

Bagi Hasil 

Nasabah =  
 
 X  HI-1000 *  

X  
 

 1000   100 

*) HI-1000 Sebelum Bagi Hasil 

Sebagai contoh: 

Pak Dudy mempunyai deposito Mudharabah di Bank 

Muamalat pada bulan Juli 2012 senilai Rp. 10.000.000,- dengan 

jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito per 1 bulan saat 

itu adalah 55:45. HI-1000 untuk bulan Juli 2012 sebesar 8,53, 

maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak 

Dudy adalah : 

  Rp 10.000.000,-   55 

Bagi Hasil Nasabah =     X  8,53 X   

  1000   100 

Sehingga bagi hasil nasabah = Rp. 46.900,- 

Bank Muamalat mempunyai beberapa produk tabungan 

dan deposito dengan, dengan nisbah bagi hasil menggunakan HI-

1000, seperti contoh di atas. Sebagai gambaran, beberapa nisbah 
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bagi hasil dari produk tabungan dan deposito dari bank Muamalat 

dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah.  :                

                                                    Tabel 7.1  Daftar Nisbah nasabah 

Jenis Produk Nisbah  
Nasabah 

Jenis Produk Nisbah 
Nasabah 

Tabungan: 

Tabungan Muamalat 

- Shar-E Gold 

- Shar-E Regular 

Tabungan Muamalat Pos 

Tabungan Muamalat Sahabat 

Tabungan Muamalat Umroh 

Tabungan Haji Arafah Plus 

 

 

 

22% 

12% 

6% 

2% 

30% 

10% 

Deposito: 

Deposito rupiah 1 bulan 

Deposito rupiah 3 bulan 

Deposito rupiah 6 bulan 

Deposito rupiah 12 bulan 

Deposito USD 1 bulan 

Deposito USD 3 bulan 

Deposito USD 6 bulan 

Deposito USD 12 bulan 

 

50% 

51% 

53% 

54% 

17% 

19% 

21% 

23% 

Sumber: Bank Muamalat, per Juli 2012  

B.  Perhitungan Bonus Wadiah 

Akad wadiah tidak harus memberikan bonus pada 

nasabah, oleh karena itu tidak dijanjikan dalam akad. Terutama 

dalam akad wadiah yad-dhamanah, bank tidak diharuskan 

memberikan bonus atas dana titipan tersebut, bahkan bank dapat 

membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Namun untuk 

menarik nasabah, bank syariah biasanya memberikan bonus. 

Contoh perhitungan bonus dalam produk dan akad giro 

wadiah sebagai berikut: 

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus 

wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang 

bersangkutan. 
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2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif 

bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian 

bulan yang bersangkutan. 

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus 

wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan 

dikali hari efektif. 

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah 

tersebut,hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 

1.  Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tariff yang 

diberikan bank sesuai ketentuan 

2.  Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 

3.  Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan 

dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut kalender. 

4.  Saldo harian adalah saldo pada akhir hari 

5.  Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal 

pembukuan atau tanggal pembukuan atau tanggal 

penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku. 

6.   Dana giro mengendap kurang dari satu bulan karena 

rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada 

akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali 

apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo 

harian. 

Contoh perhitungan bonus giro Wadi’ah: 
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Ibu Ida memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah 

Cimanggis dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2012 adalah 

Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BSC kepada nasabah 

adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. 

Diasumsikan total dana giro wadiah di BSC adalah Rp 

500.000.000,-. Pendapatan BSC dari penggunaan giro wadiah 

adalah Rp 20.000.000,-. Maka perhitungan bonus yang diterima 

oleh Ibu Ida pada akhir bulan Mei 2012 adalah sebagai berikut 

Bonus yang diterima Ibu Ida = 

−=−
−

−
,000.12%30,000.000.20

,000.000.500

,000.000.1
RpxxRp

Rp

Rp
 

                                                                                                

7.2   PRODUK PEMBIAYAAN 

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara 

umum skim pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar: 

1. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan 

untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang 

tidak digunakan untuk tujuan usaha. 

2. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk 

kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua, 

yakni: 

a. Pembiayaan Investasi 

b. Pembiayaan Modal Kerja 
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Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan 

produktif terletak pada metode pendekatan analisanya.  Peda 

pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan 

finansial pribadi dalam mengembalikan  pembiayaaan yang telah 

diterimanya (seperti gaji).  Sedangkan pada pembiayaan 

produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial 

usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.  Dari 

sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit 

daripada pembiayaan konsumtif. 

Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumtif meliputi 

1. Skim Bai’ al-Murabahah: 

2. Skim Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) 

3. Skim Ijarah with Promise to Sell 

4. Skim Bai’ Al-Istishna’ Paralel 

Adapun jenis-Jenis Pembiayaan Produktif meliputi: 

1. Skim Musyarakah Mutanaqishah 

2. Skim Bai’ as-Salam 

3. Skim Pembiayaan Musyarakah 

4. Skim Pembiayaan Mudharabah 

5. Skim Bai’ wal Ijarah 

6. Skim Ijarah wal Ijarah 

7. Skim IMBT wal IMBT dengan Hibah 
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8. Skim Rahn wal Ijarah (Gadai Syariah: untuk pembiayaan 

konsumtif/produktif)) 

9. Skim Pembiayaan Qardh 

 

A. Simulasi Transaksi Pembiayaan Konsumtif 

Transaksi pembiayaan konsumtif meliputi bai’ al 

murabahah, Ijaroh Mutahhiya bittamlik dengan hibah, bai’ al-

istihna paralel dan bai’ as-salam.  Berikut skema dan contoh 

transaksi masing-masing akad:  

1. SKIM  BAI’  AL-MURABAHAH 

Skim pembiayaan ini paling besar nilainya dari 

semua jenis pembiayaan yang ada di bank syariah seluruh 

Indonesia. Pembiayaan ini biasanya merupakan pembiayaan 

untuk pembelian barang-barang keperluan nasabah, seperti 

mobil, motor, handphone, dll. Dalam setiap  akadnya harus 

disebutkan berapa jumlah pembiayaan dan jangka waktu 

cicilan. 

     Langkah 1. Pembelian Obyek oleh Bank 

 

1. Bayar Tunai 

 
 

1. Penyerahan Barang  

      
 
      Langkah 2. Penjualan Barang kepada Nasabah 
 

BANK 
    Supplier 
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2.Bayar Cicil atau Tangguh 

                                                                         
                                               1.Akad  Murabahah 

3.Penyerahan Barang 
                     
 

     Gambar 7.1.  Skema Pembiayaan dengan Bai’ al-
Murabahah 

Contoh Transaksi: 

Bapak Indra berniat membeli mobil untuk kepentingan 

pribadi seharga Rp120.000.000,- padahal saat itu ia hanya 

memiliki dana Rp 30.000.000,-. Untuk mengatasi 

permasalahannya, Bapak Indra pergi ke Bank Syariah untuk 

mencari solusi.  Bagaimana skim yang akan diterima Bapak 

Indra jika asumsi ekspektasi keuntungan bank adalah 

12%/tahun, dan angsuran pembiayaan murabahah dilakukan 

selama 2 tahun? 

Jawab: 

• Perhitungan Bank: 

   Harga mobil                        =  Rp 120.000.000,- 

   Porsi nasabah                     =  Rp   30.000.000,-   

- 

   Porsi Bank                          =   Rp   90.000.000,- 

   Margin Keuntungan Bank   =   Rp   90.000.000,- 

x 12% x 2 th   

                                               =   Rp  21.600.000,- 

• Skim untuk Nasabah: 

 Harga Beli mobil                =  Rp  120.000.000,- 

       Nasabah BANK 
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 Margin keuntungan Ban     =  Rp    21.600.000,-   

+ 

 Harga jual bank                  =   Rp  141.600.000,- 

 Angsuran I                          =   Rp   30.000.000,-    

- 

 Sisa angsuran                    =   Rp  111.600.000,- 

 Angsuran per bulan            =   Rp  111.600.000,-  

: 24 bulan   

                                             =  Rp 4.650.000,- 

 

2.   SKIM  IMBT DENGAN HIBAH 

Ijarah Mutahhiya bi Tammlik (IMBT) dengan hibah 

adalah pembiayaan yang dilakukan bank, di mana bank 

menyewakan manfaat sewa atas asset yang bukan miliknya 

kepada nasabah yang menyewa, dan diakhiri dengan 

perpindahan kepemilikan secara hibah di akhir masa sewa. 

Dengan kata lain, yang diijarahkan di sini adalah manfaat 

objek, bukan objek itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          8. Realisasi Hibah & Perpindahan 

                   ---------Kepemilikan---------------------------------- 

                                       1.Spesifikasi Barang                                  2. Spesifikasi Barang 

 

                                       5. Akad Ijarah                                       3. Jual-Beli 

 

                                  

                                      7.Bayar Sewa                                          4. Bayar Tunai    

 

                                                                       6. Pengiriman Barang       

 

            

  

Gambar 7.2.  Skema Skim IMBT dengan Hibah 
 

      BANK       

 

   Nasabah      Supplier 

 



206 
 

 

 

Gambar 7.2 menggambarkan skema dari skim IMBT 

dengan hibah, dan contoh transaksi: 

 

Contoh Transaksi: 

Dengan contoh soal di atas, diperoleh alternatif Skim IMBT 

dengan hibah, sbb: 

• Perhitungan Bank: 

   Harga mobil                                             =  Rp 

120.000.000,- 

   Residual Value                                        =  Rp        0,-    

   Keuntungan yang diharapkan Bank        =  Rp 

120.000.000,- x 12% x 2 th   

                                                                    =  Rp 

28.800.000,- 

   (Catatan: Uang muka dalam sewa tidak dikenal) 

   Harga sewa                                              =  Rp 

120.000.000,-  

                                                                         Rp  

28.800.000,- + 

                                                                    =  Rp 

148.800.000,- 

   Angsuran sewa per bulan                        =  Rp 

148.800.000,- / 24 

                                                                    =   Rp    

6.200.000,- 
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Karena nasabah telah memiliki dana sebesar Rp 30.000.000,-

, Bank dapat mensyaratkan pembayaran sewa di muka untuk 

4 bulan pertama, yakni sebesar Rp 24.800.000,-.  Namun hal 

ini juga termasuk kebijakan Bank. 

Dengan pertimbangan tertentu, bank juga dapat memberikan 

fasilitas pembayaran sewa per bulan tanpa pembayaran 

sewa di muka. 

• Skim untuk Nasabah:  

   Jenis  fasilitas                                       :  Bai’ wal Ijarah 

Muntahiya bit-Tamlik 

   Angsuran sewa 9 bulan pertama        =   Rp  

24.800.000,- 

   Angsuran  sewa                                  =   Rp    

6.200.000,- / bulan    

   Akhir masa sewa                                  :  Barang 

dihibahkan 

 

3.  SKIM BAI’ AL-ISTIHNA’ PARALEL 

Pembiayaaan ini atas dasar pesanan, biasanya untuk 

pembiayaan konstruksi/manufaktur, dan merupakan salah satu 

skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di 

mana obyek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.   

Contoh pembiayaan bai’ al-istihna ini sering terjadi 

dalam proses pembanguna rumah, pabrik, gedung, 

manufaktur, usaha pertokoan, dll. Mula-mula nasabah selaku 

pembeli memesan terlebih dahulu pada bank syariah yang 
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akan mengadakan obyek yang dipesan nasabah. Setelah 

pesanan rampung, bank akan menjual ke pemesan sebesar 

harga awal ditambah dengan margin keuntungan bank. Metode 

pembayaran dilakukan di muka, baik secara cicilan maupun 

tangguh, bukan secara kontan. 

Sedangkan bai’ al-istihna’ parallel dilakukan bank 

dengan memesan kepada pemasok lain, karena 

ketidakmampuan bank melakukan pengadaan barang pada 

pemasok pertama seperti dipesan nasabah pemesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  SKIM BAI’ AS-SALAM 

                           
                                  1b.Spesifikasi Barang                              2b. Spesifikasi Barang 

 

                                    1a. Akad Istishna I                                   2a.Akad Istshina II 

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                       3.Bayar Tunai 

                                  3b. Penyerahan Barang 
                                        

                    3a.Bayar  secara di muka,                                                                           
              Secara cicilan, atau ditangguhkan                       

      

Gambar 8.3. Skema Pembiayaan dengan Prinsip Bai’ al-Istishna’ 

 

   Nasabah      Supplier 
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Bai’ as-salam adalah pembiayaan yang sistem 

pembayaran di lakukan di muka (advance payment). Dan  

inilah perbedaannya dengan skim bai’ al-istihna’, yang 

pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau tangguh 

. Dalam skim bai’ as-salam ini, pembeli diharuskan untuk 

membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian baru 

dilakukan pengiriman barang.  Dalam transaksi model ini 

biasanya pihak penjual memiliki bargaining position yang lebih  

tinggi dari pada pembeli, sehingga dapat melakukan 

persyaratan demikian.  Selain itu pihak penjual juga 

membutuhkan modal kerja untuk menghasilkan barang yang 

dibutuhkan yang notabene dananya bersumber dari 

pembayaran di muka oleh pembeli. 

Transaksi salam ini sekilas mirip sistem ijon di 

padesaan, merungpakan transaksi yang dilarang.  

Perbedaannya terletak pada adanya kesepakatan dalam 

penentuan harga, kuantitas dan kualitas barang yang jelas 

pada bai’ as-salam, sedangkan system ijon hanya 

mensyaratkan harganya saja. 

 

 

 

 

                           
                                1b.Spesifikasi Barang                 2b. Spesifikasi Barang 
 

                               1a. Akad Salam  I                             2a.Akad Salam II 

                                                                                                              

                               

                              3a.Bayar  secara di muka                  3.Bayar Tunai 

                             
                                                   
                                                
                                               3b. Penyerahan Barang                   
       

Gambar 8.4. Skema Pembiayaan dengan Prinsip Bai’ as- Salam 

       
   Nasabah      Supplier 
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B.  Simulasi Transaksi Pembiayaan Produktif 

Transaksi pembiayaan produktif meliputi Skim 

Musyarakah Mutanaqishah, Skim Bai’ as-Salam, Skim 

Pembiayaan Musyarakah, Skim Pembiayaan Mudharabah, Skim 

Bai’ wal Ijarah, Skim Ijarah wal Ijarah, Skim IMBT wal IMBT 

dengan Hibah, Skim Rahn wal Ijarah (Gadai Syariah: untuk 

pembiayaan konsumtif/produktif), Skim Pembiayaan Qardh. 

Beberapa akad dalam transaksi pembiayaan produktif di 

atas ada yang menggunakan akad ganda, jadi tidak hanya 

menggunakan satu akad. 

 

1. SKIM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

Dalam skim ini, bank dan nasabah sama-sama 

memiliki kontribusi dana dalam usaha.  Pengembalian hasil 

usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati 

nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, 

semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Gambar 7.5. Skema Skim Pembiayaan Musyarakah 

    BANK NASABAH 

Porsi Dana  Porsi Dana 

USAHA BERSAMA 

          Laba/Rugi 

           Modal 
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Contoh transaksi: 

Bapak Hary memiliki usaha pengadaan beras untuk 

beberapa pasar swalayan dan restoran dengan omset Rp 

50.000.000,- per bulan dan berniat menambah modal sebesar 

Rp 250.000.000,- untuk meningkatkan volume usaha hingga 

mencapai omset yang diharapkan sebesar Rp 75.000.000,- 

per bulan.  Pada tanggal 28 Oktober 2009, Bapak Hary 

mendatangi bank syariah untuk mencari solusi.  Jika akad 

yang diambil adalah pembiayaan Musyarakah, maka skimnya 

adalah sebagai berikut: 

• Perhitungan untuk Bank 

Porsi Bank                                 =  Rp 250.000.000,- 

Keuantungan yang diharapkan Bank   

                                                  =  20%  x  Rp 250.000.000,-   

                                                  =  Rp 50.000.000,- 

Omset usaha selama 1 tahun  =  Rp 75.000.000,- per bulan  x  

12 bulan                                    =   Rp  900.000.000 per tahun 

Maka nisbah bagi hasil untuk bank  = Rp 50.000.000,- /  

                                                   Rp 900.000.000,-  =   5,56% 
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• Perhitungan untuk Nasabah 

Jenis fasiliats                     :  Pembiayaan Musyarakah 

Tujuan penggunaan             :  Modal Kerja 

Nilai Pembiayaan                :  Rp 250.000.000,- 

Jangka waktu                     :  Satu tahun 

Nisbah bagi hasil  :  94,44% (nasabah)  :  5,56% (bank) 

(revenue sharing) 

Keuntungan bank dapat naik atau turun tergantung realisasi 

pendapatan usaha dari nasabah 

2.  SKIM PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

Prinsip mudharabah dapat diterapkan dalam kondisi 

bank membiayaai secara penuh sebuah usaha (100% dana 

dari bank, nasabah memiliki profesionalisme dan business plan 

saja).  Pembagian bagi hasil antara bank dan nasabah 

berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil.  Bagi hasil bagian 

bank berdasarkan pada nisbah tertentu dikalikan dengan hasil 

usaha, yang bisa berasal dari omsetnya/pendapatannya, atau 

pendapatan dikurangi Harga Pokok Produksi, atau perhitungan 

hasil usaha lain. Skemanya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Gambar 7.6. Skema Skim Pembiayaan Mudharabah 

    BANK  NASABAH 

     Modal 100%  Profesionalisme 

             USAHA 

          Laba/Rugi 

           Modal 
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Contoh transaksi pembiayaan produktif dengan skim 

mudharabah  ini sama dengan skim transaksi pembiayaan 

dengan akad musyarakah di atas. Hanya bedanya, pembiayaan 

usaha 100% dilakukan oleh bank syariah. 

 

3. SKIM BAI’ IMBT WAL IMBT DENGAN HIBAH 

Pada skim pembiayaan ini, bank menyewakan manfaat 

sewa atas asset yang bukan miliknya kepada nasabah yang  

menyewa, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan secara 

hibah diakhir masa sewa. Jadi yang di-ijarahkan adalah manfaat 

objek, bukan objek itu sendiri. 

Bedanya dengan skim IMBT dengan hibah, pada skim 

IMBT dengan hibah bank membeli terlebih dulu objek yang 

diinginkan nasabah dari supplier, baru kemudian di-ijarahkan 

kepada nasabah dengan skim IMBT, dan objeknya dihibahkan 

kepada nasabah pada akhir masa sewa. 

Bedanya dengan skim Bai’ wal ijarah, pada skim Bai’ 

wal Ijarah bank yang membeli objek dari supplier kemudian objek 



214 
 

tersebut di-ijarahkan pada nasabah, dan nasabah mengembalikan 

objek tersebut kepada bank pada akhir masa sewa, tidak 

dihibahkan pada nasabah. 

Bedanya dengan skim Ijarah wal Ijarah, pada skim 

Ijarah wal Ijarah bank menyewa asset/objek dari supplier 

kemudian objek tersebut di-ijarahkan pada nasabah, dan pada 

akhir masa sewa nasabah mengembalikan kepada bank, dan 

bank mengembalikan kepada supplier. Jadi yang di-ijarahkan 

adalah manfaat objek, bukan objek itu sendiri. 

Berikut ini skim IMBT wal IMBT dengan hibah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Skema Skim IMBT wal IMBT dengan Hibah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          
             10. Realisasi Hibah &                                                    9. Realisasi Hibah & 
                   Perpindahan Kepemilikan                                          Perpindahan Kepemilikan 
 
 

1. Spesifikasi Barang                                 2. Spesifikasi Barang 
 
 
 
 

3b. Akad Ijarah                                         3a. Akad Ijarah 
 
 
 
 
 
5. Bayar Sewa                                             6. Bayar Sewa 
 

                               4. Pengiriman Barang  oleh supplier 
 

7. Pembayaran secara tunai, cicil,                         8. Pembayaran secara tunai, cicil, 
    atau tangguh                                                            atau tangguh 

             

NASABAH BANK 

 

SUPPLIER 
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4. SKIM RAHN WAL IJARAH (GADAI SYARIAH) 

Skim rahn wal ijarah merupakan produk pembiayaan 

yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan 

konsumtif dan juga produktif. Metode pembiayaan ini 

mempunyai dua prinsip akad, yaitu rahn dan ijarah. Beda skim 

ini dengan skim ijarah yang lainnya (lihat alur skim ijarah di 

sebelumnya), seperti Bai’ wal Ijarah, IMBT wal IMBT dengan 

hibah, Ijarah wal Ijarah, adalah bahwa bank memberikan 

pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh 

bank, dan  atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan 

mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. 

Pada skim ini, yang perlu diperhatikan adalah metode 

penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan 

barang jaminan.  Biaya tersebut tidak dibenarkan 

menggunakan sistem perhitungan bunga yang didasarkan 

pada nilai pinjaman. Sebagai alternatif, bank dapat 

menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan pada jenis 

obyeknya.  Misalnya obyeknya adalah emas, maka biaya dapat 

dihitung berdasarkan beratnya, dalam hal ini jika misalnya 

jaminan emas dengan berat 10 kg, maka jika nasabah 

meminjam Rp 10.000.000, atau pun Rp 50.000.000,- biayanya 

akan sama. 
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Besarnya pembiayaan tergantung pada penilaian 

terhadap barang jaminan. Apabila jsaat jatuh tempo nasabah 

tidak dapat melunasi pinjamannya, maka bank dapat 

melakukan alternatif tindakan sbb: 

1. Memberikan masa tenggang waktu 

2. Melakukan penjualan barang jaminan 

Bila opsi kedua yang dijalankan, maka bila nilai penjualan 

dibawah nilai pinjaman, maka hal tersebut adalah resiko dari 

usaha bank. 

Gadai syariah ini menurut beberapa kalangan lebih 

tepat menggunakan akad qardh wal ijarah, dengan alasan 

bahwa akad pinjam meminjam uang antara nasabah dan bank 

dianggap sebagai qardh. Sedangkan pinjaman yang 

disyaratkan dalam skim ini, tidak berbeda dengan semua 

pinjaman lainnya yang mensyaratkan adanya pinjaman. Ini ada 

kaitannya dengan pelaporan transaksi yang pembukuannya 

tidak menggunakan prinsip rahn namun menggunakan prinsip 

qardh.,  

Contoh Transaksi: 

Ibu Yanti membutuhkan uang sebesar Rp 10.000.000,-.  

Untuk ini, ia mandatangi Bank Syariah untuk meminjam uang 

dengan jaminan emas sebesar 30 gram yang dimilikinya 

(asumsi biaya pemeliharaan emas adalah Rp 3.000,- per 

gram). 
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Jawab: 

• Perhitungan Bank: 

Harga taksiran bank atas emas   =  Rp 12.000.000,- 

Maksimum pinjaman                    =  75% dari nilai taksiran 

                                                     =  Rp  9.000.000,- 

Biaya pemeliharaan 30 gram emas 

                                                     =  30 gram  x  Rp 3.000,- 

                                                     =  Rp  90.000,- 

• Perhitungan untuk nasabah: 

Pinjaman                                     =  Rp 9.000.000,- 

Biaya (dibayar di mu                  =   Rp 90.000,- 

Jangka waktu                             =  2 bulan 

 

C. Produk Jasa 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini 

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti 

biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.  

a. HIWALAH (ALIH UTANG-PIUTANG) 
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Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. 

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya 

untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat 

melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa 

pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian 

yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas 

kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi 

antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. 

Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual 

barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan 

kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia 

meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan 

menerima pembayaran dari pemilik proyek.                                               

b. RAHN (GADAI) 

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan.  

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria : 

• Milik nasabah sendiri. 

• Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai 

riil pasar. 

• Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu 
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yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak 

barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan 

rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. 

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan 

penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. 

Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut 

dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi 

kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. 

Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, 

nasabah menutupi kekurangannya. 

c. QARDH  

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam 

perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : 

➢ Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon 

haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat 

penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan 

melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. 

➢ Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu 

kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk 

menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan 

mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. 

➢ Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana 

menurut perhitungan bank akan memberatkan si 
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pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual 

beli, ijarah, atau bagi hasil. 

➢ Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank 

menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya 

kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan 

mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan 

gajinya. 

d. WAKALAH (PERWAKILAN) 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila 

nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili 

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan 

L/C, inkaso dan transfer uang. 

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad 

pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk 

pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, 

maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan 

dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, 

atau musyakarah. 

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung 

jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi 

tanggung jawab nasabah. 

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka 

masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa 
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musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin 

nasabah. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus 

jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang 

dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus 

dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, 

bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan 

bersama.  Pemberian kuasa berakhir setelah tugas 

dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan 

bank. 

Berikut adalah skema L/C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            7.8 Skema Letter of Credit 

 

Keterangan: 

 

                                                                    6 
 
 
                                                                   3 
 
        2                 7                                      4           5b 
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ISSUING BANK 

IMPORTIR 

NEGOTIATING 
BANK 

EXPORTIR 
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1. Terjadinya perjanjian jual-beli antara Exportir 

(beneficiary) dengan importer/pembeli (applicant). 

Telah disetujui bahwa pembayaran nantinya 

menggunakan L/C. 

2. Atas dasar surat perjanjian jual-beli, importir 

menyerahkan dana sebesar nilai kontrak kepada 

bank penerbit L/C (issuing Bank) untuk menerbitkan 

L/C sebagai alat pembayaran. 

3. Bank penerbit L/C menerbitkan L/C kepada bank 

Exportir. 

4. Bank Exportir mengirimkan advis L/C kepada 

Exportir. 

5. Atas dasar L/C yang diterima, Exportir menyiapkan 

beberapa dokumen, kemudian melakukan negosiasi 

dengan banknya (Negotiating Bank). 

6. Setelah membayar tagihan Exportir, Banknya 

Exportir melakukan penegihan kepada Bank penerbit 

L/C. 

7. Atas dasar tagihan dari Negotiating Bank, dan 

setelah memeriksa semua dokumen, maka issuing 

bank akan mengirinkan dananya kepada Negotiating 

Bank dengan mendebet dana yang telah disediakan 

nasabah.   
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e. KAFALAH (GARANSI BANK) 

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk 

menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank 

dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan 

sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula 

menerima dana tersebut dengan prinsip wadi’ah. Bank 

mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

 

 

 

 

BAB VIII 

DASAR MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH 

8.1  Pentingnya Manajemen Resiko pada Bank Syariah 

Pasal 51 UU no 21/2008 tentang perbankan syariah 

menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib memelihara 

tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai 

kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan 

kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip 

Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang 

berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. 
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Untuk itu bank syariah dan UUS dalam melakukan 

kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Pasal 

35), dan wajib menerapkan manajemen resiko secara aktif (pasal 

38), sehingga menjadi bank yang sehat berdasarkan aturan yang 

disyaratkan oleh Bank Indonesia. Agar supaya bank syariah dapat 

mencapai tingkat kesehatan yang baik, maka dana-dana yang 

dihimpun dan disalurkan harus dikelola dengan baik, termasuk 

dalam mengelola risiko  penyaluran dananya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 8.1. Pentingnya Manajemen Risiko 

Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-

hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan 

kewajiban yang diamanatkan oleh UU No.7/92 jo. UU no.10/98 

tentang Perbankan dan UU no 21/2008.  Manajemen risiko bank 

syariah sendiri secara khusus diatur oleh Peraturan BI no 

 

Prinsip 
Kehati-Hatian 

Manajemen Risiko Tingkat Kesehatan 

Jenis-jenis Risiko: 

1. Risiko Pembiayaan 

2. Risiko Pasar 

3. Risiko Likuiditas 

4. Risiko Operasional 

5. Risiko lain 

 

 

Peraturan 
Peraturan 
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13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Manajemen risiko yang 

efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan 

kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat 

kesehatan bank merefleksikan kinerja bank, kuantitatif maupun 

kualitatif.  

Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan bank syariah 

tersebut tersurat dalam UU Perbankan sebagai berikut: 

1. Pasal 35 (1 – 5), pasal 36 dan pasal 37 (1 – 5) UU 

no.21/2008 

2. Pasal 8 (1) UU no.10/1998 tentang kewajiban memiliki 

keyakinan dalam memberikan pembiayaan, dan (2) 

tentang kewajiban memiliki dan menerapkan pedoman 

pembiayaan berdasar prinsip syariah. 

3. Pasal 11 UU no. 10/1998 tentang  batas maksimum 

pemberian pembiayaan. 

4. Pasal 7  UU 10/1998, bank syariah dapat melakukan 

penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan 

pembiayaan berdasar prinsip syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya (pengecualian pasal 10). 

Prinsip kehati-hatian dijalankan untuk menghindarkan 

bank dari terkena risiko akibat penyaluran dananya. Kemampuan 

pengelolaan risiko semakin disadari sebagai salah satu key 
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success factor kelangsungan usaha suatu institusi keuangan, 

sejalan dengan meningkatnya tantangan usaha yang dipicu oleh: 

• Proses globalisasi yang meningkatkan saling 

ketergantungan antara  ector keuangan suatu negara 

dengan negara lainnya.  

• Ketatnya persaingan usaha dan kemajuan teknologi 

informasi yang mendorong semakin variatif dan 

kompleksnya produk keuangan. 

Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus 

diterapkan, yakni: 

1. Peraturan BI no 13/23/PBI/2011. 

2. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh 

dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin 

tidak ada.  

3. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi 

dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi 

nasabah/permasalahan.  

4. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, 

yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas 

operasional. 

5. Penerapan aturan Bassel Accord II yang merupakan 

penyempurnaan Bassel Accord I. 

6. Menghindari terjadinya kecerobohan dan manipulasi data 

perbankan. 
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7. Kondisi yang tidak menentu, yang salah satunya disebabkan 

adanya krisis ekonomi global. 

 
8.2 Definisi, Cakupan, Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Risiko adalah suatu kondisi yang memungkinkan 

terjadinya kerugian. Menurut Peraturan BI no 13/23/PBI/2011, 

risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 

(events) tertentu. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan akan 

terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan 

kerugian apabila tidak diantipasi serta tidak dikelola semestinya.   

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian Bank pada umumnya, baik syariah 

maupun konvensional. Secara umum risiko diinterpretasikan 

sebagai sebuah ketidakpastian atas suatu posisi. Dalam konteks 

perbankan, risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa 

(events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.  

Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu 

risiko yang sistematis (systematic risk atau un-diversifiable risk 

atau market risk), yaitu risiko yang diakibatkan oleh  adanya 

kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti 

perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi 

pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, 

dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara 

umum; dan Risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk) yaitu 
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risiko yang unik (specific risk), yang melekat pada suatu 

perusahaan atau bisnis tertentu saja.  

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas 

utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (inherent) secara 

sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan 

menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang 

bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan 

perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan 

tersebut dinamakan risiko sistemik (systemic risk).  

Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan 

bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan 

secara langsung berampak kepada karyawan, nasabah, dan 

pemegang saham.  Secara umum, masyarakat awam tidak 

mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun 

mereka tidak asing dengan istilah run on a bank (baik riil maupun 

hanya persepsi dari nasabah). Artinya sebuah bank di “rush” oleh 

nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara 

bersamaan dan besar-besaran.  Hal ini terjadi pada saaat bank 

tidak dapat memenuhi kewajibanya. Bank tidak dapat 

menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah malakukan 

penarikan dananya. Sebagai contoh adalah saat krisis moneter 

1998, di mana bank-bank di-rush oleh para nasabahnya; juga 

kasus Bank Century ketika ditengarai oleh nasabah menuju 

kebangkrutan. 
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Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat 

pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi 

bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami 

risk loss. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi paying 

pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya 

diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, 

dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara 

keseluruhan. 

Sehingga manajemen risiko sangat diperlukan untuk 

mengatasi hal-hal tersebut.  Manajemen resiko didefinisikan 

sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank 

(menurut Peraturan BI no 13/23/PBI/2011 tentang penerapan 

manajemen resiko bagi BUS dan UUS) 

Prinsip-prinsip syariah dalam manjemen risiko dapat 

dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Menghindari risiko (risk avoidance): 

- Pelarangan bunga karena riba (prinsip 1) 

- Penerapan al-bay untuk perdagangan dan tata niaga (prinsip 2). 

- Menghindari gharar dalam perjanjian kontrak yang ambigu 

(prinsip 3). 

- Pelarangan maisir/judi (prinsip 4). 
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b. Mengurangi risiko (risk reduction). Ada empat prinsip yang 

harus diterapkan seperti dalam menghindari resiko (prinsip 1-

4). 

c. Mentransfer risiko melalui asuransi dan keuangan derivative. 

Ada tiga prinsip yang bisa ditansfer, yakni prinsip 1, prinsip 3 

dan prinsip 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2 Penanganan Resiko 

 

Menurut peraturan BI, penerapan manajemen risiko paling 

kurang mencakup hal-hal berikut: 

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan 

Pengawas Syariah;  

Take Position:                
Risk Taking 

Impact on Firm 

Options of Risk Management 

Risk Avoidance Risk Prevention/ 

Reduction/Mitigation 

Risk Transfer  

(Insurance Derivative) 
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b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

Manajemen Risiko;  

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, 

dan pengenda-lian Risiko serta sistem informasi Manajemen 

Risiko; dan  

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 

 
Sedangkan kebijakan Manajemen Resiko sebagaimana 

dimaksud di atas paling kurang memuat:  

a.  penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi 

perbankan; 

b.  penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem 

informasi manajemen risiko;  

c.  penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;  

d.  penetapan penilaian peringkat Risiko;  

e.  penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam 

kondisi terburuk;  

f.   penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan 

Manajemen Risiko. 

Kerangka Manajemen Resiko pada umumnya meliputi: 

•  Identifikasi Risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis 

terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas 

fungsional, Resiko terhadap produk dan kegiatan usaha. 
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•  Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi 

secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan 

prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko , 

Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila 

terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan 

faktor resiko yang bersifat material.  

• Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi 

terhadap eksposure resiko. Penyempurnaan proses pelaporan 

terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor 

resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen 

yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian 

resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat 

membahayakan kelangsungan usaha. 

• Pengendalian risiko, yang dilakukan sesuai dengan kegiatan 

usaha perbankan  syariah. 

 

8.3  Jenis Risiko dalam Bank Syariah 

Risiko yang terjadi di Bank Syariah pada hakekatnya sama 

dengan risiko yang terjadi di bank konvensional,  namun ada 

risiko yang sangat besar di bank syariah yaitu resiko nama baik. 

Resiko yang dihadapi bank konvensional dan juga oleh 

bank syariah adalah: 
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a. Risiko Kredit  adalah  Risiko akibat  kegagalan nasabah 

atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati.  

b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain 

Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat 

diperdagangkan atau disewakan.  

c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan 

Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid 

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.  

d. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan 

oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan 

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional Bank.  

e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis.  

f.  Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi 

negatif terhadap Bank.  

g. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 
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stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan bisnis.  

h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip 

Syariah.  

i.  Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko 

akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank 

kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal 

hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat 

mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. 

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah 

bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang 

sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang 

memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-

prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko 

likuiditas, risiko hukum, dan resiko lainnya harus dihadapi bank 

syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-

risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.  

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang 

unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah 

yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi 

hasil (profit and loss sharing) yang dilakukan bank syari’ah 
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menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti 

withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk.  

a. Withdrawal risk merupakan bagian dari spektrum risiko 

bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan 

kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank  

konvesional sebagai counterpart-nya. Bank syariah dapat 

terkena withdrawal risk (risiko penarikan dana) disebabkan 

oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih 

rendah dari tingkat return yang diberikan oleh rival 

kompetitornya. 

b. Fiduciary risk sebagai risiko yang secara hukum 

bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi 

baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau 

salah kelola (mismanagement) terhadap dana investor. 

c. Displaced commercial risk adalah transfer risiko yang 

berhubungan dengan simpanan kepada pemegang 

ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di 

bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank 

justru harus memberikan sebagian profitnya kepada 

deposan akibat rendahnya tingkat return. 

Risiko-risiko tersebut merupakan contoh risiko unik yang 

harus dihadapi bank syariah. Adapu risisko yang dihadapi bank 

syariah dalam operasional yang terkait denga produk pembiayaan 

yang dijalankan oleh bank syariah yaitu meliputi :  
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a. Risiko Terkait Produk  

(a) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty 

Countracts (NCC).  

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan 

berbasis natural certainty countracts (NCC) adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh 

risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang 

diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari 

pembiayaan natural certainty countracts, seperti 

murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam dan 

istisna’. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Default risk (risiko kebangkrutan), yakni risiko yang 

terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh hal-

hal sebagai berikut:  

(1) Industry risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis 

usaha yang ditentukan oleh hal-hal sebagai 

berikut:  

• karakteristik masing-masing jenis usaha yang 

bersangkutan 

• riwayat eksposur pembiayaan yang 

bersangkutan dibank konvensional dan 

pembiayaan yang bersangkutan dengan bank 

syariah, terutama perkembangan non 
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performing financing jenis usaha yang 

bersangkutan. 

• Kinerja keuangan jenis usaha yang 

bersangkutan (industry financial standard). 

(2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti 

manajemen, organisasi, pemasaran, teknis 

produksi dan keuangan. 

(3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi 

perusahan nasabah, seperti kondisi group 

usaha, keadaan force majour, permasalahan 

hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet 

(L/C impor, bank garansi) market risk (forex risk, 

interest risk, scurity risk), riwayat pembayaran 

(tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi 

pembiayaan. 

2.  Recovery risk (risiko jaminan), yakni risiko yang 

terjadi pada second way out yang dipengaruhi oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

-  Kesempurnaan pengikatan jaminan. 

-  Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan). 

- Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum 

pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang 

jaminan. 

-  Kredibilitas penjamin (jika ada). 
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(b)  Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural 

Uncertainty Countracts (NUC). 

Yang dimaksud dengan analisi Risiko Terkait 

Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Countracts 

(NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis 

dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga 

keputusan pembiayaan yang diambil sudah 

memeprhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan 

berbasis NUC, seperti mudharabah dan musyarakah. 

Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Business risk (risiko bisnis yang dibiayai), adalah 

risiko yang terjadi pada first way out yang 

dipengaruhi oleh : 

(1) Industri risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis 

usaha yang ditentukan oleh: 

• Karakteristik masing-masing jenis usaha 

yang bersangkutan 

• Kinerja keuangan jenis uasaha yang 

bersangkutan (industry financial standard). 

(2) Faktor negative lainnya yang mempengaruhi 

perusahaan nasabah, seperti kondisi group 

usaha, keadaan force majeure, permasalahan 

hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet 



239 
 

(L/C impor, bank garansi), market risk (forex risk, 

interest  risk, scurity risk), riwayat pembayaran 

(tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi 

pembiayaan. 

2. Shirinking risk (resiko berkurangnya nilai 

pembiayaan), adalah risiko yang terjadi pada 

second way out yang dipengaruhi oleh: 

(1) Unusual bisiness risk yaitu risiko bisnis yang luar 

biasa yang ditentukan oleh : 

• Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis 

yang dibiayai 

• Penurunan drastis harga jula barang/jasa dari 

bisnis yang dibiayai 

• Penurunan drastis harga barang/jasa dari 

bisnis yang dibiayai 

(2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit 

and loss sharing atau revenue sharing 

• Untuk jenis profit and loss sharing, shirnking 

risk muncul bila terjadi loss sharing yang 

harus ditanggung oleh bank  

• Untuk jenis revenue sharing, shirnking risk 

terjadi bila nasabah tidak mampu 

menanggung biaya (nafaqah) yang 
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seharusnya ditanggung nasabah, sehingga 

nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya. 

(3) Disaster risk yaitu keadaan force majeure yang 

dampaknya sangat besar terhadap bisnis 

nasabah yang dibiayai bank. 

3. Character risk (risiko karakter buruk mudharib) yaitu 

risiko yang terjadi pada third way out yang 

dipengaruhi oleh hal berikut: 

(1)  Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis 

yang dibiayai bank 

(2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati 

sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis 

yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan 

kesepakatan.  

(3) Pengelolaan intenal perusahaan, seperti 

manajemen, organisasi, pemasaran, teknis 

produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan 

secara profesional sesuai dengan standar 

pengelolaan yang disepakati antara bank dan 

nasabah. 

Untuk mengatasi character risk, bank menetapkan 

kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan 

mudharabah. Bila terjadi kerugian yang disebabkan 

oleh character risk, kerugian akan di bebankan 
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kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah 

mampu menanggung kerugian akibat risiko tersebut, 

maka bank menetapkan adanya jaminan (colleteral). 

b.  Risiko Terkait Koorporasi 

Kompleksitas dan volume pembiayaan koorporasi 

menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait 

dengan produk. Analisis risiko yang terkait dengan 

pembiayan korporasi meliputi: 

1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis 

nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat 

setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan 

kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, 

yaitu sebagai berikut: 

- Over trading. Over trading terjadi ketika nasabah 

mengembangkan volume bisnis yang besar dengan 

dukungan modal yang kecil (too much business 

volume with too little capital). Keadaan ini akan 

menimbulkan krisis cash flow. 

-  Adverse trading. Adverse trading terjadi ketika 

nasabah mengembangkan bisnisnya dengan 

megambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap 

(fixed costs) yang besar setiap tahunnya, serta 

bermain dipasar yang tingkat volume penjualannya 

tidak setabil. Perusahaan yang mempunyai 



242 
 

karakterstik seperti ini merupakan perusahaan yang 

secara potensial berada dalam posisi yang lemah 

serta beresiko tinggi. 

- Liquidity run. Liquidity run terjadi ketika nasabah 

mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan 

sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran 

yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. 

Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi 

kemampuan nasabah dalam menyelesaikan 

kewajibannya kepada pihak bank. Sekalipun tidak 

dapat memprediksi arus likuiditas  sebuah 

perusahaan, bank dapat menaksir apakah 

perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup 

atau dapat memperoleh dana tambahan untuk 

mempertahankan  caish flow seperti sedia kala. 

2. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang 

berlebihan. 

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil 

komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani 

kontark untuk pengeluaran bersekala besar. Apabila 

tidak mampu untuk meghargai komitmennya, bank 

dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun suplier 

pembayaran perdagangan sering kali tidak mampu 

untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan  
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dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat 

mencoba untuk memonitornya dengan melakukan 

analisis, misalnya, neraca perusahaan tersebut yang 

terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran 

kapital harus diungkap. 

3.  Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. 

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya 

analisis bank, yakni sebagai berikut: 

(1) Analisis pembiayan yang keliru 

Dalam konteks ini, terjadi bukan karena perubahan 

kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikernakan 

memang sudah sejak awal nasabah yang 

bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan 

pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak 

valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini 

biasanya bersumber dari informasi yang tersedia 

kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini, bank 

memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman 

dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan. 

 

 

(2)  Creative accounting 

Creative accounting merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan kebijakan 
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akuntansi perusahaan yang memberikan 

keterangan yang menyesatkan tentang suatu 

laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus 

ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih 

besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban 

dapat disembunyikan dari neraca keuangan. 

(3)  Karakter nasabah 

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank 

dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. 

Bank perlu waspada  terhadap kemungkinan ini 

dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan 

berdasarkan informasi objektif tentang karakter 

nasabah. 

8.4 Penerapan Manajemen Risiko 

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang 

tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis 

risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha 

yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sekurang-

kurangnya untuk 4 (empat) jenis Risiko : Kredit, Pasar, Likuiditas, 

operasional. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) memiliki pengalaman kerugian karena Risiko Hukum, reputasi, 

risiko strategis, dan atau risiko Kepatuhan yang dapat 

membahayakan kelangsungan usahanya, bank wajib menerapkan 

Manajemen Risiko terhadap risiko dimaksud. 
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Bank dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas usaha 

yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi 

berikut: 

1. Bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp 

10.000.000.000.000,00  (sepuluh triliun rupiah).  

2. Bank yang aktif secara internasional (internationality active 

banks), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di 

beberapa negara lain atau Bank yang merupakan kantor 

cabang dari Bank yang berkantor pusat di luar negeri. 

3. Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau 

lebih; 

4. Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) 

nasabah atau lebih; dan atau 

5. Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam 

transaksi/produk/jasa. 

 

A.  Risiko Kredit (Credit Risk) 

     Adalah Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

counterparty (peminjam dana)   dalam memenuhi 

kewajibannya.  Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa 

memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari 

pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang 

dilakukannya. 
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     Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu 

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan 

investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan 

likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang 

dibiayainya.   

    Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda 

krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan 

berkurang-nya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar 

hutang-hutangnya. Hal ini semakin diperberat dengan 

meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi 

kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, 

karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya 

kredit yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami 

kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet 

yang cukup besar. 

     Risiko kredit muncul manakala bank tidak dapat memperoleh 

kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau 

investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari 

risiko ini adalah penilaian kredit yang kurang cermat dan 

lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko 

usaha yang dibiayainya. 
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     Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas 

wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, 

berdasarkan kapabilitasnya (autorize limit) dan batas jumlah 

(pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau 

perusahaan tertentu (credit line limit), serta melakukan 

diversifikasi. 

    Jenis-jenis resiko kredit dalam praktek perbankan antara lain: 

• Resiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak  

lain (nasabah/ debitur/ mudharib dalam memenuhi 

kewajibannya.  

• Resiko Kredit dapat terjadi pada aktivitas : Pembiayaan, 

Treasuri dan Investasi, pembiayaan dan perdagangan  

• Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah 

installment  

• Kegagalan client untuk membayar (repayment scheduled) 

Ijarah  

• Kegagalan client untuk membayar kembali (repayment 

scheduled) Istishna  

• Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah 

dibeli (salam)  

• Dll 

 

    Pengelolaan terhadap resiko kredit ini antara lain 

menggunakan: 
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• Collateral (Jaminan) 

• Pricing (higher margin for Higher risk)  

• Diversification (Wide geographical and industrial speed)  

• Client Credit Rating 

Contoh transaksi yang mengandung resiko kredit misalnya 

dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan jangka 

waktu 12 tahun, padahal masa kerja nasabah tinggal 5 tahun. Hal 

ini dapat menyebabkan gagal bayar nasabah karena nasabah 

sudah pensiun. 

     Beberapa contoh transaksi bank syariah yang 

mengandung risiko kredit ini antara lain dalam pembiayaan: 

a) Pembiayaan Ijarah 

Risiko yang timbul dan penyebabnya : 

• Jika barang milik bank, timbul resiko tidak 

produktifnya asset ijarah karena tidak adanya 

nasabah.  

• Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya 

barang oleh nasabah karena pemakaian tidak 

normal.  

• Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank 

kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko 

tidak performnya pemberi jasa. 

Penyelesaian:  
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• Risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah 

merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari.  

• Jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, 

Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi 

kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh 

pemakaian normal. 

• Jika risiko yang timbul karena tidak perform-nya 

pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan 

bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab 

nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh 

nasabah. 

b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) 

Risiko yang mungkin timbul:  

• Ketidakmampuan nasabah membayar angsuran 

dalam jumlah besar di akhir periode.  

Penyebab :  

• Jika pembayaran dilakukan dengan sistem Ballon 

Payment (pembayaran angsuran dalam julah besar 

di akhir periode). 

Solusi : memperpanjang jangka waktu sewa. 

c) Pembiayaan Salam dan Istishna 

Penyebab:  

• Pembiayaan salam dan istihna terjadi karena pada 

kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. 
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Risiko yang timbul: 

• Risiko gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga 

barang 

Solusi :  

• Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan 

menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya 

dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah 

ditentukan harganya.  

• Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan 

menetapkan kovenan risiko kollateral 220 %, yaitu 

100 % lebih tinggi daripada rasio standar 120 %. 

d) Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah 

Resiko : Tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak 

ketiga 

Penyebab : 

     Kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate) 

     Kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate) 

     Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For 

Investors) 

Solusi :  

- Menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan 

dengan mempertimbangkan :  

• Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi 

perubahan di masa mendatang yang berlaku di 
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pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat 

perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu 

maksimal pembiayaan.  

• Suku bunga kredit saat ini dan prediksi 

perubahannya di masa mendatang yang berlaku di 

pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin 

cepat perubahan ICRM, semakinpendek jangka 

waktu maksimal pembiayaan.  

- Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang 

kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar 

perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan 

terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal 

pembiayaan. 

    B.  Risiko Pasar (Market Share) 

Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan 

variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang 

dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel 

pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, 

harga equity dan harga komoditas sehingga nilai 

portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.  Dalam 

perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga 

Bank tidak mengalami resiko yang berhubungan dengan 

suku bunga ini.  
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Berdasarkan aturan Bank Indonesia, maka Bank Syariah 

hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan 

perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian 

Bank. 

 

 

Risiko Nilai Tukar Valuta Asing:   

Risiko nilai tukar valuta asing (foreign exchange rate risk) 

timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (open 

position). Di saat bank berada pada posisi beli (overbought 

position / long position), kerugian akan terjadi bila nilai tukar 

mata uang lokal (currency base) cenderung naik (menguat), 

dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi jual 

(oversold position / short position), kerugian akan terjadi 

apabila mata uang lokal cenderung turun (melemah). 

Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara 

membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat 

dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi 

squaire. 

Bank syariah pada umumnya lebih mampu menghindari 

risiko nilai tukar valuta asing, karena mereka dituntut untuk 

mematuhi norma-norma syariah seperti: 

a. Bank Islam hanya melakukan transaksi komersil dan 

tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrage; 
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b. Bank Islam hanya akan melakukan pertukaran valuta 

asing secara tunai; 

c. Bank Islam tidak melakukan short selling; dan 

d. Bank Islam tidak akan pelakukan pertukaran tanpa 

penyerahan (non delivery trading).  

 

Resiko Suku Bunga: 

Bank Syariah tidak berhadapan dengan resiko suku bunga, 

tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan 

Direct Competitor market rate (DCMR), misalnya besaran 

nisbah yang diberikan kepada nasabah. Bank Syariah juga 

berhadapan dengan Indirect Competitor Market rate (ICMR) 

yakni suku bunga dari bank konvensional. 

Contoh pricing pada perbankan syariah yang berhubungan 

dengan resiko suku bunga :  

Profit Murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring 

dengan meningkatnya suku bunga, karena: 

* Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar 

dimuka pada saat  kontrak/akad ditandatangani. 

*  Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan 

kembali di kemudian hari jika  kondisi ini telah 

ditetapkan sebelumnya didalam kontrak/akad. 

*  Rasio bagi hasil (Mudharabah & Musyarakah) 

ditetapkan diawal namun dapat dinegoisasikan 
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kembali dikemudian hari jika nasabah 

(Counterparty) setuju. 

*   Pricing Bank Konvensional akan mempengaruhi 

pricing di perbankan syariah 

C. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 

Adalah risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Resiko ini sering 

terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro. 

Risiko likuiditas terjadi karena: 

• Bank syariah kesulitan mencari dana cash dengan 

biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun 

penjualan asset.  Karena bunga atas pinjaman 

dilarang maka bank syariah sulit mendapat 

pinjaman. 

• Larangan menjual surat hutang selain pada nilai 

nominalnya, membuat bank syariah kesulitan 

likuiditas. 

Peristiwa resiko likuiditas antara lain : 

• Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan 

biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount  

• Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) anntara 

eraning assets dan pendanaan.  

• Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan 

jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar.  
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• Kontrak mudharabah mengijinkan nasabah untuk menarik 

dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. 

Faktor yang meningkatkan resiko likuiditas: 

     *  Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan 

*  Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank 

*  Ketergantungan kepada deposan inti 

*  Berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset 

*  Keterbatasan secara Syariah pada asset securization 

karena pembatasan untuk       

        menjual utang (sale of debt) 

Risiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul karena bank 

tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga 

karena kondisi likuditas pasar yang tidak memadai atau terjadi 

gangguan dipasar.  Contoh Resiko Likuiditasi pasar: Bank 

Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang tidak wajar 

misalkan 80% (eq.rate 12 %) agar nasabah dana mau 

menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan 

pasar hanya eq. rate 8.5 % 

Resiko likuditas pendanaan dimana risiko yang timbul karena 

bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh 

pendanaan dari sumber dana lain. Contoh Likuiditas 

Pendanaan: Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan 

likuditas, Bank Zulfikar Syraiah tidak mampu menjual obligasi 
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yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount cukup 

besar. 

Mitigasi Resiko Likuidasi: 

a.  Diversifikasi terhadap sumber pendanaan 

b.  Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok 

pendanaan 

c.  Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas 

(cash,money at call, marketabe  

     securities). 

d.  Arranging standby facilities. 

e.  Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian 

maturity assets dan  liabilities 

D. Risiko Operasional 

Adalah 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. 

Resiko operasional ini sering terjadi. Karena bank syariah 

relatif baru, faktor kesalahan manusia lebih mudahmuncul. 

Penyebab lain misalnya software komputer yang tersedia di 

pasar tidak selalu kompatibel dengan bank syariah. 

Resiko yang timbul akibat tidak berfungsinya : 

1) Proses Internal :pelanggaran prosedur dan ketentuan, 

pelanggran kontrol (proses   review produk baru, 
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berkaitan dengan desain dan implementasi produk 

baru,   control terhadap pelaksanaan produk jasa yang 

sudah ada. 

2) Kesalahan manusia : Hubungan antar pegawai 

(Discriminasi, pelecehan seksual),  kesalahan pegawai, 

penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah 

pegawai.  

3) Kegagalan Sistem : kegagalan hardware, kegagalan 

software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), 

komuniaski (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas  

jaringan tidak mendukung). 

4) Problem Eksternal : Kejahatan eksternal (pencurian, 

penipuan, pemalsuan), Bencana faktor alam (gempa 

Bumi, banjir, topan,sunami) Faktor manusia (perang, 

terorisme, perampokan), penerobasan sistem teknologi 

(hacker, penembusan user id) yang dapat 

mempengaruhi operasional bank dan merugikan 

5) Melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan : 

     - Pembiayaan 

- Operaional & jasa 

- Pendanaan & instrumen hutang 

- Teknologi & Sistem Informasi 

- Treasury & investasi 

- Pembiayaan perdagangan 



258 
 

- Sumber Daya Insani 

- Aktivitas umum 

E. Risiko Hukum 

Adalah 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 dan pengikatan 

agunan yang tidak sempurna.  

• Perbedaan akad atau kontrak keuangan memunculkan 

risiko proses dikumentasi dan pelaksanaan hukum. 

• Belum adanya standarisasi kontrak dan tidak adanya 

sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak akan 

meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah. 

F. Risiko Reputasi 

Adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi 

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi 

negatif terhadap Bank. Penanganannya adalah mengaktifkan 

humas untuk menangkal publikasi yang negative. 

     Resiko reputasi disebabkan antara lain : 

     1)  Publikasi negativ yang terkait dengan kegiatan usaha bank 

terutama dengan  
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      pemberitaan media massa 

2)  Persepsi negative terhadap bank 

3)  Kehilangan kepercayaan dari costumer, counterpart 

atau regulator 

Alasan kehilangan reputasi: 

     -   Kesalahan manajemen 

     -   Tidak mematuhi hukum yang berlaku 

     -   Skandal keuangan 

     -   Ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas 

kesehatan Bank 

     -   Resiko ini sulit diukur apalagi terkait dengan persepsi 

nasabah. 

G. Risiko Strategis 

Adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan 

dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan 

keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Bank 

terhadap perbuhan eksternal. Peran bagian perencanaan dan 

manajemen bank syariah harus lebih jeli melihat strategi yang 

belum tepat. 

H. Risiko Kepatuhan  

Adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan 
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dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern 

secara konsisten. 
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