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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kami haturkan 

kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan.  

Dinamika Bank Syariah tetap menempatkan pemilik modal 

sebagai elit penguasa yang mengendalikan elite lain meskipun 

tetap dalam relasi simbiosis mutualisme.  Secara teknis bank 

syariah sebagai lembaga ekonomi tetap membutuhkan modal 

sebagai penggerak utamanya, pemerintah sebagi elit pembuat 

kebijakan untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan 

secara prudent supaya kepentingan  pemodal dan pemakai jasa 

tetap terjaga. 

Sementara itu posisi ulama yang terstrukturisasi dalam 

regulasi BI dan OJK lebih sekedar penjaga nilai syariah yang sering 

kali tergilas oleh kepentingan pemodal sebagai pemilik bank 

syariah. Hal ini menegaskan bahwa industri perbankan shari’ah di 

Indonesia dikuasai oleh elit pemodal sebagai the ruling class, 

sedangkan elite ulama dan elite pemerintah sebagai the ruled class.  

DSN dan DPS sebagai pengawas ternyata di gaji oleh pihak 

bank yang diawasinya, hal ini dianggap mengganggu 

independensinya dalam pengawasan. Produk-produk fatwa yang 

lebih cenderung melindungi kemaslahatan pemodal dan penabung 

dari pada nasabah penghutang,
 
dan dominasi beberapa orang dalam 

struktur DPS di beberapa bank shari’ah, menunjukkan diminasi 

kelompok tertentu sebagai the ruling elite.  

Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-

Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di 
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perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-

Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan 

demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 

lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena 

keberadaannya sangat penting dan strategis. Oleh karena itu 

penelitian ini menfokuskan diri untuk memahami siapa sebenarnya 

penguasa  perbankan shari’ah di Indonesia dilihat dari peran ulama, 

pemerintah dan pemodal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan posisi ulama yang 

terstrukturisasi dalam regulasi BI dan OJK lebih sekedar penjaga 

nilai syariah yang sering kali tergilas oleh kepentingan pemodal 

sebagai pemilik bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa industri 

perbankan shari’ah di Indonesia dikuasai oleh elit pemodal sebagai 

the ruling class, sedangkan elite ulama dan elite pemerintah 

sebagai the ruled class.  

Akhirnya, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk semua masyarakat, terutama orang-orang yang terlibat dalam 

dunia kerja, baik majikan, pekerja dan tentusaja pemerintah. Kami 

juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, 

oleh karena itu saran dan kritik yang bijaksana kami harapkan demi 

kesempurnaan penelitian selanjutnya.  

Ponorogo, 2020 

Penulis, 
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BAB I 

ELITE KUASA 

 

 
A. Bank Syariah 

Gagasan pendirian perbankan bagi hasil bermula dari 

adanya perdebatan mengenai apakah bunga bank itu identik 

dengan riba, dan hal ini cukup kontroversial. Pendapat pertama 

beranggapan bahwa bunga bank itu termasuk riba,
1
 oleh karena 

mengandung unsur tambahan (ziya>dah) serta tanpa risiko 

(muqa >bil). Unsur tambahan ini disyaratkan di dalam akad dan 

dapat mengandung unsur pemerasan. Pendapat kedua, 

menghalalkan bunga bank, karena adanya unsur sukarela antar 

kedua belah pihak, tidak ada unsur pemerasan dan mempunyai 

fungsi untuk kepentingan umum. Selain itu juga tambahan yang 

disyaratkan tidaklah dalam jumlah yang besar.
2
 

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang 

lebih dominan dipegang umat Islam. Akibatnya banyak dari 

mereka enggan untuk berhubungan dengan perbankan 

(konvensional). Padahal dalam era Orde Baru yang menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi, kemampuan kompetisi masyarakat 

dalam hal akumulasi capital tidak bisa dilepaskan dari peranan 

                                                     
1 

Penjelasan-penjelasan tentang bunga bank sama dengan riba dapat 

dilihat dalam Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, ter. Nastangin dan Soeroyo, 

Jilid III, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), 13-225. Lihat juga 

Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 72-74. 
2
 Cendekiawan Muslim yang menganut paham ini adalah Sjafruddin 

Prawiranegara, Kasman Singodimedjo dan Mohammad Hatta. Rahardjo, M. 

Dawam, , “Bank Islam”, dalam Ensiklopedi Islam Tematis, (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Houve. 2002), 399. 
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lembaga perbankan. Akibatnya sebagian masyarakat muslim 

menjadi masyarakat yang tertinggal dari segi ekonomi 

dibandingkan dengan masyarakat kelompok lain.
3
 

Berangkat dari persoalan tersebut, beberapa kalangan 

tokoh Islam berusaha untuk mendirikan bank yang sesuai 

dengan Shari’ah Islam. Dengan demikian akan dapat mendorong 

masyarakat muslim mengintegrasikan dirinya dengan sistem 

perekonomian modern dan sekaligus mendorong produktivitas 

ekonomi yang pada gilirannya akan memberdayakan 

perekonomian umat Islam. Ide pendirian bank Shari’ah ini 

sebenarnya sudah muncul sekitar tahun 1970-an atau pada masa 

awal Orde Baru. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut 

seperti Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, 

A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain.  

Gagasan ini pada mulanya dicurigai sebagai bagian dari 

sisa-sisa gagasan Negara Islam, karenanya tidak diizinkan oleh 

pemerintah. Alasan resmi yang mereka kemukakan adalah 

dengan membenturkan pada perangkat perundang-undangan 

perbankan yang pada saat itu memang tidak memberikan ruang 

bagi beroperasinya bank tanpa bunga. Undang-undang tersebut 

adalah UU Pokok Perbankan No. 14/1967 Bab I, yang 

mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga.
4
  

Ide ini kembali digulirkan pada tahun 1973, tetapi gagasan 

ini belum dapat terwujud karena kurangnya modal yang 

diperlukan bagi pendirian sebuah bank. Akhirnya gagasan ini 

kembali dikemukakan pada lokakarya yang diselenggarakan di 

Cisarua, Bogor pada 19-20 Agustus 1990. Ide pertamanya 

berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian 

didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting 

                                                     
3
 Aminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia 

Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), 284. 
4
 M. Dawam Rahardjo, “Bank Islam”, 399-400. 
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pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang 

perbankan.
5
 

Sekalipun status hukum bunga bank masih mengambang 

dalam lokakarya tersebut, forum telah berhasil menyepakati 

untuk mendirikan bank bebas bunga yang sejalan dengan syariat 

Islam. Rekomendasi dari lokakarya tersebut ditindaklanjuti 

dengan Musyawarah Nasional MUI ke IV dengan menugaskan 

Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai pendirian bank 

tersebut . Suatu tim perbankan MUI yang diketuai oleh M. Amin 

Aziz dibantu oleh tim hukum ICMI yang diketuai oleh Karnaen 

Perwaatmaja.
6
 

Dalam mewujudkan “proyek” tersebut, MUI kemudian 

membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dengan 

Ketua Umumnya K.H. Hasan Basri dan Sekretaris Umum H. 

Amin Aziz, yang kemudian menyiapkan tiga puluh tenaga 

perbankan untuk mengikuti training di Lembaga Pelatihan 

Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta selama tiga bulan pada 

bulan Maret 1991 dengan harapan para peserta tersebut nantinya 

bisa memberikan pelatihan lebih lanjut pada kader-kader muda 

perbankan, baik konvensional maupun Shari’ah.
7
 

Tim ini juga bekerja secara giat melakukan pendekatan-

pendekatan kepada pihak-pihak yang bersimpati dengan 

pendirian bank tanpa bunga ini terutama para pejabat yang 

terkait dengan urusan moneter. Tim perbankan ini juga 

menyadari bahwa tindakan gegabah akan dapat berakibat 

gagalnya usaha pendirian bank Shari’ah ini. Kewaspadaan ini 

berdasarkan hasil SWOT yang berhasil mengidentifikasikan dua 

ancaman yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan berdirinya 

bank Shari’ah tersebut. Dua ancaman tersebut adalah: 

                                                     
5
 Zainul Arifin, Memahami Bank Shari‟ah: Lingkup, Peluang, Tantangan 

dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 2000), 17. 
6
 Aminuddin, Kekuatan Islam, 285. 

7
 Darul Aqsha, et.al., 1995, Islam in Indonesia: A Survey of Events and 

Development From 1988 to March 1993 (Jakarta: INIS, 1993), 184. 
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Pertama, pengoperasian Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

dikait-kaitkan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak 

yang menghalangi berdirinya BMI sematamata karena tidak 

suka akan kebangkitan umat Islam dari keterbelakangan 

ekonominya. Isu eksklusivisme atupun SARA mungkin 

dilontarkan untuk mencegah berkembangnya bank Shari’ah di 

Indonesia. 

Kedua, ancaman dari mereka yang terganggu terhadap 

sistem operasional yang bebas bunga. Munculnya bank Shari’ah 

yang menuntut adanya sistem bagi hasil yang lebih adil akan 

dirasakan sebagai ancaman terhadap status-quo yang telah 

mereka nikmati. Mereka mungkin akan menghambat pendirian 

bank Shari’ah ini dengan menghadapkannya pada perangkat 

perundang-undangan yang pada saat itu memberlakukan bunga 

atas setiap transaksi kredit perbankan, yaitu UU Pokok 

Perbankan No. 14/1967 Bab I.
8
 

Upaya intensif pendirian bank Shari’ah di Indonesia dapat 

ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah 

mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi 

liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu sedemikian 

bersemangat untuk mendirikan bank bebas bunga (nonribawi), 

namun tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. 

Hanya saja pada saat itu perbankan dapat saja menetapkan 

bunga sebesar 0%. Prakarsa lebih lanjut untuk mendirikan bank 

Islam di Indonesia terus bergulir pada tahun 1990. Tepatnya, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18- 20 Agustus 

1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan 

di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas 

lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang 

berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. 

Berdasarkan amanat Munas ini dibentuk kelompok kerja (Pokja) 

untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pokja yang disebut 

                                                     
8 

Aminuddin, Kekuatan Islam, 286. 
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Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan 

konsultasi. 

Di luar dugaan ternyata proses pendirian Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) tidak terlalu banyak mengalami hambatan. 

Walaupun pada awalnya Menteri Agama Munawir Sjadzali 

mengungkapkan rasa pesimisnya ketika para tim perbankan ini 

mulai mengadakan audiensi. Walaupun demikian, Munawir 

tetap memberikan izin, sehingga pendekatan-pendekatan kepada 

para pejabat pun terus dilakukan. Para pejabat yang dihubungi 

tersebut adalah Dirjend Moneter Oskar Surjaatmadja, Menteri 

Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura dan Menteri 

Perdagangan, Arifin Siregar. Selanjutnya, pada tanggal 21 

Februari 1991, tim perbankan MUI bersilaturrahmi dengan 

Menteri Kehakiman, Ismail Saleh dan memperoleh tanggapan 

positif dengan menyatakan kesediaannya untuk memperlancar 

berdirinya badan hukum bank tanpa bunga tersebut. Bahkan 

pada tanggal 29 Maret 1991, Menteri muda Keuangan, 

Nasruddin Sumintapura bersedia membuka acara di LPPI. 

Dalam sambutan training tersebut, Sumintapura 

mengungkapkan bahwa bank Shari’ah harus mampu untuk 

menstimulasi aktivitas investasi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam. Dengan meningkatnya investasi, 

diharapkan dapat menolong masyarakat ekonomi lemah, 

khususnya masyarakat yang kekurangan modal dalam berusaha.
9
 

Dari beberapa menteri tersebut, Menristek dan Ketua 

Umum ICMI, B.J. Habibie yang terlihat paling antusias 

menyatakan dukungannya terhadap pendirian bank Shari’ah. 

Segera Habibie menggalang dana pensiun dari tiga industri yang 

berada di bawah kendalinya dan berhasil mengumpulkan dana 

sebesar Rp. 63 miliar. Jumlah uang tersebut terus bertambah 

manakala tim perbankan MUI ini dipanggil oleh Menteri 

Perindustrian untuk diberikan dana tambahan dari beberapa 

                                                     
9
 Darul Aqsha, Islam in Indonesia, 185. 
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perusahaan yang pemiliknya kebanyakan bukan orang Islam, 

termasuk di dalamnya Salim Group.
10

 

Menteri Sekretaris Negara yang bertugas untuk 

menghubungi Presiden Soeharto, kemudian berkenan untuk 

menerima tim perbankan MUI ini pada 27 Agustus 1991. Dalam 

pertemuan tersebut ternyata Presiden menyambut rencana 

tersebut dengan antusias dan bersedia dicantumkan sebagai 

pemrakarsa bank Shari’ah sekaligus memberikan dana Rp. 3 

miliar dari kas Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila tanpa 

bunga dan tanpa batas waktu pengembalian. Selanjutnya 

Presiden juga berjanji untuk membantu kekurangan modal awal 

yang diperlukan untuk pendirian bank Shari’ah ini dengan 

menggelar sarasehan di Istana Bogor pada 3 Nopember 1991 

yang berhasil dihadiri sekitar 4.600 undangan. Para undangan 

yang hadir saat itu sangat beragam, mulai dari para pedagang 

kaki lima sampai para menteri dan konglomerat, tak terkecuali 

pejabat moneter Menkeu, JB. Sumarlin dan Gubernur Bank 

Indonesia, Adrianus Mooy. Saham yang dijual seharga Rp. 1000 

per lembar itu pun dalam waktu dua jam berhasil menyedot dana 

masyarakat sekitar Rp. 25 miliar. 

Secara pribadi, Presiden juga membeli saham BMI 

seharga Rp. 50 juta. Selain keterlibatan Presiden beserta 

menteri-menterinya tersebut, kehadiran perbankan Shari’ah juga 

didukung oleh adanya kebijakan deregulasi perbankan tahun 

1983 yang telah memberikan keleluasaan penentuan tingkat 

suku bunga, termasuk nol persen. Selanjutnya hadirnya Paket 

Oktober 1988 (Pakto 88) semakin memperkuat kehadiran 

perbankan dengan diperbolehkannya menerapkan bunga nol 

persen. 

                                                     
10

 H. Karnaen A. Parwaatmadja, “Peluang dan Strategi Operasional 

BMI”, dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1992), 148. 
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Menjelang berdirinya BMI, kemudian ditetapkan UU 

No.7/1992 Tentang Perbankan, di mana bank bagi hasil 

diakomodasikan. Pada 1 November 1991 ditandatangani Akte 

Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Akte 

Notaris Yudo Paripurno, S.H. dan izin Menteri Kehakiman No. 

2.2413.HT.01.01 serta izin Menteri Keuangan pada tanggal 5 

November 1991. Dengan izin usaha yang dikeluarkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 24 April 

1992, maka BMI mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. 

Selanjutnya, sebagai hasil kerja Tim ini lahirlah Bank 

Muamalah Indonesia atau PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

yang lebih dikenal dengan nama Bank Muamalat atau BMI, 

dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 

November 1991 dan pada saat itu terkumpul; komitmen 

pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Selanjutnya, pada 

tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturrahmi Presiden di 

Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal 

disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,00. Dengan modal 

awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalah 

Indonesia mulai beroperasi, namun masih menggunakan UU No. 

7 tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem 

bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu. Tanggal, 27 Oktober 

1994 hanya dua tahun setelah beroperasi, bank ini telah berhasil 

mendapatkan predikat sebagai bank devisa. Peristiwa itu 

semakin memperkokoh posisi Bank Muamalat.
11

 BMI sampai 

September 1999, telah memiliki lebih 45 Outlet yang tersebar di 

Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makasar.
12

 

 Pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) ini diikuti 

oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat Shari’ah. Namun 

demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum mampu 

                                                     
11

 Annual Report Bank Muamalat tahun 2000, 09-10. 
12

 Antonio, Muhammad Syafe’i, Bank Shari‟ah dari Teori ke Praktek, 

Cetakan Keempat, Gema Insani Press: Jakarta, 2001., 19. 
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menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, 

maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang 

disebut Baitul wat Tamwil (BMT). Setelah dua tahun 

beroperasi, BMI mensponsori asuransi Islam yaitu Syarikat 

Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. 

Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1997, BMI mensporsori 

lokakarya ulama tentang reksadana shariah, yang kemudian 

diikuti dengan beroperasinya reksadana Shari’ah oleh PT. 

Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga 

pembiayaan (multifinance) Shari’ah, yaitu BNI-Faisal Islamic 

Finance Company. 

Perbankan Islam di Indonesia mulai menggeliat persis 

ketika terjadi krisis perekonomian di Asia, termasuk di 

Indonesia di mana perbankan nasional yang mengalami krisis 

berat, yang mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan 

negatif spread, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah 

penabung lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterima. 

Logis saja apabila kemudian kerugian menggerogoti modal 

bank, sampai Bank Indonesia mewajibkan program 

rekapitalisasi. Bunga deposito yang tinggi, mencapai 60 % 

sehingga bank harus memberi kredit dengan bunga setinggi itu. 

Tidak ada bisnis yang mampu memberikan keuntungan 

sedemikian besar.
13

 

Namun demikian, pada awalnya pemerintah lebih 

memperhatikan bank komersiil konvensional dengan kebijakan 

meratifikasinya, seperti BNI 46 berjumlah Rp 600 M, Bank 

Mandiri berjumlah Rp 1.4 T, dan Bank Lippo berjumlah Rp 2 T. 

Sedangkan sampai saat ini bank Shari’ah modalnya masih 

didominasi oleh IDB dengan memberikan tambahan modal US $ 

                                                     
13

 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press: 2001), 25. 
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10 juta, yang sebelumnya telah memberikan modalnya US $ 6 

juta atau Rp 40 M.
14

 

Dalam perkembangan selanjutnya ada yang menarik untuk 

dicermati pada data statistik perbankan Shari’ah per Februari 

2010 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), akhir Maret lalu. 

Dilaporkan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil 

dikumpulkan oleh bank umum Shari’ah (BUS) dan unit usaha 

Shari’ah (UUS) adalah sebesar Rp 53,299 triliun, meningkat 

lebih dari 40 persen dibandingkan periode Maret 2009 (Rp 

38,040 triliun).
15

 

Sampai dengan tahun 2010 ini di Indonesia tercatat ada 

sepuluh BUS (lihat Republika, 2 Juni 2010), yakni Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Shari’ah Mandiri, Bank Mega 

Shari’ah, BRI Shari’ah, Bank Shari’ah Bukopin, Bank Panin 

Shari’ah, Bank Victoria Shari’ah, BCA Shari’ah, Bank Jabar-

Banten Shari’ah, dan BNI Shari’ah. Ke depan bank Shari’ah itu 

dapat diprediksi akan jauh berkembang jumlahnya, guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak. 

Pertambahan itu bisa karena konversi atau karena peningkatan 

dari UUS menjadi BUS sebagaimana yang dillakukan BNI 

tahun 2010 ini. 

Selanjutnya perkembangan perbankan Shari’ah di 

Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi 

ekonomi Shari’ah. Kinerja perbankan shari’ah secara nasional 

mengalami perkembangan signifikan. Hal ini menarik pelaku  

perbankan konvensional untuk mengkonversi usahanya atau 

membuka bank umum shari’ah baru. Sumber berita Republika 

On Line, menyatakan bahwa ada lima bank umum Shari’ah 

(BUS) baru diperkirakan akan meramaikan industri perbankan 

Shari’ah tahun 2010. Selain Bank Jabar Banten Shari’ah, BNI 

                                                     
14

 Hamidi, M. Luthfi, Satu Dasawarsa Jejak Bank Shari‟ah di Indonesia, 

Republika, Jum’at, 5 April 2002. 
15

  Republika, 16 April 2010. 
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Shari’ah dan Maybank Shari’ah, terdapat dua bank lagi yang 

sedang melakukan persiapan dan pada akhir tahun ini akan 

mencapai 13 unit.
16

  

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa pendirian lembaga 

keuangan shari’ah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

aktor-aktor elite yang berada belakangnya. Hal ini sesuai dengan 

Teori power elite C.Wright Mills, yang mengasumsikan adanya 

beberapa elite khusus yang mengendalikan sebuah komunitas. 

Teori ini memandang kekuasaan dalam masyarakat sebagai 

monopoli segelintir orang, Few minority atau few people, yang 

disebut elite. Jadi, bagi teori elite, mayarakat itu terbagi menjadi 

the ruling class, kelas yang menguasai, dan the ruled class, yang 

dikuasai.
17

  

 Para elite bank shari’ah di Indonesia adalah elite Ulama, 

elite pengusaha atau pemodal, dan elite pemerintah. Elite 

Ulama yang banyak tergabung dalam MUI sebagai kelompok 

penggagas bersama para intelektual merupakan perwakilan dari 

kelompok ideologis yang kurang nyaman dengan keberadaan 

bunga bank. Merekalah yang bergerilya mengusung gagasan 

pendirian bank berbasis shari’ah dan mendekati dua elite 

lainnya yaitu pengusaha dan pemerintah. 

Sementara itu, pengusaha adalah para pemilik saham di 

bank-bank konvensional yang telah mapan dan para pengusaha 

nasional. Mereka ini yang berkepentingan untuk 

mengivestasikan dananya secara rasional ekonomis, dan sedang 

menemukan momentum untuk menjalankan bisnis baru berbasis 

shari’ah. 

Sedangkan elite penguasa adalah pemerintah. Pada awal 

pendirian bank shari’ah posisi pemerintah memang 

                                                     
16

 http://www.republika.co.id/berita/bisnis- yariah/berita/10/04/05/109568 

-lima-bank-umum-Shari’ah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010, diakses 05 Okt 

2010. 
17

 Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer. Terj, team Yasogama 

(Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2000), 339. 

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-%20yariah/berita/10/04/05/109568%20-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010
http://www.republika.co.id/berita/bisnis-%20yariah/berita/10/04/05/109568%20-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010
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berkepentingan secara politik untuk mendekati kalangan Islam. 

Bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap Islam ada 

empat macam, yaitu akomodasi struktural, akomodasi legislatif, 

akomodasi infrastruktural dan akomodasi kultural. Yang 

dimaksud dengan akomodasi struktural adalah diakomodasinya 

atau direkrutnya para tokoh muslim pada lembaga-lembaga 

eksekutif (birokrasi) dan lembaga-lembaga legislatif negara. 

Aktor-aktor inilah yang secara intens melakukan 

sosialisasi, lobby dan juga melakukan gerakan politik pendirian 

bank shari’ah. Di luar semangat ideologis (akidah) untuk 

menjalankan Islam secara kaffah, prilaku para aktor tersebut 

dapat dilihat secara sosiologis. Perspektif yang berbeda tersebut 

penting dilakukan untuk mengungkap siapa sebenarnya 

penguasa bank yang berlabelkan shari’ah, apakah umat Islam 

yang direpresentasikan Ulama (MUI/DSN/DPS)? apakah para 

pengusaha sebagai pemilik modal yang melihat peluang bank 

Shari’ah menguntungkan secara ekonomis? ataukah 

penguasa/pemerintah yang menikmati keuntungan politik dari 

kekuatan sistem ekonomi Islam dalam menghadapi krisis dan 

penguatan ekonomi? Dan apakah para elite tersebut memiliki 

kepentingan yang sama secara ideologis untuk memajukan 

ekonomi Islam melalui bank shari’ah? Oleh karena itu, menarik 

kiranya memahami bagaimana relasi antara ulama, pemodal dan 

penguasa dalam proses pendirian dan pengembangan perbankan 

Shari’ah di Indonesia dengan pendekatan teori power elite. 

Pertanyaan ini akan menjawab pertanyaan penting, pertama 

siapakah sebenarnya penguasa yang mengendalikan (the 

ruling elite) perbankan shariah di Indonesia. 

Memahami peran ulama dalam proses pendirian dan 

pengembangan perbankan shari’ah di Indonesia dengan 

pendekatan sosiologis penting untuk dilakukan. DSN dan DPS 

sebagai pengawas ternyata di gaji oleh pihak bank yang 

diawasinya, hal ini dianggap mengganggu independensinya 

dalam pengawasan. Produk-produk fatwa yang lebih cenderung 
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melindungi kemaslahatan pemodal dan penabung dari pada 

nasabah penghutang,
 18

 dan dominasi beberapa orang dalam 

struktur DPS di beberapa bank shari’ah,
19

 menunjukkan 

diminasi kelompok tertentu sebagai the ruling elite. Karena 

pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di 

Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan 

syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang 

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, 

secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga 

perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya 

sangat penting dan strategis. 

Sementara itu masuknya pengusaha-pengusaha non 

muslim seperti Salim Group, melimpahnya keuangan bank 

konvensional ke bank shari’ah atau yang membuka unit 

shari’ah, dan beberapa pejabat yang selama ini tidak dikenal trek 

record komitmen religiusnya dapat difahami sebagai bentuk 

investasi yang dibenarkan menurut hukum ekonomi, namun 

kenyataan ini menguatkan tesis bahwa kelompok borjuis akan 

selalu menempati posisi elitnya, (metamorfosis kapitalisme).
20

 

Kapitalisme berbaju agama bukan tentu akan membahayakan 

eksistensi sebuah ajaran, sampai pada satu kondisi di mana 

orang tidak bisa lagi membedakan antara riba, bunga dan bagi 

hasil. Ini terbukti suburnya “khilah akad” di perbankan shari’ah 

dengan mark up murabahah. Menurut hasil penelitian Sramek 

                                                     
18

 Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Shari’ah Nasional Suatu Kajian 

Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Shari’ah di Indonesia. ”, (Tesis, 

Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002) 
19

 Dari penelusuran penulis terhadap beberapa annual report bank-bank 

shari’ah nasional, terdapat nama-nama yang sama. 
20

 Tulisan ini sebenarnya membutuhkan data berapa besar saham para 

pengusaha/pemodal non ideologis tersebut di bank shari’ah dan peran mereka 

dalam mengambil keputusan, namun dalam tulisan ini belum penulis  dapatkan, 

namun pemaparan di atas tetap menunjukkan bahwa pemodal menjadi kelompok 

elite di bank shari’ah. 
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terhadap 18 bank islam dunia pada tahun 2003-2007, tercatat 

bahwa pembiayaan bagi hasil tertinggi justru di dilakukan oleh 

Bank Muamalat Indonesia, itupun hanya 36% dari total 

assetnya, sedangkan perbankan Timur Tengah yang sering 

menjadi rujukan bank islam justru hanya sekitar 10% saja, 

bahkan lebih banyak yang tetap bertahan pada sistem bunga.
21

 

Hal ini menunjukkan aspek kapitalisasi lebih dominan dari 

semangat kreatififitas mengambangkan produk-produk  fiqh 

muamalah lainnya. 

Sedangkan penguasa (otoritas politik) selalu menempati 

posisi strategisnya sebagai regulator, termasuk bank shari’ah. 

Perkembangan perundang-undangan perbankan shari’ah, 

institusionalisasi peran ulama, regulasi piranti keuangan shari’ah 

lainnya, memperkokoh posisi elite sektor moneter di Indonesia. 

Pada awal pendirian bank shari’ah, posisi pemerintah orde baru 

yang sedang menerapkan politik akomodasi akibat melemahnya 

dukungan militer, memberi angin segar bagi pertumbuhan 

perbankan berbasis ideologis ini.
22

 Dalam perkembangan 

selanjutnya pemerintah nampak lebih akomodatif terhadap 

perbankan shari’ah secara umum. Oleh karena itu menjadi 

menarik memahami siapa sebenarnya penguasa  perbankan 

shari’ah di Indonesia dilihat dari peran ulama, pemerintah dan 

pemodal. 

 

B. Beberapa penelitian bank syariah. 

Tulisan dan penelitian tentang perbankan shari’ah telah 

banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi perbankan. 

Ketertarikan para peneliti semakin meningkat ketika terjadi 

                                                     
21

 Ondřej Šrámek, “Islamic Economics: New Economic Paradigm, or 

PoliticalAgenda?”, dalam New Perspectives on Political Economy. Dept. of 

Political Science, University of Economics, Prague. Volume 5, Number 2, 2009, 

pp. 137 – 167 
22

 Noor Azmah Hidayati, “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap 

(Umat) Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah”, Millah Vol. IV, 

No. 2, Januari 2005. 43 
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krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menumbangkan sektor 

perbankan, tetapi bank Muamalat sebagai bank pertama 

Shari’ah di Indonesia tetap aman dan tidak begitu terpengaruh 

badai krisis yang mengguncang Asia tersebut. 

Ekonom muslim yang konsen terhadap perkembangan 

ekonomi Islam yang menulis tentang perbankan shari’ah 

diantaranya, Muhamad, dalam bukunya: Lembaga-Lembaga 

Keuangan Umat Kontemporer, dan satu tulisannya lagi, Sistem 

Dan Operasional Bank Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000. 

Dalam bukunya ini Muhammad menguraikan operasionalisasi 

perbankan shari’ah. 

Penulis muslim lainnya adalah, Muhammad Syafi’i 

Antonio, Islamic Banking, Bank Shari’ah Dari Teori Ke 

Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Buku ini, menurut 

penulis adalah yang paling baik diantara buku-buku perbankan 

shari’ah. Antonio bukan saja memaparkan teori dan praktek 

perbankan shari’ah, tetapi juga menghadirkan landasan 

normativnya dengan sangat baik. 

Sementara itu, Zainul Arifin dalam karyanya, Dasar-

Dasar Manajemen Bank Shari’ah (Jakarta: Alvabet, 2002), 

menguraikan pentingnya perencanaan bank yang matang, 

memilih pasar sasaran (tipe nasabah), mengidentifikasi jenis 

layanan yang disediakan bagi nasabah, wilayah layanan, 

bagaimana proses penyampaian jasa bank, dan bagaimana etika 

persaingan yang baik, apalagi persaingan antar bank shari’ah. 

Karya Zainul lainnya adalah, Memahami Bank Shari’ah 

Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta: Alvabet, 

2000, dalam sub judul, Strategi Pengembangan Perbankan 

Bagi Hasil Di Indonesia, ia mengemukakan bahwa perbankan 

Islam harus menemukan alat atau strategi mengembangkan 

instrumen yang berbasis shari’ah dan marketable, tanpa 

menjelaskan lebih lanjut bagaimana teori dan aplikasinya. 

Zainul juga banyak membahas tentang kondisi krisis moneter, 
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pengaruhnya bagi dunia perbankan dan usaha-usaha yang harus 

dilakukan Bank Shari’ah dalam menghadapi resiko krisis ini.  

Saad al-Harran, Marketing Research And The Corporate 

Sector, dalam Leading Issues In Islamic Banking And Finance 

(Malaysia: Pelanduk Publication, 1995), menjelaskan 

pentingnya pemasaran bagi pengembangan korporasi. Problem 

pemasaran Bank Islam ini juga ia kemukakan dalam bukunya, 

Islamic Finance Partnership Financing (Malaysia: Pelanduk 

Publication, 1993), 331. 

Sedangkan penelitian tentang bank shariah diantaranya 

dilakukan oleh Aji Damanuri, yang mengambil topik 

“Pemasaran Bank Shari’ah, analisis strategi pemasaran bank 

muamalat Indonesia di masa krisis moneter dengan rujukan 

khusus terhadap cabang surabaya”. Pertanyaan utama 

penelitian ini adalah mengapa perbankan shari’ah cukup 

tangguh terhadap terpaan krisis? Salah satu asumsinya, selain 

produknya, juga sistem pemasarannya. Penelitian ini 

mendiskripsikan strategi pemasaran yang dilakukan dan melihat 

pengaruhnya terhadap perkembangan asset, pembiayaan, 

pertumbuhan dana pihak ketiga dan CAR (Capital Adequacy 

Ratio) dalam rentan waktu 5 tahun. dari hasil penelitian terbukti 

bahwa ada peningkatan signifikan justru setelah masa krisis 

sampai tahun 2002 (masa penelitian), yaitu 63%.
23

 

Selanjutnya, Sukamto yang meneliti tentang, 

“Pembiayaan dalam ekonomi Islam: studi penyaluran dana 

pembiayaan PT BPR Shari’ah Bhaktimakmur Indah 

Sidoarjo”, tahun 2002. Penelitian deskriptif ini mengungkap 

bahwa BPR Shari’ah baktimakmur Indah cenderung 

menyalurkan pembiayaan pada sektor riil yang sudah establish 

dan bersifat quick yielding. Namun demikian ada sebagian yang 

                                                     
23

 Aji Damanuri, “Pemasaran Bank Shari’ah, analisis strategi pemasaran 

bank muamalat Indonesia di masa krisis moneter dengan rujukan khusus 

terhadap cabang surabaya.” (Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

2002) 
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disalurkan pada masyarakat yang masih belum beruntung secara 

ekonomis.
24

 

Sedangkan Desi Isnaini, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Program Studi Ekonomi Islam Program 

Pascasarjana tahun 2004, yang berjudul, “Aplikasi Produk 

Gadai di Perbankan Shari’ah (Studi Tentang Akad Rahn dan 

Ijarah di Bank Shari’ah Mandiri)”. Biaya (fee) gadai yang 

diambil untuk akad ini yang didasarkan pada besarnya pinjaman 

tidak berbeda dengan transaksi gadai yang dipraktekkan di 

Perum, hanya saja dibank shari’ah dengan menggabungkan dua 

akad. Penulis sependapat dengan jumhur ulama yang 

membolehkan penggabungan dua akad yang berbeda dan 

berlawanan. Karena tidak selamanya penggabungan dua akad itu 

membawa pada pertentangan dan kekacauan selama kedua akad 

tersebut masing-masing dapat berdiri sendiri.
25

 

Sementara itu Ahmad Chairul Hadi dalam penelitiannya 

tetang “Produk Pembiayaan Bank Shari’ah Di Indonesia” 

mengemukan bahwa aplikasi pembiayaan mudharabah masih 

mengalami kendala, karena dianggap high risk sehingga tidak 

begitu diminati pengusaha/debitur.
26

 

Pada tahun berikutnya, Fathan Mun’im, menulis tentang 

“Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Jasa Bank (Studi 

Tentang Transformasi Shari’ah Dalam Berinvestasi di 

Kabupaten Sambas”, tahun 2006. Penelitian ini secara spesifik 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat 

                                                     
24

 Sukamto, “Pembiayaan dalam ekonomi Islam: studi penyaluran dana 

pembiayaan PT BPR Shari’ah Bhaktimakmur Indah Sidoarjo,” (Tesis, 

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002) 
25

 Desi Isnaini, “Aplikasi Produk Gadai di Perbankan Shari’ah (Studi 

Tentang Akad Rahn dan Ijarah di Bank Shari’ah Mandiri” (Tesis, Program Studi 

Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2004) 
26

 Ahmad Choirul Hadi, “Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Bank 

Shari’ah di Indonesia” (Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004) 
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Muslim Kabupaten Sambas terhadap jasa bank berbasis bunga 

(Konvensional), dalam kaitannya dengan transformasi keinginan 

untuk berinvestasi kepada perbankan shari’ah. Dan terdapat 

hubungan antara Persepsi masyarakat Muslim kabupaten 

Sambas dan transformasi keinginan untuk berinvestasi kepada 

perbankan shari’ah.
27

 

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Abdul 

Ghofur, dengan judul “Persepsi dan prilaku pedagang etnik 

tionghoa di mangga dua Jakarta Pusat terhadap bank 

shari’ah”. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan prilaku pedagang tionghoa. Dari 

hasil penelitiannya maka diketahui bahwa faktor pelayanan yang 

cepat, profesional, disiplin karyawan dan kenyamanan kantor 

memengaruhi persepsi mereka tentang perbankan shari’ah. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi prilaku usaha mereka 

adalah faktor agama, kedudukan sosial dan kesejajaran antara 

bank dan nasabah.
28

 

Kuntarno Noor Aflah, menulis “Penerapan Prinsip 

Kehati-hatian pada penyaluran Pembiayaan di Bank Shari’ah, 

studi Analisis di Bank Muamalat Indonesia”, tahun 2006. 

Penelitian ini mempermasalahkan banyaknya kridit macet pada 

dunia perbankan. Aflah mengidealkan pembiayaan pada bank 

Islam dengan prinsip shidiq, tabligh, amanah dan fathonah, dan 

membandingkannya dengan studi kelayakan yang dilakukan 

Bank Muamalat, yaitu Character, condition, capacity, capital 

                                                     
27

 Fathan Mun’im, “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Jasa Bank 

(Studi Tentang Transformasi Shari’ah Dalam Berinvestasi di Kabupaten Sambas, 

(Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006). 
28

 Abdul Ghofur,  “Persepsi dan prilaku pedagang etnik tionghoa di 

mangga dua Jakarta Pusat terhadap bank shari’ah” (Tesis, Program Studi 

Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2007) 
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dan collateral. Prinsip ini menurut peneliti merupakan kehati-

hatian yang sesuai dengan prinsip Islam.
29

 

Sementara itu penelitian tentang fatwa-fatwa DSN 

dilakukan oleh Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Shari’ah 

Nasional Suatu Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam 

Perbankan Shari’ah di Indonesia”. Hidayah mencoba 

memahami fatwa-fatwa DSN dengan pendekatan Ushul fiqh, 

dan menyatakan bahwa  aspek maslahah lebih menonjol dalam 

methode istinbath hukumnya dibanding yang lain. Namun 

kritiknya, dalam fatwa-fatwanya nampak bahwa DSN lebih 

mengutamakan keamanan nasabah penabung dari masabah 

penghutang.
30

 Penelitian senada juga dilakukan oleh  

Muhammad Maksum,“Analisa Kinerja Dewan Pengawas 

Shari’ah di Bank Shari’ah” tahun 2007. Bagaimana kinerja 

pengawasan Shari’ah, standar pengawasan, kendala-kendala 

yang dihadapai, penerapan manajemen pengawasan dalam 

pengawasan Shari’ah. Menurut Maksum, bank shari’ah belum 

memiliki standar pengawasan, sistem rekrutmen yang masih 

jelek, DPS yang kurang menguasai masalah. Karenanya penulis 

menyarankan capacity building terhadap para anggota DPS. 
31

  

Nurul Hasana, “Praktek Pembiayaan Murabahah Pada 

Perbankan Shari’ah, Studi Kasus BSM Dan BMI Cabang 

Bogor”, pada tahun 2007. Dalam tesis ini penulis merumuskan 

beberapa masalah yang menjadi inti pembahasan, yaitu terkait 

dengan bagaimana bentuk perubahan dan perkembangan akad 

                                                     
29

 Noor Aflah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada penyaluran 

Pembiayaan di Bank Shari’ah, studi Analisis di Bank Muamalat Indonesia”, 

(Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006) 
30

 Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Shari’ah Nasional Suatu Kajian 

Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Shari’ah di Indonesia. ”, (Tesis, 

Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002) 
31

 Muhammad Maksum,“Analisa Kinerja Dewan Pengawas Shari’ah di 

Bank Shari’ah” (Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007) 
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pembiayaan murabahah yang terjadi pada tataran praktek 

perbankan shari’ah serta kesesuaiannya dengan prinsip shari’ah, 

faktor apa saja yang menjadi penyebab mahalnya pembiayaan 

murâbahah ini serta masalah/kendala-kendala yang muncul 

dalam praktek akad pembiayaan murabahah dilokasi penelitian. 

Hasil dari penelitian hukum Islam ini adalah sudah sesuainya 

praktek pembiayaan, khususnya Murabahah, dengan hukum 

Islam.
32

 

Sedangkan penelitian disertasi tentang ekonomi Islam 

yang penulis dapatkan adalah Lubna Sarwath Muhammad 

dengan disertasi "Institutional Political Economy, Islam and 

The Occident: Methodolog With, A Case Study of Syltanate of 

Oman.” Menurut mahasiswa IEF Trisakti asal India yang 

mendapat gelar pertama  dalan program Islamic Ekonomic 

Finance tahun 2011 ini pendekatan Ekonomi Islam tidak 

menerapkan spekulasi, penimbunan,  liberalisasi pasar yang 

memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan. Namun 

sistem ekonomi Islam mengadopsi pendekatan multi cabang 

yang melarang untuk  melakukan pemborosan produksi dan 

sumber daya alam.
33

 

Dari beberapa studi tentang perbankan shari’ah di atas, 

kebanyakan  penelitian lebih banyak membahas aplikasi produk 

perbankan shari’ah dengan pendekatan hukum Islam, tanggapan 

masyarakat, kinerja DPS, Islamic finance dan Pemasaran. Oleh 

karena itu, penelitian ini merupakan  penelitian awal yang 

melihat peran dan relasi elite bank shari’ah di Indonesia dengan 

pendekatan sejarah dan sosiologis. 
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 Nurul Hasana, “Praktek Pembiayaanmurabahah Pada Perbankan 

Shari’ah, Studi Kasus Bsm Dan Bmi Cabang Bogor”, (Tesis, Program Studi 

Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2007) 
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 Informasi ini penulis dapat dari http://koranmuslim.com/2011/lubna-

sarwath-doktor-pertama-program-ekonomi-Shari’ah-trisakti/. Diakses 10 Juli 

2011. 
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BAB II 

TEORI  POWER ELITE 

 

 
A. Konsep Elite 

Istilah elite berasal dari bahasa Inggris “elite” yang juga 

berasal dari bahasa latin “eligere”,  yang berarti memilih. Secara 

sosial, elite merupakan kelompok kecil orang dalam sebuah 

masyarakat organisasi yang memegang posisi dan peranan 

penting.
1
  

Konsep elit pertama kali digunakan untuk menyatakan 

“bagian yang menjadi pilihan atau bunga” dari barang-barang 

yang ditawarkan untuk dijual sebagai tanda obyek-obyek yang 

dijual tersebut mempunyai nilai pilihan. Kata elit sendiri berasal 

dari kata latin eligere yang berarti ”memilih” yang kemudian 

digunakan dalam arti yang paling umum yaitu sekelompok 

orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu 

masyarakat.
2
  

Elite adalah orang-orang yang sangat berbakat atau terbaik 

dalam masyarakat. Dalam sosiologi istilah elite seringkali atau 

pada umumnya selalu dikaitkan dengan elite politik (political 

elites). Pandangan sosiologi itu didasaatas asumsi dari teori 

tentang elite, yang membagi atau membedakan anggota 

masyarakat antara elite dan massa sebagai sesuatu yang tidak 

terhindarkan dalam kehidupan masyarakat modern yang 

kompleks. Menurut Etzioni sebagaimana dikutip Keller, elite 

                                                     
1
 Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elite dalam 

Masyarakat Modern, Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 30. 
2
 Ibid., 3 
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adalah kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan.
3
 Sehingga 

elite dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang 

memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Kehadiran 

elite dalam kehidupan masyarakat menurut Mosca sebagaimana 

dipaparkan Bellamy melekat dengan watak sosial manusia, 

bahwa keunggulan watak moral biasanya menang dalam jangka 

panjang atas keunggulan jumlah dan kekuatan.
4
  

Dalam pandangan Keller, studi tentang elite dapat 

memusatkan perhatian pada empat hal. Pertama, anatomi elite 

berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para 

elite itu muncul. Kedua,  fungsi elite berkenaan dengan apa 

tanggungjawab sosial elite. Ketiga,  pembinaan elite 

menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan 

menjadi elite, imbalan apa yang mereka terima dan kewajiban-

kewajiban apa yang menunggu mereka dan keempat, 

keberlangsungan (bertahannya) elite berkenaan dengan 

bagaimana dan kenapa para elite itu dapat bertahan serta 

bagaimana dan kenapa di antara mereka hancur atau tidak dapat 

bertahan.
5
 

 Menurut Pareto, elite dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok sebagaimana dikutip oleh Bottomore; Pertama, elite 

yang memerintah (governing elite), dari individu-individu yang 

secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang 

besar dalam pemerintahan. Kedua, elite yang tidak memerintah.
6
  

Sementara itu Mills memandang bahwa elite adalah 

individu-individu yang menduduki posisi puncak pada institusi-

institusi ekonomi, militer dan politik. Elite dalam konteks ini 

dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat seluruh 

                                                     
3
 Ibid   

4
 Richard Bellamy, Teori Sosial Modern: Perspektif Italy (Jakarta: 

LP3ES, 1990), 9.  
5
 Maurice Duverger, Sosiologi Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 31.  

6
 TB Bottomore, Elite dan Masyarakat, Terj. (Jakarta: Akbar Tandjung 

Institute 2006), 2 
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anggota masyarakat.
7
 Pola hubungan antara elite dan massa  itu 

bersifat dinamis. Para elite bukan hanya memposisikan dirinya 

di atas anggota masyarakat tetapi sekaligus berusaha 

mempertahankan statusnya melalui sub-elite yang terdiri dari 

kelompok  besar dari kelas menengah baru, aparatur pemerintah, 

manajer, administratur, ilmuwan atau kaum intelektual, yang 

menyediakan kader baru bagi elite di atasnya. Dalam kaitan 

dengan pemerintahan, elite itu ada yang memerintah, artinya 

terlibat langsung dalam pemerintah dan elite yang tidak 

memerintah, yang merupakan sisa yang besar dari keseluruhan 

elite.
8
  

Mengenai aktor yang berkuasa, secara khusus Mills 

melakukan studi tentang the Power Elite dengan menganalisis 

tentang struktur elite kekuasaan di Amerika Serikat. Tesis Mills 

sebagaimana diulas Johnson menyatakan, bahwa mereka yang 

menduduki posisi tingkat atas dalam institusi ekonomi, militer 

dan politik membentuk kurang lebih elite kekuasaan yang 

terintegrasi dan terpadu, yang keputusan-keputusan penting 

yang dihasilkannya menentukan struktur dasar dan arah 

kehidupan masyarakat.
9
 

Keberadaan dan peranan elite tidak terlepas dari proses  

politik dan kekuasaan dalam kehidupan suatu masyarakat di 

mana para elite itu berada. Putnam mengemukakan adanya lima 

aspek keberadaan elite yang berkaitan dengan kekuasaan politik, 

yaitu pertama, kekuasaan politik seperti halnya barang-barang 

sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Kedua, pada 

hakekatnya orang dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu 

mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka 

yang tidak memilikinya. Ketiga, secara internal elite itu bersifat 

                                                     
7
 C Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford, 1956), 269. 

8
 Albert Wijaya, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: 

LP3ES, 1982), 63-64.   
9
  Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta, 

Gramedia, jilid-2, 1990). 174.  
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homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, sehingga 

bukan merupakan kumpulan individu  yang saling terpisah. 

Keempat, elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan 

keanggotaannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat 

terbatas dan kelima kelompok elite itu pada hakekatnya bersifat 

otonom.
10

 

Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk 

membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk 

melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial 

yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi 

tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial 

dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang 

berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan 

mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk 

tergantikan. 

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elit mempunyai 

posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam 

sutau proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elit 

dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi 

elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak 

memerintah (non governing elit), sedangkan dalam masyarakat 

juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elit). 

Sejalan dengan Pareto, Mosca menyebutkan dalam 

masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas 

yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang 

semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai 

tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, 

dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan 

diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah. 

                                                     
10

 Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elite Politik”, dalam Mohtar 

Mas’oed & Colin MacAndrews (ed.), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakata: 

Gadjah mada University Press, 1997), 78-79.  
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Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan 

yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain 

sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada 

masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang 

kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya 

hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang 

dipimpin oleh sekelompok elit.
11

  

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang 

cukup mengaburkan pemahaman elit karena tidak 

memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini 

dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi 

negara yang begitu kuat atas rakyat. Pemikir lain yang ikut 

mengklasifikasikan dan mendefenisikan elit adalah Robert 

Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, 

yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok 

kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat 

dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki 

dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan 

organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan 

pemerintahan.
12

  

Michels mengkonsepkan elit dengan melihat elit dalam 

tubuh birokrasi partai politik dan semakin memperkuat 

penjelasan mengenai elit di mana elit memiliki jumlah yang 

relatif kecil namun mempunyai kekuasaan yang sangat besar 

dalam menentukan arah kehidupan bersama. Konsep elit dari 

Pareto, Mosca, dan Michels di atas pernah ditelusuri dan 

kemudian dikonsepkan lagi oleh Schumpeter seorang ekonom, 

Lasswell seorang ilmuwan politik, dan Mills seorang sosiolog,
13

  

namun sama halnya dengan Pareto, Mosca dan Michels, 

                                                     
11

 Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), 

202-203 
12

 Ibid., 205 . 
13

 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, (New 

York: Harper, 1952), 263-269 
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pemikir-pemikir ini tidak membuka ruang lebih luas dalam 

menjelaskan konsep elit. Laswell sangat kabur mengidentifikasi 

elit, apakah elit politik atau semua tipe elit. Sedangkan 

Schumpeter dan Mills terjebak dalam pandangan posisi 

kelembagaan tanpa memperhitungkan kemungkinan kekuasaan 

lain di balik posisi-posisi kelembagaan tersebut. para elit 

menurut Schumpeter adalah “wiraswasta” yang ”menjual” 

keunggulan-keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh rakyat 

kebanyakan yang menjadi “konsumen”nya.  

Dari sinilah lahir elit-elit yang mempunyai nilai jual paling 

tinggi sehingga kemudian memiliki kekuasaan dan pengaruh 

yang sangat mendominasi, Laswell sendiri melihat elit dalam 

konsep yang sama tentang dominasi atas yang lain. Menurutnya, 

elit adalah suatu kelas yang terdiri dari orang-orang yang 

berhasil memperoleh paling banyak dari apa yang diperebutkan 

sehingga mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat 

dalam artian nilai-nilai yang diciptakan dan dihasilkan oleh elit 

mendapat pengakuan tertinggi dalam masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut bisa berupa kekayaan, kekuasaan, kehormatan, 

pengetahuan dan lain-lain, sedangkan Mills mengkonsepkan elit 

sebagai yang menduduki posisi-posisi komando pada pranata-

pranata utama dalam masyarakat dan dengan kedudukan 

institusional tersebut, elit mengambil keputusan-keputusan yang 

memiliki akibat terhadap seluruh lapisan masyarakat. Elit sangat 

ditentukan oleh kedudukannya pada lembaga dan bukan pada 

nilai-nilai sosial 

Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran di atas pada 

gilirannya memberikan penjelasan mengenai elit dengan 

kecenderungan yang ada di dalamnya. Pertama, kekuasaan 

dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan 

hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang disebut 

elit. Kedua, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan 
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memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri 

kelangsungannya dan oleh karena itu elit menjadi otonom.
14

  

Sementara itu teori power elite yang dipopulerkan oleh 

C.Wright Mills, mengasumsikan adanya beberapa elite khusus 

yang mengendalikan sebuah komunitas. Mills berangkat dari 

sebuah pertanyaan penelitiannya Apakah betul ada 

kelompok elit tertentu yang sesungguhnya mengatur 

Amerika? Pertanyaan ini sesungguhnya juga dikemukakan dan 

diteliti oleh para sosiolog lain dengan berbagai pendekatan dan 

kesimpulan. Mills membuktikan dengan penelitiannya bahwa 

memang ada kelompok elit yang disebutnya dengan elit-kuasa 

(power elite) yang berada dibalik semua skenario kebijakan 

pemerintah. Jadi teori power elite ini memandang kekuasaan 

dalam masyarakat sebagai monopoli segelintir orang, Few 

minority atau few people, yang disebut elite. Jadi, bagi elite theory, 

mayarakat itu terbagi menjadi the ruling class kelas yang 

menguasai, dan the ruled class, yang dikuasai. Pada tataran elite 

theory ini, para penganutnya berbeda pendapat dalam tiga hal: 

pertama, apakah elite ini kehendak masyarakat dan 

menguntungkan bagi masyarakat; kedua, apakah elite ini 

bersifat inevitable apa tidak dan ketiga, mereka berbeda 

pendapat tentang siapa sesungguhnya yang membentuk elite 

itu.
15

 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa elite theory 

ini pertama kali dikembangkan oleh dua sarjana sosiologi 

Italia: Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-

1911) yang memandang pengaturan elite adalah sesuatu yang 

inevitable dan menghapus kemungkinan revolusi kaum buruh 

                                                     
14

 Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrew, Perbandingan Sistem Politik, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 79 
15

 Mills sangat tidak setuju dengan istilah ruling class ini. Menurutnya, 

istilah ini adalah istilah yang jelek karena mencampuradukkan dua hal yang 

berbeda. Class adalah istilah ekonomi, sementara ruling adalah istilah politik. 

Tapi akhirnya penggabungan dua kata ini menjadi pendukung Mills sendiri 

ketika dimaknakan bahwa "kelas ekonomi berkuasa secara politis." 
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untuk mendirikan masyarakat komunis sebagaimana yang 

didengungkan oleh Marx ketika berbicara tentang kekuasaan 

dan negara. Bagi Pareto, elite itu menjadi elite karena ia 

memiliki kecakapan dan kecerdasan pribadi yang lebih 

dibandingkan yang lain, sementara Mosca melihatnya karena 

memiliki kemampuan manajemen organisasi yang lebih baik. 

Teori elite ini masuk dalam teori elite klasik. 

Teori ini menemukan bentuknya ketika Mills menganalisa 

struktur sosial Amerika, kekuasaan nasional utama yang 

mengambil keputusan-keputusan penting terletak di tangan para 

pemimpin bisnis raksasa, pemimpin politik, dan pemimpin 

militer. Dalam lingkungan ekonomi, politik, dan militer inilah 

terletak kekuatan penting sejarah. Semua lembaga lain, termasuk 

gereja, keluarga, universitas, dan tenaga kerja berada di bawah, 

mungkin mereka menantang berbagai keputusan kebijakan 

nasional, tetapi tidak mampu untuk memengaruhi. Tiga besar itu 

(bisnis, pemerintah dan militer) selama abad kedua puluh 

masing-masing telah tumbuh besar dan mendominir. Lebih jauh 

tiga serangkai ini membentuk badan yang saling berpautan dan 

punya pengaruh historis besar.
16

 

Bagi Mills ada celah yang menentukan di antara mereka 

yang ikut duduk di tingkat tertinggi struktur kekuasaan dan yang 

tidak. Sejalan dengan pandangan Weberian, Mills melihat 

kekuasaan sebagai kemampuan agar kehendak seseorang diikuti 

walaupun memperoleh perlawanan. Elit kekuasaan (Power 

Elite) adalah mereka, berbeda jauh dengan kelas menengah yang 

berbeda dalam posisi sangat penting untuk mengambil 

keputusan dengan berbagai akibat besar.
17

 

Berdasarkan proposisi dasar bahwa kekuasaan 

mencerminkan suatu hubungan sosial maka dapat ditarik 3 

                                                     
16

 Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer. Terj, team Yasogama 

(Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2000), 339. 
17

 Ibid. 
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proposisi alternatif mengenai sifat kekuasaan, masing-masing 

proposisi tersebut mewakili pendekatan teoritis utama dalam 

studi tentang kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama 

melihat penggunaan kekuasaan serta adanya orang yang 

berkuasa dan yang dikuasai sebagai suatu ciri yang melekat 

dalam organisasi sosial, sama seperti kita melihat norma-norma 

sosial sebagai ciri yang inheren dalam organisasi sosial. Salah 

satu pernyataan yang paling jelas mengenai hal ini diberikan oleh 

Ralf Dahrendorf:otoritas adalah suatu type dari hubungan 

sosial, iaterdapat dalam setiap organisasi sosial, o toritas adalah 

unsur yang universal dari struktur sosial, adanya yang 

berkuasa dan yang dikuasai adalah hal yang biasa terdapat 

dalam setiap bentuk otoritas dan juga dalam setiap type asosiasi 

dan organisasi.
18

 

Di sini Dahrendorf membicarakan suatu bentuk khusus 

dari kekuasaan  yaitu otoritas, yang merupakan kekuasaan 

yang dianggap sah. Hal umum yang penting diketahui disini 

ialah bahwa dalam perumusan ini kekuasaan merupakan ciri 

yang melekat pada hubungan sosial dan bukan bersumber dari 

ciri yang lain dari hubungan sosial. Dari pengertian ini berarti 

konflik juga merupakan hal yang melekat pada hubungan 

sosial. Karena hubungan sosial selalu ditandai oleh adanya 

yang berkuasa dan dikuasai, maka akan selalu ada perlawanan 

terhadap penggunaan kekuasaan: kelompok yang berkuasa 

dalam masyarakat dapat memaksakan kepentingannya 

terhadap mereka yang tidak mempunyai kekuasaan, yang 

bagaimanapun akan menentang penggunaan kekuasaan seperti 

itu. Menurut Dahrendorf, penggunaan kekuasaan dan 

perlawanan terhadapnya mencerminkan faktor kedinamisan 

masyarakat yang mendasar dalam menciptakan perubahan 

                                                     
18

 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Son (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1959), 167-9. 
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sosial.
19

Pengertian kekuasaan sebagai suatu hal yang 

melekat dalam hubungan sosial dihubungkan juga dengan apa 

yang biasanya dikenal sebagai "teori konflik" dalam masyarakat. 

Hal ini kadang-kadang disamakan dengan teori Marxist 

walaupun anggapan ini sebenarnya sangat keliru. Sebenarnya 

dasar pemikirannya berasal dari teori lama mengenai elite, 

yang dikembangkan sebagai kritik terhadap Marx, dan 

liberalisme.  

Dalam dua alternatif pengertian lainnya mengenai 

kekuasaan, kekuasaan tidaklah dilihat sebagai hal yang 

melekat pada organisasi sosial, tetapi bersumber pada aspek 

lainnya dari hubungan sosial. Pengertian yang perta-ma melihat 

kekuasaan bersumber pada keteraturan normatif (normative 

order), keteraturan moral dalam kehidupan sosial dan 

merupakan karakteristik dari apa yang dikenal sebagai “teori 

consensus”. Dalam pengertian lainnya, yaitu menurut konsepsi 

Marxis, kekuasaan dilihat bersumber pada kegiatan produktif 

(productiveactivities) dari hubungan sosial yang terlibat dalam 

sarana produksi. 

Kekuasaan dapat memberikan kekebalan relatif bagi 

pemegangnya terhadap kemungkinan memperoleh stempel 

sebagai orang jahat. Alienasi (keterasingan) pada hakekatnya 

berhubungan dengan kekuasaan, karena keterasingan individu 

dari kegiatannya menunjukkan kurangnya kemampuan 

mengendalikan kegiatannya. Individu yang terasing merupakan 

sasaran dari kekuatan yang berasal dari luar dirinya sendiri, 

baik dalam bentuk yang agak abstrak seperti standard 

“keberhasilan mencapai kekayaan” atupun dalam bentuk 

kekuatan manusia yaitu kekuatan majikannya. Tidak, adanya 

                                                     
19

Ralf Dahiendorf, Essays in the Theory of Society (London: Routledge 

and Kedan Paul, 1968), 139. 
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kekuasaan (powerlessness) kalam hal ini dapat dilihat sebagai 

dimensi yang penting dalam masalah keterasingan.
20

 

Dengan demikian kekuasaan muncul sebagai hal yang 

sangat menentukan dalam berbagai masalah penting dalam 

gejala sosial yang telah dibicarakan sebelumnya, tetapi tidak 

benar jika kita melihatnya sebagai suatu faktor external, 

bersifat fisik atau material yang menentukan hubungan 

sosial. Kekuasaan bukanlah kekuatan yang bersifat fisik, 

tetapi terutama menunjukkan suatu hubungan sosial. Definisi 

Max Weber tentang kekuasaan, yaitu sebagai kemungkinan bagi 

seseorang dalam hubungan sosial berada dalam suatu posisi 

untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun ada 

perlawanan,
21

 umumnya dapat diterima oleh para ahli sosiologi 

sebagai suatu titik awal bagi pembicaraan mengenai kekuasaan 

dalam masyarakat.  

Dengan memakai definisi ini, pemilikan kekuasaan bukan 

hanya melibatkan kemampuan individu untuk menguasai kegi-

atannya sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menguasai 

kegiatan orang lain. Dalam hal ini kekuasaan dilihat sebagai 

kemampuan dari sekelompok orang terhadap sekelompok orang 

lainnya. Menurut perumusan terakhir, yaitu dari Peter Blau, 

hubungan kekuasaan dilihat sebagai hubungan tukar menukar. 

Menurut pandangan ini, kekuasaan dipergunakan jika seseorang 

atau suatu kelompok sosial membutuhkan sesuatu dari seseorang 

atau kelompok sosial lainnya, tetapi tidak memiliki hal yang sama 

nilainya sebagai pengganti, sehingga barang atau jasa yang 

dibutuhkan tersebut hanya bisa diperolehnya dengan tunduk 
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atau patuh terhadap kekuasaan mereka yang menguasai barang 

dan jasa tersebut.
22

 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa 

sesungguhnya yang mengendalikan kekuasaan, atau, dalam 

bahasa yang lebih tegas, siapakah sesungguhnya yang 

mengendalikan atau menentukan suatu kebijakan dalam suatu 

negara? Para sosiolog sangat tertarik mencari jawaban yang 

senyatanya atas pertanyaan ini, tidak bedasarkan kepada aturan 

dan teks undang-undang atau hukum yang ada, karena aturan 

dan teks hukum itu sendiri bisa jadi produk dari "siapa yang 

mengatur" itu. Apakah betul kekuasaan itu berada di tangan 

rakyat, ataukah ada di tangan segelintir orang yang mengklaim 

dirinya febagai kelompok elite?
23

 

 

B. Struktur Elite Kuasa 

Elite kuasa ini biasanya beranggotakan orang-orang 

yang posisinya memungkinkan mereka menjadi lebih penting 

dari orang-orang kebanyakan (grass root society). Mereka 

adalah orang-orang yang memiliki posisi untuk mernutuskan 

persoalan-persoalan yang memiliki konsekuensi besar. 

Merekalah yang memegang tongkat komando dari semua 

tingkatan dan organisasi di masyarakat modern. Mereka 

mengatur perusahaan-perusahaan besar, jalannya roda 

pemerintahan dan mengarahkan pembangunan militer. Mereka 

menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam masyarakat.
24

 

Jadi, power elite ini sesungguhnya tidak mesti pemegang 

kekuasaan formal, yakni pejabat pemerintahan, melainkan 

sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk 

mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Inilah 
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sesungguhnya yang terjadi di Amerika. Untuk mengatakan 

bahwa Amerika adalah secara pasti dan utuh sebagai negara 

yang benar-benar demokratik sesungguhnya adalah pendapat 

yang lebih banyak tidak logisnya, karena sesungguhnya 

masyarakatnya telah dan sedang disetup untuk kepentingan 

orang-orang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari 

investasi yang ditanamkannya pada masyarakat. 

Dalam kasus Amerika, power elite ini terdiri dari orang-

orang yang memiliki background yang relatif sama. Mereka 

duduk bersama di dewan direksi perusahaan dan di jabatan 

pemerintahan, kemudian duduk bersama mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan mereka.
25

Dalam pembahasan Mills tentang 

keputusan "perang atau damai" atau "daerahmiskin dan masalah 

kemelaratan", Mills menyatakan bahwa keputusan-keputusan 

tersebut diambil oleh elit kekuasaan yang terdiri dari tigabesar 

itu.
26

 

Gagasan Mills yang menarik adalah tentang elite-elite 

pengatur di masyarakat. Elite yang dimaksudkan adalah 

kelompok kecil yang secara rutin berinteraksi dan memiliki 

tujuan dan kepentingan yang sama. Dalam masyarakat mereka 

menjadi sekelompok yang berkuasa, karena anggota-anggotanya 

memiliki posisi kunci institusional, yang bisa memerintahkan 

otoritas yang besar, sumber-sumber secara khusus dan sektor-

sektor penting. Masing-masing sektor bergantung dengan sektor-

sektor yang lain.
27

 Mills menggambarkan power elite sebagai 

gugus piramida, di mana gugus teratas yang mengatur 

kehidupan dibawahnya. 
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Bagian paling puncak piramida diduduki elite berkuasa, 

yakni pemimpin yang menguasai 3 sektor hierarkis, yakni 

kekayaan perusahaan (corporate rich), orang yang paling kaya, 

dan pemilik saham perusahaan-perusahaan besar, pemimpin 

eksekutif (pegawai puncak di pemerintahan dan pemodal 

negara), dan kemudian, pejabat yang memiliki kedudukan di 

militer. Level tertinggi ditempati oleh power elite yang bekerja 

secara informal dan di balik layar.Mereka inilah yang membuat 

keputusan-keputusan besar.Kemudian lapis kedua adalah 

pemimpin opini lokal (local opinion leaders), cabang legislatif 

pemerintah, dan beragam kelompok kepentingan. Bangunan ini 

melakukan tawar-menawar bagi elite-alite yang berkuasa. 

Middle class ini, beranggotakan anggota legislatif, kelompok-

kelompok kepentingan tertentu dan pemimpin-pemimpin lokal. 

Keputusan pada level ini biasanya dilakukan dengan cara lobby 

atau prosedur legislatif, tingkat kepentingan putusannya pun di 

bawah yang pertama. Kemudian lapis ketiga adalah masa yang 

tidak memiliki kekuasaan dan orang-orang yang tidak 

terorganisasi yang dikontrol oleh kekuasaan-kekuasaan yang di 

atas. Baik secara ekonomi maupun politik, kelompok lapisan 

ketiga ini dieksploitasi oleh lapisan-lapisan di atasnya.
28

 Mereka 

ini adalah massa tanpa kuasa, penduduk yang tidak terorganisasi, 

yang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan hidup mereka sendiri sangat sedikit, dan 

bahkan kadang tidak menyadari adanya keputusan tersebut.
29

 

Ada dua faktor yang menyebabkan kemunculan kekuasaan 

elite. Pertama, alat kekuasaan dan kekerasan yang saat ini jauh 

lebih besar daripada yang ada di masa lalu. Kedua, sifat saling 

tergantung di antara elite yang merupakan hasil dari faktor 

struktur sosial yang dapat dilihat secara historis, di mana bentuk 
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dan derajat sentralisasi institusi ekonomi, militer, dan politiknya 

sangat besar. Elite juga bisa dikatakan sebagai unit kesadaran 

diri secara kohesif. Kesatuan unit ini didasarkan atas 3 faktor, 

yaitu kesamaan psikologis, interaksi sosial, dan kesamaan 

kepentingan.
30

 

Jika kekuasaan dan kelas, berdasar hubungan produktif, 

diperlakukan sebagai dimensi-dimensi yang terpisah, pertanyaan 

tentang sejauhmana penggunaan kekuasaan politik 

mencerminkan kepentingan kelas tertentu, harus dijawab 

berdasarkan bukti-bukti empiris dan tidak hanya berdasarkan 

teori saja.
31

Orang dalam lingkaran paling tinggi juga dipahami 

sebagai anggota dari lapisan sosial yang paling atas, sebagai 

sebuah kerangka kelompok yang memiliki anggota yang tahu satu 

sama lain. Juga dalam membuat keputusan, mereka mengerti 

satu sama lain. Dalam konsepsi ini, elite merasakan keberadaan 

mereka, sehingga elite pun dirasakan oleh yang lain. Mereka 

membentuk kesatuan sosial dan psikologi yang rapi. Mereka 

telah menjadi anggota-anggota kelas sosial yang memiliki 

kesadaran diri. Orang diterima ataukah tidak lebih berdasar 

pada pembagian kualitatif, ketimbang semata skala numerik. 

Ukuran ini membedakan mereka dari kelompok bukan elite. 

Cara berperilaku atas kelas sendiri jelas tidak sama dengan 

perilaku yang ditujukan pada kelas yang lain. Mereka 

menerima, memahami, dan menikah satu sama lain. Juga 

mereka berpikir dan bekerja bersama-sama. Atau kalau tidak 

bersama-sama, tetapi bisa dikatakan serupa.
32

 

Pemerintah membutuhkan sistem pertahanan yang 

memadai dan itu disetujui oleh militer, sedangkan berbagai 

korporasi dengan senang hati berdagang menangguk 

keuntungan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan 
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pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan 

demi kepentingan orang-orang Amerika. Kepentingan-

kepentingan yang sama ini menghasilkan sebuah kesatuan dan 

kebutuhan untuk perencana-an dan koordinasi langkah-langkah 

mereka. Ketika masing-masing sektor memengaruhi sektor yang 

lain, orang-orang yang ada di atas setiap hierarki harus 

berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin sektor yang lain, 

sehingga tindakan mereka akan menguntungkan semuanya. 

Keputusan tertinggi menjadi keputusan yang terkoordinasi.
33

 

Konsekuensi kekuasaan di tangan para elite itu antara lain 

adalah partai-partai politik menjadi begitu manipulatif dan 

menjelma sebagai organisasi yang irasional. Pertumbuhan struktur 

dengan skala besar telah disatukan dengan sentralisasi kekuasaan 

dan orang-orang yang duduk di pemerintahan, korporasi dagang, 

kekuatan perang, dan serikat-serikat yang saling terkait erat. 

Negara dipimpin oleh elite berkuasa, yaitu orang yang mengatur 

posisi dominan dalam politik, militer, dan institusi ekonomi. 

Ketiga kekuatan elite ini bekerja bersama dalam kondisi yang 

dirahasiakan.
34

 

Kadang-kadang para ahli sosiologi membedakan antara 

kekuasaan potensial, reputasi kekuasaan dan penggunaan 

kekuasaan yang sebenarnya. Studi tentang kekuasaan dalam 

komunitas menunjukkan bahwa walaupun beberapa individu 

tertentu dalam suatu masyarakat mungkin dipandang sebagai 

orang yang mempunyai kekuasaan, dalam kenyataannya 

mungkin mereka tidak ikut ambil bagian, apalagi mencari 

pengaruh, dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat 

tersebut.
35

 Arnold Rose mengemukakan bahwa studi komunitas 

yang dilakukan dengan menanyakan siapakah yang berkuasa (siapa 

yang memerintah di kota ini?), tidak akan menghasilkan 
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keterangan mengenai struktur kekuasaan yang sesungguhnya, 

melainkan hanyalah citra kekuasaan (images of power)
36

Namun, 

"citra kekuasaan" dan "penggunaan kekuasaan (execise of 

power) yang sesungguhnya tidak dapat dilihat sebagai gejala 

yang berbeda. Sebagai suatu hubungan sosial", penggunaan 

kekuasaan" bergantung pada pengakuan dari mereka yang akan 

dikenai oleh kekuasaan tersebut. Kadang-kadang seseorang 

kelihatannya berkuasa hanya karena ia yakin bahwa ia berkuasa dan 

bukan karena alasan lain. Reputasi kekuasaan (reputation of 

power) akan dapat menjelma menjadi "penggunaan kekuasaan," 

jika karena reputasi itu seseorang disegani dimintai pendapat 

serta nasihat. Sebaliknya penggunaan kekuasaan" oleh mereka 

yang memang menguasai sumber-sumber yang langka akan sangat 

terbatas jika kekuasaan mereka itu tidak diakui oleh masyarakat 

setempat. Seorang industriawan tidak akan dapat mempengaruhi 

kebijaksanaan pemerintah daerah dengan cara mengancam akan 

memindahkan pabriknya ketempat lain, kecuali jika ia dianggap 

mampu melaksanakan ancamannya itu. Dalam kasus ini 

kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat dipergunakan bila ia 

tidak diakui.
37

 

Teori dalam penelitian ini untuk memahami relasi tiga 

sektor penting dalam industri perbankan shariah, yaitu ulama, 

pengusaha dan penguasa. Dengan teori power elite peneliti 

berharap akan menemukan pola relasi antar ketiganya, dan 

siapa pengendali utama yang mengendalikaan sektor atau 

variable lainnya. 

 

C. Pengaruh  Kekuasaan Elite 

Sudah menjadi hukumnya bahwa elit politik memiliki 

kekuasaan atau pengaruh terhadap kehidupan politik sehingga 
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ketika berbicara elit politik maka pembahasan juga tidak akan 

lepas dari kekuasaan dan pengaruh. Konsep yang dikemukakan 

oleh Laswell dan Kaplan merupakan konsep yang paling sering 

digunakan sebagai pijakan dalam membedakan kekuasaan dan 

pengaruh. Dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan 

sesuatu yang jika tidak dilakukan dapat dikenakan sanksi. 

Kekuasaan sebagai bentuk khas/khusus dari pengaruh, 

sedangkan pengaruh merupakan konsep pokok dari kekuasaan 

sehingga yang membedakan kekuasaan dengan pengaruh adalah 

sanksi yang dapat dijatuhkan oleh yang memiliki kekuasaan 

tetapi tidak bagi yang memiliki pengaruh.
38

  

Pandangan ini dapat ditelusuri lebih jauh dengan 

mengatakan bahwa kekuasaan akan selalu diikuti atau dilekati 

dengan pengaruh tetapi pengaruh belum tentu diikuti oleh 

kepemilikan kekuasaan karena yang membedakannya adalah 

sanksi. Namun pemahaman sanksi yang dimaksud sangatlah 

sempit karena hanya didasarkan pada sifat memaksa dalam 

memberikan sanksi. Padahal sanksi memiliki dimensi yang 

cukup luas dan tidak terbatas pada dimensi fisik semata seperti 

yang diindikasikan oleh Laswell dan Kaplan. 

Dimensi sosial yang cenderung luas semisal sanksi moral 

sangat dekat dengan pengaruh. Dengan demikian pembedaan 

penjelasan kekuasaan dan pengaruh belum cukup tepat untuk 

dilekatkan pada elit sehingga dalam membicarakannya akan 

digunakan secara bergantian tanpa bermaksud mengurangi 

makna dan substansi kajian. 

Mohtar Mas’oed dan Nasikun menyatakan kekuasaan 

sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau sekelompok 

orang lain sehingga orang yang dipengaruhi mau melakukan 

                                                     
38

 Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Power and Society, (New 

Haven: Yale University Press, 1950), 74 



Penguasa Bank Syariah 

 

 Bab II 39 

sesuatu yang diinginkan oleh pemilik kekuasaan tadi. 

Kemampuan mempengaruhi ini berjalan di atas sejumlah 

instrumen berupa sumber daya yang dimiliki elit. 

Charles F. Andrain berpendapat tentang definisi 

kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah besar sumber daya 

(aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku 

menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya 

dianggap sebagai suatu hubungan karena pemegang kekuasaan 

menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang 

kekuasaan bisa berupa orang atau sekelompok orang, demikian 

halnya dengan obyek kekuasaan juga sama. 

Sederet konsep kekuasaan dan pengaruh ternyata belum 

melihat sisi lain dari obyek keuasaan itu sendiri. Artinya jika 

konsep kekuasaan hanya dikatakan sebagai kemampuan 

sesorang untuk mempengaruhi orang guna melakukan sesuatu 

maka bagaimana jika seseorang tanpa melakukan apapun tetapi 

mampu mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan 

sesuatu? Atau kekuasaan untuk membatasi tindakan seseorang? 

Hal inilah yang kemudian menjadi kritik terhadap konsep 

kekuasaan yang telah dibangun sebelumnya. 

Adalah Peter Bachrach dan Morton S. Baratz yang 

menyatakan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berupa 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan 

sesuatu, akan tetapi kekuasaan juga memiliki kemampuan untuk 

membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk tidak 

melakukan sesuatu tanpa pemegang kekuasaan tersebut 

melakukan sesuatu. Kekuasaan dengan demikian oleh Bachrach 

dan Baratz dikatakan sebagai “bermuka dua”.
39

 Pemikiran 

Bachrach dan Baratz ini cukup representatif untuk menjelaskan 

konsep kekuasaan dan pengaruh. 
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Suzanne Keller melihat bahwa dalam masyarakat modern 

jelas tidak hanya terdapat satu dimensi kekuasaan saja tetapi ada 

beberapa dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan dimaksud 

sangat ditentukan oleh bidang-bidang interaksinya semisal 

bidang ekonomi di mana seseorang atau sekelompok orang 

memiliki strata ekonomi yang cukup mapan dan kelebihan 

ekonomi tersebut mampu dimanfaatkan untuk memperoleh 

tujuan dan kepentingan politik – kekuasaan politik. 

Hal yang sama juga dapat terjadi pada individu atau 

kelompok yang mempunyai keunggulan di bidang lain seperti 

militer, kultural, agama, politik, maupun dalam interaksi sosial 

lainnya yang menempatkan individu atau kelompok pada 

struktur-struktur sosial tertinggi dalam masyarakat.
40

 Bentuk 

kekuasaan sangat tergantung pada latar belakang munculnya dan 

arena cakupan yang dimiliki (basis). Dengan demikian 

kekuasaan dapat ditelusuri ke dalam beberapa rautnya. 

Pertama, dalam arena negara kekuasaan sering kali 

berbentuk kewenangan (authority) karena adanya distribusi 

kekuasaan dari negara. Weber mengklasifikasikan kewenangan 

menjadi wewenang tradisional, kharisma, dan wewenang 

rasional-legal. Kewenangan tradisional didasarkan pada 

kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat bahwa tradisi lama 

serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah 

wajar untuk dihormati dan dipatuhi. 

Kharisma merupakan kewenangan yang didasarkan pada 

keyakinan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang 

karena ditakdirkan untuk menjadi penguasa, semisal memiliki 

kemampuan religius atau mistik sebagai pemimpin. Sedangkan 

kewenangan rasional-legal adalah kekuasaan yang didasarkan 

pada kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang 
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melandasi kedudukan seseorang, dalam hal ini lebih ditekankan 

pada aturan-aturan hukum yang ada.  

Kedua, legitimasi yang lebih menekankan pada pengakuan 

dan penerimaan masyarakat terhadap suatu bentuk kekuasaan. 

Perbedaannya dengan kewenangan terletak pada keabsahan. 

Kewenangan memerlukan keabsahan untuk menjadi kekuasaan 

tetapi legitimasi tidak. 

Ramlan Subakti, Laswell dan Kaplan menyebutkan 

kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, 

padahal dalam kenyataannya kekuasaan tidak selamanya 

mempunyai keabsahan. Sedangkan legitimasi lebih pada 

pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan termasuk di 

dalamnya adalah kewenangan. Artinya bahwa legitimasi hanya 

dapat diperoleh jika ada pengakuan dan penerimaan dari 

masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki seseorang atau 

sekelompok orang. 

Setelah melihat dimensi dan bentuk kekuasaan, wajah lain 

dari kekuasaan yang penting untuk dipahami adalah sumber 

kekuasaan. Sumber kekuasaan sesungguhnya mudah untuk 

dilihat dari bentuk dan dimensi kekuasaan. Orang atau 

kelompok orang yang mempunyai kekuasaan kultural misalnya 

dapat dipastikan memperoleh kekuasaannya dari sumber-sumber 

kultural yang menjelma dalam bentuk dan dimensi kultural. 

Dimensi, bentuk dan sumber kekuasaan lebih jauh dapat 

dijejaki dengan melacak perbandingan yang pernah dilakukan 

oleh Anderson antara konsep kekuasaan menurut pandangan 

Jawa dengan kekuasaan dalam pandangan Barat. Menurutnya, 

terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam konsep 

kekuasaan antara kedua kebudayaan tersebut yang dapat dilihat 

dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Jika perbandingan ini dikombinasikan maka akan 

ditemukan jejak kekuasaan yang cukup mendasar dan relevan 

bagi kerangka pemikiran tulisan ini. Pertama, kekuasaan pada 

hakekatnya adalah abstrak. Kekuasaan akan menjadi kongkrit 
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ketika melekat pada orang atau kelompok orang. Artinya bahwa 

kekuasaan tidak akan pernah ada kalau tidak dimiliki oleh yang 

memegangnya. 

Kekuasaan negara dalam bentuk kewenangan tidak akan 

menjadi kongkrit jika tidak didistribusikan pada sesorang atau 

sekelompok orang. Bentuk kekuasaan lain seperti kekuasaan 

kultural, ekonomi, atau kekuasaan sosial lainnya, juga secara 

prinsipil akan abstrak seandainya tidak dimiliki oleh misalnya 

seorang atau sekelompok tokoh adat, agama, pengusaha, dan 

lain sebagainya. 

Kedua, sumber kekuasaan maupun pengaruh dapat berasal 

dari mana saja namun harus memiliki kekuatan memaksa yang 

kongkrit, paling tidak pengaruh untuk membatasi ruang gerak 

orang atau kelompok lain sehingga mampu menciptakan 

kepatuhan bagi yang dikenainya. 

Ketiga, akumulasi kekuasaan dalam sebuah sistem adalah 

terbatas pada ruang yang diberikan oleh sistem tersebut. Ketika 

keluar dari sistem itu, maka jumlah kekuasaan dapat saja 

bertambah atau bisa juga berkurang dan hilang sama sekali 

tergantung pada lingkup arena yang dilalui. Seorang tokoh 

kultural misalnya ketika mendapat distribusi kekuasaan dari 

negara maka akan memiliki akumulasi kekuasaan yang semakin 

besar. Sebaliknya jika tokoh kultural tersebut keluar dari salah 

satu atau kedua sistem yang telah memberikannya kekuasaan 

tadi maka akan mempengaruhi kuantitas kekuasaan yang 

dimilikinya. 

 

D. Ragam Elite Kuasa 

Dari paparan di atas tampak bahwa kemunculan elite 

dipengaruhi beberapa faktor yang saling terkait. Begitu pula 

cakupan wilayah kekuasaan elite. Pada penelitian ini penulis 

batasi pada tiga ragam elite, yaitu elite politik, elit ekonomi dan 

elite agama, untuk membantu penulis memahami tiga variabel 

dalam penelitian ini pemerintah sebagai pemilik otoritas politik 
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yang memberikan regulasi lembaga keuangan syariah lewat 

OJK, pemodal yang memikiki otoritas ekonomi pada lembaga 

keuangan syariah dan ulama sebagai pemikik otoritas fatwa 

operasional lembaga keuangan syariah yang terorganisisr dalam 

wadah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

1. Elite politik 

Ruang lingkup ranah pembahasan ilmu politik dapat 

dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, 

kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal tersebut, kajian 

tentang teori elit dan kekuasaan sampai sekarang masih 

relevan untuk dibahas. Sumbangsih paling besar teori ini 

terhadap ilmu politik adalah untuk memahami konfigurasi 

politik disuatu arena publik. Melalui teori ini, seorang 

ilmuwan politik dapat memberikan penjelasan secara 

komprehensif konfigurasi kekuasaan dalam suatu arena di 

mana berbagai elit dapat berada dan bermain secara terbuka. 

Demos misalnya dengan gamblang menyajikan sejumlah 

hasil penelitiannya bahwa arena politik telah menjadi arena 

utama bagi aktor-aktor dominan.  

Ada kecenderungan menggunakan momentum dan 

instrumen demokrasi dalam masa transisi untuk 

mengkonversikan atau mentransformasi kekuasaan melalui 

pemanfaatan lembaga-lembaga peradilan, legislatif, dan 

eksekutif, meskipun ada sebagian kecil yang masih 

menggunakan model otoriter, sogokan, atau primordialisme 

semisal agama dan etnis. Hanya kalangan pro demokrasi 

yang tetap menggunakan aturan main demokrasi yang 

sesungguhnya dengan langsung berkutat pada masyarakat 

sipil dalam pengembangan aspek-aspek kebebasan sipil dan 

politik.
41
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Elit politik dalam konteks ini adalah pemegang 

kebijakan atau regulator yang melahirkan seperangkat aturan 

seperti peraturan pemerintah maupun undang-undang. Dalam 

konteks Indonesia maka elite ini terdiri dari legislatif dan 

eksekutif, yang dalam implementasinya dilakukan oleh Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang secara teknis 

mengatur perjalanan lembaga keuangan. Secara politik tugas 

ini memang menjadi tanggungjawab negara karena tujuan 

umum dari sebuah negara adalah menciptakan kebahagiaan 

bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common 

wealth). Tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya 

dapat disederhanakan dalam dua hal pokok, yaitu: 1) 

keamanan dan keselamatan (security and safety), dan 2) 

kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity).
42

 

Perdebatan mengenai penting dan tidaknya negara hadir 

dalam proses-proses politik terkait bidang-bidang ekonomi 

menjadi isu central dalam ekonomi politik. Para penganut 

state centered approach berpandangan bahwa negara 

memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Melalui otoritas dan kekuasaan yang 

dimilikinya negara bisa membuat kebijakan-kebijakan yang 

berkait dengan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil 

pemerintah menjangkau makro dan mikro seperti kebijakan 

moneter dan fiskal, BI rate, tax amnesty dan lain-lain.
43

 

Di sisi lain, para penganut  market centred approach 

berpandangan bahwa peran negara yang terlalu besar di 

bidang ekonomi justru menjadi penghalang bagi bergeraknya 

kegiatan ekonomi atau disebut sebagai goverment failure. 

Argumen pokok pendekatan ini adalah bahwa mekanisme 

pasar segharusnya dibiarkan berjalan sendiri.  Keretlibatan 
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negara di bidang ekonomi justeru dipandang sebagai 

penyebab rusaknya mekanisme pasar. Intervensi negara 

dalam pendekatan ini hanya akan melahirkan stagnasi dalam 

pertumbuhan ekonomi dan melahirkan korupsi. Pasar yang 

dikendalikan oleh negara menjadi transaksi individu politisi, 

para pejabat dan pelobi. Konsekwensinya, transaksi ini hanya 

menghasilkan keadaan yang memungkinkan lahirnya rent-

seeking interest.
44

 

Rent seeking merupakan suatu proses atau kegiatan 

yang ditempuh oleh individu, organisasi, atau perusahaan 

dalam memperoleh serta mencapai keuntungan melalui 

manipulasi lingkungan ekonomi. Segi manipulasi terhadap 

kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah lebih 

menonjol daripada upaya memperoleh keuntungan melalui 

perdagangan dan peningkatan produktivitas untuk 

memperbesar kemakmuran penduduk.
 45

 

Rent seeking secara umum mengacu pada hasil atau 

nilai yang “diserobot” dari pihak lain, yang tidak 

terkompensasi dan tanpa menggunakan aksi-aksi yang dapat 

meningkatkan produktivitas. Cara yang ditempuh adalah 

dengan memengaruhi regulasi atau keputusan pemerintah di 

bidang ekonomi, perdagangan, tata niaga sehingga dapat 

memanipulasi kepentingan konsumen atas bisnis-bisnis yang 

ada.
46

  

2. Elite ekonomi 

Elite ekonomi adalah para pemodal yang terlibat 

langsung dalam unit usaha maupun para investor yang 

memberikan modal pada bank syariah di Indonesia. 

3. Elite agama 
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Elite agama ini adalah sekelompok ulama yang 

memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa ekonomi yang 

tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). 

Sejarah Pendirian lembaga fatwa di Indonesia (sebelum 

kemerdekaan) dipelopori oleh Nahdhatul Ulama yang berdiri 

pada tahun 1926 melalui forum Bahsul Masail pada saat 

dilangsungkan Muktamar I NU di Surabaya. Bahsul Masail 

ini secara berkala mengadakan kajian untuk membahas 

berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat 

dan menuntut jawaban tentang status hukumnya. Sedangkan 

Muhammadiyah melembagakan ijtihad jama’inya melalui 

Majlis Tarjih yang bermuktamar untuk pertama kalinya pada 

tahun 1929 di Solo. Bahsul Masail dan Majlis Tarjih pun 

secara berkala mengadakan muktamar untuk membahas dan 

memutuskan masalah-masalah sosial keagamaan. Di samping 

itu ada lembaga-lembaga lain yang juga mengadakan forum 

serupa seperti Dewan Hisbah Persis. Kehadiran ormas-ormas 

kemasyarakatan dengan lembaga-lembaga fatwanya tersebut 

mengilhami pemerintah untuk berinisiatif mendirikan 

lembaga serupa dengan apa yang kemudian dikenal sebagai 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI yang berdiri sejak 

1975 merupakan wadah para ulama dalam meresponi 

berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia dari sudut 

keagamaan. Terdapat sejumlah alasan politis mengapa 

pemerintah yang memperkasai berdirinya MUI ini.  

Keberagamaan umat Islam di Indonesia sangatlah 

bercorak fiqih. Setiap permasalahan keagamaan dilihat dari 

pendekatan hukumnya, apakah haram atau halal. Berdasarkan 

hal tersebut pemerintah merasa perlu memperoleh legitimasi 

para ulama atas berbagai kebijakan yang diambilnya agar 

tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Karena itu 

kehadiran MUI diharapkan dapat membantu pemerintah 
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dalam mensukseskan program-program pembangunan yang 

telah dicanangkan. 

Dalam perjalanannya MUI mengalami pasang surut 

kewibawaan berkaitan dengan isi berbagai fatwa yang 

dikeluarkannya. Meskipun demikian pemerintah masih 

menganggap MUI sebagai wadah yang tepat dalam meminta 

pertimbangan hukum keagamaan atas kebijakan-kebijakan 

yang akan diambil khususnya yang berkenaan dengan 

persoalan umat Islam. Termasuk ketika pemerintah 

menggulirkan kebijakan perbankan syariah yang 

membutuhkan sebuah badan pengawas syariah untuk 

menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam 

operasional bank-bank tersebut. Pemerintah mempercayakan 

tugas ini kepada MUI.  

MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam 

memberikan fatwa-fatwa dan nasihat dalam memecahkan dan 

menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan 

kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
47

 

Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang 

dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik 

di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. 

Penetapan fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu 

Al-Qur’an, Sunnah (Hadis), Ijma` dan Qiyas.
48

 

Sebagai tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah 

wadah di bawah naungannya yang kemudian dikenal sebagai 

Dewan Syariah Nasional (DSN). Kehadiran Dewan Syariah 

Nasional sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum 

syariah dan mengaudit operasional perbankan syariah di 

Indonesia dari aspek hukum syariah dapat dianggap sebagai 

salah satu sarana sosialisasi sekaligus aplikasi dan 
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implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang 

muamalah.
49

 

Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah melaksanakan 

tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi 

umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, 

untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-

prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman 

dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan 

syaraiah, serta mengawasi pelaksanaan dan 

implementasinya.
50

 Pedoman inilah yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk fatwa. Dari segi kekuatan hukum, 

fatwa ini bersifat mengikat bagi seluruh lembaga keuangan 

yang menerapkan syariah sebagai landasan operasionalnya.
51

 

Karena keberadaan Dewan ini telah ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 

tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Sejak kehadirannya pada awal tahun 1999 DSN telah 

mengeluarkan banyak fatwa untuk lembaga keuangan syariah 

khususnya bagi perbankan syariah. Dengan demikian telah 

banyak hasil ketetapan hukumnya yang diterapkan dalam 

praktek perbankan syariah. Dan fatwa-fatwa tersebut 

dijadikan standar setidaknya oleh 2 Bank Umum Syariah, 4 

unit Bank Syariah, dan 79 BPR Syariah.
52

 

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk 

MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan 
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dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.
53

 Usulan 

pembentukan Dewan Syariah Nasional mengemuka pada 

tahun 1997 setelah MUI mengadakan lokakarya tentang 

Reksadana Syariah di Jakarta yang salah satu 

rekomendasinya adalah pembentukan Dewan ini. 

Rekomendasi ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN 

secara resmi pada tahun 1998. Pada tahun itu juga 

pengurusnya disyahkan pada Mukernas MUI di Hotel 

Indonesia, tepatnya pada Februari 1998.  Kehadiran DSN ini 

juga paralel dengan pembentukan Komite Ahli 

Pengembangan Syariah di Bank Indonesia pada tahun yang 

sama yang kemudian beralih nama menjadi Biro Perbankan 

Syariah Bank Indonesia. Bila Biro ini mengatur dari segi 

regulasi/hukum positif, maka DSN mengatur dari segi hukum 

Islam. 

DSN diakui keberadaannya dalam SK DIREKSI BI No. 

32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah 

sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan 

operasional perbankan syariah sekaligus pengawas DPS-DPS 

di berbagai lembaga keuangan Islam. Dalam pasal 31 SK 

DIR BI 32/34/1999 ini dinyatakan bahwa untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan 

untuk memperhatian fatwa Dewan Syariah Nasional. 

Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan 

usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 

tersebut dan ternyata kegiatan usaha yang dimaksud belum 

difatwakan oleh Dewan Syariah nasional, maka bank wajib 

meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum 

melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Atau dengan kata lain 

SK ini memberikan kewenangan kepada Dewan untuk 

memberikan pedoman dalam bentuk fatwa kepada perbankan 
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syariah agar prinsip kesesuaian dengan syariah (sharia 

compliance) yang dianut bank syariah dapat tercapai. 

Secara organisasi DSN merupakan badan otonom 

namun demikian ia tetap merupakan bagian integral dan 

dibawah MUI karena ketua umum dan sekretaris MUI 

memimpin dewan ini secara ex-officio. Sedangkan anggota-

anggota Dewan ini terdiri dari para ulama, praktisi, dan para 

pakar dalam bidang yang terkait dengan perekonomian dan 

muamalah syariah serta memiliki akhlak karimah. Anggota 

Dewan ini ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 

4 (empat) tahun. 

Sebuah fatwa lahir menyangkut unsur-unsur yang 

saling terkait. Pertama, kegiatan menerangkan hukum syara’ 

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yang lazim 

disebut ifta’. kedua, orang atau badan yang mengajukan 

pertanyaan, disebut mustafti. Ketiga, orang yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut, disebut mufti. Dan 

keempat, jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan, dan 

inilah yang disebut fatwa.
54

  

Pengambilan keputusan hukum fatwa yang ditempuh 

oleh DSN juga mengikuti metodologi pengambilan keputusan 

hukum yang dipakai oleh komisi fatwa MUI. Dalam berfatwa 

keduanya bersandar kepada dalil-dalil Alquran, Sunnah, 

Ijma`, dan Qiyas sesuai dengan urutan tingkatan ini.
55

 

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan 

MUI nomor, U-596/MUI/X/1997, dalam surat keputusan 

tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam 

menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan 

fatwa,prosedur penetapan fatwa dan teknik dan kewenangan 

organisasi dalam penetapan fatwa. 
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Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI  ditetapkan 

dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap 

fatwa didasarkan pada adillat al-ahkam yang paling kuat dan 

membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya 

dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah alquran, hadis, 

ijma’, qiyas dan dalil-dalil lainnya. 

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 

a. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas 

dalam rapat komisi untuk mengetahui subtansi dan duduk 

masalahnya. 

b. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan 

masalah yang akan di fatwakan untuk di dengarkan 

pendapatnya untuk dipertimbangkan. 

c. Setelah ahli didengar dan dipertimbangkan ulama 

melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab 

dengan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang 

digunakan dengan berbagai cara istidlal-nya dan 

kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama 

seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, 

komisi bisa menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. 

d. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan 

pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu 

pendapat untuk difatwakan. 

e. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan, 

komisi bisa melakukan ijtihad jama’I menggunakan al-

Qawaid al-ushuliyyat dan al-qawa‟id al-fiqhiyyat.
56

 

Kewenangan MUI dalam berfatwa tentang (a) masalah-

masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut 

umat Islam Indonesia secara nasional. Dan (b) masalah-
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masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas 

ke daerah lain. 

Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat 

komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam 

membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat 

komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan 

itu sendiri berasal dari perintah, lembaga sosial 

kemasyarakatan maupun dari MUI sendiri.
57
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BAB III 

BANK SYARIAH 

REGULASI, PERAN ULAMA, DAN 

PERMODALAN 

 
 

A. Praktik Perbankan pada dunia islam 

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan 

muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang 

untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta 

melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad 

yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak 

zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan 

julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima 

simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke 

Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk 

mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.
1
 

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam 

r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka 

menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini 

menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, 

dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak 

untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia 

berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam 

riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan 

pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. 
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melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin 

Zubair r.a. 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 dalam setahun. Bahkan, 

dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. 

menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka 

yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil 

gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di 

samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi 

hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal 

sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.
2
 

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu 

yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah 

Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh 

fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan 

modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran 

dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. 
3
  

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan 

biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu 

fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi 

perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi 

perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah 

islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai 

berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada 

zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan 

satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan 

karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang 

berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang 

yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, sarraf, dan 
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zihbiz.  Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa 

yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (money 

changer).
4
 

Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman 

Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnnya dipinjam dari 

bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintah 

Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan 

mengumpulkan pajak tanah.Peranan Bankir pada zaman 

Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir 

(908-932 M).  Pada saat itu hampir setiap wazir (menteri) 

mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk 

Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim 

ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang 

banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang 

Kristen. 

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai 

dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media 

pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, 

yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer 

uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari 

satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang 

tersebut.  Para money changer yang telah mendirikan kantor-

kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai 

media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam 

sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani 

yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk 

keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).
5
 

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan 

oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang 

saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai 

menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena 
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transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga 

yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu 

hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin 

merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan 

bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) 

dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). 

Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI 

yang membatalkan kebolehan bunga uang.  Hal ini tidak 

berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu 

Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan 

uang.  

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan 

mengalami renaissance,  bangsa Eropa melakukan penjelajahan 

dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas 

perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. 

Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami 

kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke 

dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eroopa. 

Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh 

dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan 

ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, 

institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-

negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang 

notabene berbasis bunga.
6
  

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih 

dikategorikan sebagai riba yang berarti haram.  Di sejumlah 

Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul 

usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-

ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari 

mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak 

menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan 

bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang 
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mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan 

tentang bagaimana nantinya Bank  Islam tersebut akan 

membiayai operasinya. 

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali 

pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang 

berdasarkan bagi hasil.  Berkenaan dengan ini dapat disebutkan 

pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi 

(1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). 

Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan 

mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, 

yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad 

Hamidullah (1944-1962).   

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa 

bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada 

pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. 

 Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang 

paling sukses dan inovatif di masa modern ini  dilakukan di 

Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local 

Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan 

petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi 

kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami 

kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh 

National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 

1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada 

Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali 

beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-

bunga kembali dibankitkan pada masa rezim Sadat melalui 

pendirian Naseer Social Bank. Tujuan Bank ini adalah untuk 

menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah 

dipraktikan oleh Mit Ghamr. 

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa 

bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. 

Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian 

Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, 
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Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan 

atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba 

yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama 

internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman 

bunga bank.
7
 

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan 

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk 

riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam 

tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system 

bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan 

menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau 

terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. 

Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa 

bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di 

bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun 

yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang 

di bank itu dengan bunga. 

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi 

umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah 

kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat 

diaplikasikan dalam bisnis modern.Ketika OKI akhirnya 

terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai 

dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah 

pendirian Bank Islam.Bank Islam pertama yang bersifat swasta 

adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh 

sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 

1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank 

di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait 

mendirikan Kuwait Finance House.
8
 

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam 

pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar 
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Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di 

Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan 

proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam 

Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan 

(International Islamic Bank for Trade and Development) dan 

proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic 

Banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut 

adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus 

digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi 

hasil keuntungan maupun kerugian.Akhirnya terbentuklah 

Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 

yang beranggotakan 22 negera Islam pendiri.  Bank ini 

menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-

negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank 

Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan 

penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan 

keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi 

itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.
9
 

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-

usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak 

negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan 

bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu 

menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di 

negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di 

Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-

bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank 

konvensional. 

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke 

negara-negara Barat,  seperti Denmark, Inggris, Australia  yang 

berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic 

Financial hub) untuk membuka bank Islam dan Islamic window 
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agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariat Islam.
10

 

 

B. Perbankan Syariah di Indonesia 

Bagi umat Islam di Indonesia adanya pendapat bahwa 

bunga bank sama dengan riba dipertegas dengan keluarnya 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kekharaman bunga bank 

yang merupakan hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank 

dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. 

Dalam lokakarya tersebut sebenarnya muncul dua pandangan 

yang berbeda terhadap bunga bank, yakni: (1) pendapat yang 

menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu 

hukumnya haram; (2) pendapat bahwa bunga bank bukan riba 

dan oleh karena itu diperbolehkan, dengan alasan “rukshah”.
11

 

Perbankan syariah sebagai elemen penting dalam hukum 

perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang 

pesat, dimana adanya didukung oleh terbitnya berbagai regulasi 

secara kelembagaan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha. 

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya 

menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem 

perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa 

perlu “ragu” lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa 

perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahwa 

yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap 

perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediaryinstitution), akan tetapi karena di dalam 

operasionalnya terdapat unsur-unsuryang dilarang, berupa unsur 
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perjudian (maisyrir), unsur ketidakpastian/keraguan (garar), 

unsur bunga (interest/riba), dan unsur kebaṭilan.
12 

Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) secara umum 

adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip 

syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk 

menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu 

Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba 

(Lariba Bank), dan Bank Syariah (Sharia Bank). Indonesia 

secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan 

mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara 

lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
13 

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba 

pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas 

dasar kesetaraan (equality), keadilan (fairness) dan keterbukaan 

(transparency); pembentukan kemitraan yang saling 

menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha 

secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan 

mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan 

lingkungan masyarakatnya.
14 

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada 

tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank 

untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan 

kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi 

dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang 

perekonomian.  Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia 

pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam 

perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan 
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syariah.Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah 

regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada 

peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit 

dengan bunga 0% (zero interest). Perkembagan dimaksud 

diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh 

Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket 

Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan 

deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi 

pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada 

waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. 

Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) 

ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis 

perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang 

pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih 

banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah 

perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga 

mulai bermunculan. 

Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan 

dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait 

At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). 

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. 

Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan 

di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut 

kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 

IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan 

amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam 

di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan 

MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan 

konsultasi dengan semua pihak yang terkait.  

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. 
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Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum 

positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
15

Dengan 

demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara 

teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip 

Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank 

syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan 

pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad 

tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam 

praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional 

Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah 

merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional 

berupa bunga (riba), ketidakpastian (garar), perjudian (maisyir), 

dan baṭil yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam 

Islam. 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah 

berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank 

Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, 

berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 

1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank 

syariah belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam 

tatanan sektor perbankan nasional. Landasanhukum operasi 

bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya 

diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem 

bagi hasil"pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan 

hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.  

Pada tahun 1998, pemerintah dan DewanPerwakilan 

Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 

tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas 
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menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di 

tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan 

konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini 

disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan 

berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank 

Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank 

BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. 

Pengesahan beberapa produk perundangan yang 

memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar 

keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 

2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang 

PPN Barang dan Jasa.  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.Lahirnya UU Perbankan 

Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 

BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun 

(2009-2010). 

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah 

di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan 

syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari 

aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat 

regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi 

masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem 

keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan 

terlengkap yang diakui secara internasional.  Per Juni 2015, 
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industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 

22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum 

Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 

273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk 

wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan 

Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 

201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun 

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan 

perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa 

Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah 

juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan 

terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan 

pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang 

dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang 

dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014.  Roadmap ini 

diharapkan menjadi  panduan arah pengembangan yang berisi 

insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan 

yang ditetapkan.
16

 

Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas 

empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional 

banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan 

moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk 

mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 

Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang 

mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia. 

Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan 

hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan 

ganda (dual banking system). Kebijakan ini intinya memberikan 

kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk 

                                                     
16

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-

Perbankan-Syariah.aspx 
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memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic 

window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah 

(UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan 

banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan 

layanan syariah kepada nasabahnya. 

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan 

diperkenalkannya konsep oce chaneling dalam Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 8/3/ PBI/2006. Office chaneling intinya 

adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah Bank Umum 

Konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, 

tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang 

Pembantu baru melainkan cukup membuka counter syariah 

dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional. 

Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak 

lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat 

kantor, karyawan, dan teknologi informasi. 

Bank Umum Syariah (BUS) selain BMI, pasca Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah didirikannya Bank 

Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. 

Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) “Tbk”. Di 

samping itu Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama 

dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-

bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero)“Tbk”, Bank Permata, dan 

sebagainya dalam memberikan layanan syariah masih dalam 

kerangka UUS. 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih luas 

dibandingkan dengan UUS dari bank konvensional. Adapun 

kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS, yakni: (1) 

menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk 

kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan 

modal;(5) pendiri dan pengurus dana pensiun; (6) menerbitkan, 
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menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 

panjang syariah.
17

 

Menurut Miranda Gultom sekurang-kurangnya terdapat 

lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan 

syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Kedua, trend 

kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di 

kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Ketiga, sistem 

ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji 

pada saat krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional 

tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan 

trilyun, Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah 

pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat 

tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun. Keempat, UU 

Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan 

syariah di Indonesia.Kelima, tuntutan integrasi Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang. Bank Syariah 

dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup risiko 

pembiayaan terhadap nasabahnya.
18

 

Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-

undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, dan UU No 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain 

peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan 

berbagai Paket Kebijaksanaan.
19

 

                                                     
17

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 
18

 Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia” BI, Jakarta 15 September 2005, 3. 
19

 Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam Commercial 

Bank Prentice, Hall, Inc. ( penerjemah St. Dianjung ), Bumi Aksara, Jakarta, 

1995, hal. 29. Perbankan merupakan suatu bisnis yang paling banyak diatur. 

Sedikit saja bisnis yang diperiksa sesering dan seteliti ini oleh badan pengawas 
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Sesudah Indonesia merdeka regulasi perbankan secara 

sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif 

sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Namun demikian 

undang-undang ini belum mengatur tentang bank syariah.
20

  

 

C.  Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional, 

dikeluarkan UU No 7 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No 14 

Tahun 1967. Melalui UU No. 7 Tahun 1992 ditempuh langkah-

langkah antara lain:
21

 

1. Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup 

dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya; 

2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur 

secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan 

dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah; 

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang 

dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan 

prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan 

kesehatan bank; 

4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang 

perbankan; 

5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan 

bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab 

sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang 

merugikan kepentingan masyarakat luas. 

                                                                                                                      
untuk menentukan apakah bank bekerja sesuai dengan berbagai hukum dan 

ketentuan administrasi. 
20

 Untuk lengkapnya konsep perbankan nasional pada masa itu dapat 

dibaca di Gemala Dewi, ”Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan 

Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 149-154. 
21

 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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Selain penyempurnaan-penyempurnaan di atas, Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memperkenalkan 

sistem Perbankan Bagi Hasil. Ketentuan tersebut terdapat dalam 

Pasal 1 angka ( 12), Pasal 6 huruf (m), dan Pasal 13 huruf (c). 

Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi : 

Pasal 1 angka ( 12) 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”  

Ketentuan ini telah memberikan kemungkinan atau 

kesempatan kepada bank untuk memberikan kredit tanpa bunga 

kepada nasabah. Pengembalian dari nasabah kepada bank dapat 

berupa imbalan atau bagi hasil. 

Pasal 6 tentang Usaha Bank Umum. Pasal 6 huruf (m): 

“Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “ 

 

Pasal 13 tentang Usaha BPR. Pasal 13 huruf (c) : 

“Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “ 

Ketentuan tentang bagi hasil tersebut ditindaklanjuti dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 2 ayat 1 PP tersebut 

menetapkan bahwa: ”prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil 

berdasarkan syariat” (harus sesuai dengan syariat Islam). 

Selanjutnya Pasal 6 PP tersebut secara tegas menetapkan:  

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan 

usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, 
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tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan 

usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak 

diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya 

menetapkan hal-hal antara lain: 

1. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank 

umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha 

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; 

2. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi 

hasil yang berdasarkan syariah; 

3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS); dan 

4. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan 

usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak 

diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan 

prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa UU No 7 Tahun 1992, 

PP No 72 tahun 1992 dan beberapa Surat Edaran Bank 

Indonesia ( SEBI ) telah mulai mengatur tentang bank syariah 

walaupun tidak menggunakan istlah bank syariah akan tetapi 

menggunakan istilah ” bank berdasarkan prinsip bagi hasil ”. 

 

D. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU 

No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat 

beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat 
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substansial. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah 

sebagai berikut:
22

 

1. Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank 

Indonesia yang sebelumnya menjadi kewengan Menteri 

Keuangan; 

2. Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam rangka pembentukan badan khusus13; 

3. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank; 

4. Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 

5. Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing 

sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum; 

6. Peranan Badan Pengawas Keuangan; 

7. Pendefinisian lembaga penjamin simpanan; 

8. Penegasan sifat sementara bagi badan khusus; 

9. Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak 

lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah; 

10. Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan 

ancaman hukuman. 

Selain perubahan tersebut di atas, pada undang-undang ini 

terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang 

lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep 

perbankan Islam dengan mengubah penyebutan ”Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992, menjadi ”Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Juga 

terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan 

dalam tatanan hukum positif. Pasal 1 ayat (13) ini menyebutkan 

sebagai berikut: 

                                                     
22

 Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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”prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtina‟)”. 

 

Masalah yang diatur undang-undang ini selain berupa 

penegasan terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia 

juga menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Syariah. 

Secara keseluruhan permasalahan hukum tersebut antara lain 

meliputi: 

1. macam bank syariah, 

2. pendirian bank syariah, 

3. konversi bank konvensional menjadi bank syariah, 

4. pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan 

modal kerja, 

5. badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), 

yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, 

Mediator, dan Perwakilan, 

6. kegiatan usaha dan produk-produk bank syariah, 

7. pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah, 

8. sanksi-sanksi pidana dan administratif. 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini 

merupakan momen pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, 

kemudian diikuti dengan ikeluarkannya sejumlah ketentuan 

pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank 
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Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat 

dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan 

syariah di Indonesia. 

Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang 

ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah 

dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 

1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK 

Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua 

SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 

Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 

6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Pinsip Syariah dan 

PBI No. 6/17/PBI/ 2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan 

kliring instrumen moneter dan pasar uang antarbank. Di dalam 

penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah 

diamanatkan, bahwa untuk mengantisipasi perkembangan 

prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk 

mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran 

lintas 

penyebaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang 

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), telah 

dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus 

dari sistem perbankan syariah. Di antara peraturan tersebut 

antara lain: Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum 

Konvensional, PBI No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 

2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian 
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khusus tentang perbankan syariah diatur lebih lanjut oleh PBI 

No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah 

dan Valuta Asing bagi bank umum yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 

2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar 

Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Demikian 

pula untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Islam, 

Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000 

tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan 

Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI No. 

5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003. 

Selain itu, agar profitabilitas pengelolaan dana bank-bank Islam 

dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi 

dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nonbank, 

Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam, dan sebagainya. 

Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk 

pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui 

izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank 

konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku 

bisnis serta masyarakat luas ini meliputi: 

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank 

Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut 

menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua 

kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan 

dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, 

yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. 
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Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional 

saja. 

2. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang 

syariah wajib melaksanakan: 

a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS); 

b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan 

c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank 

dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang 

dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-

izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun 

nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS). Namun 

demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan 

hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dalam 

pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam 

regulasi perbankan nasional yang akan datang.  

Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bank syariah tunduk pada dua sistem hukum yang 

berbeda. 

2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah. 

3. Pengawasa bank syariah masih berdasarkan pendekatan 

konvensional. 

4. Bank Sentral memakai standar interest. 

5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Syariah. 

6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi 

dan legitimasi. 

 

E. Pengaturan Bank Syariah melalui UU No 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Peluang dan Tantangannya 

Perbankan Syariah menunjukkan fenomena yang 

perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan 

konvensional. Bank-bank besar dari negara non muslim telah 
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memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka Islamic 

Window, seperti City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan 

Jardin Fleming telah membuka Islamic window agar dapat 

berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin 

mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi masa 

lalu memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip risk 

sharing ( berbagi risiko ) atau profit and los sharing (bagi hasil) 

merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-

satuan ekonomi.
23

  

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia 

(LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan 

LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin 

Abdullah menegaskan pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia daan di 

negara lain sekitar 15-20 %.
24

 Perbankan Syariah sebagai salah 

satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana 

pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum 

bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital 

adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan 

karakteristiknya. UU perbankan yang telah ada dirasakan masih 

kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. 

Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, 

memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan 

produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhnya prinsip-

prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan 

terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang 

mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-

undang tersendri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya 

UU Perbankan Syariah. 

                                                     
23

 Sutan Remy Syahdaeni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam 

Tata Perbankan Indonesia, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), . xvii 
24

 Republika, 13 April 2004. 
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Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 

2008 DPR telah mensahkan UU No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari XIII Bab, 70 

pasal.Undang-undang ini mengatur mengenai: 

1. Jenis Usaha Bank Syariah; 

2. Ketentuan pelaksanaan syariah; 

3. Kelayakan usaha; 

4. Penyaluran dana bank syariah; 

5. Larangan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah; 

6. Kepatuhan Syariah 

Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah adalah 

merupakan lex specialis dari UU Perbankan. Hal ini dikarenakan 

UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus 

mengatur perbankan syariah sedangkan UU Perbankan 

mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah 

maupun perbankan konvensional.Salah satu asas perundang-

undangan adalah lex specialis derogat lex generalis,yaitu 

undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan 

undang-undang yang bersifat umum.Dengan demikian jika 

dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda 

dengan yang diatur dalam UU Perbankan, maka bagi Perbankan 

Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU Perbankan 

Syariah. Beberapa pengaturan tentang bank syariah pada UU 

Perbankan dan UU Perbankan Syariah. 

 

F. UU Perbankan Syariah  

Untuk memperjelas konsep perbankan syariah maka perlu 

memahami definisi dari bank konvensional sebagai lawan 

konsep. Pengertian Bank Konvensional Pasal 1 angka 4 ” Bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan 

menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Konvensional 

dan Bank Perkreditan Rakyat”. 

Sedangkan pengertian Bank Syariah Pasal 1 angka 7 ” 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 
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Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Yang di 

maksud dengan prinsip Syariah Pasal 1 angka 13 ” Prinsip 

syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musharakah), ……”  

Sementara itu pasal 1 angka 12 ” Prinsip Syariah adalah 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Pasal 1 

angka 13 ”akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau 

UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban 

bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”. 

selanjutnya berkenaan dengan Asas Perbankan Pasal 2 

menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian”. Pasal 2 “ Perbankan Syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. 

1. Perizinan 

Izin usaha Bank Umum, BPR,pembukaan kantor 

Cabang Pasal 16 dan Pasal 17 Izin usaha diberikan oleh 

Pimpinan Bank Indonesia. Pasal 5 dan Pasal 6 Izin Usaha dan 

UUS diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. 

2. Bentuk Badan Hukum 

Bentuk Badan Hukum Bank Umum, BPR Pasal 21 (1): 

Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan 

Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. 

Pasal 21(2) : Bentuk hukum BPR dapat berupa 

Perusahaan Daerah,Koperasi,Perseroan Terbatas, Bentuk lain 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 7 : Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah 

Perseroan Terbatas. 

(dengan demikian,bentuk badan hukum Bank Umum Syariah 

dan BPRS harus Perseroan Terbatas ) 

 

 

3. Usaha Bank Umum dan BPR/BPRS 

Usaha bank umum Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat 

melakukan 18 macam usaha Pasal 19 dan 20 : BUS dapat 

melakukan 32 macam usaha. UUS dapat melakukan 21 

macam usaha BPR/ BPRS Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 

macam usaha. Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam 

usaha. 

4. Larangan bagi Bank Umum dan BPR 

Bank Umum Pasal 10: bank Umum dilarang melakukan 

usaha penyertaan modal, melakukan usaha 

perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang 

dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Pasal 24: BUS dan UUS 

dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan 

dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di 

pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha 

perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk 

asuransi syariah. 

BPR Pasal 14: BPR dilarang menerima simpanan 

berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 

melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, 

melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25: BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha 

yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima 

simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan 
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modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 21. 

5. Penggabungan, peleburan,pengambilalihan 

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan Tidak ada 

Pasal 17: (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank 

Indonesia.  (2) Dalam hal terjadi Penggabungan, Peleburan, 

dan Pengambilalihan Bank Syariah dengan bank lainnya, 

bank hasil Penggabungan, Peleburan tersebut wajib menjadi 

Bank Syariah. (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

6. Struktur Organisasi 

Pemegang saham pengendali Tidak ada Pasal 27 

Dewan Komisaris dan Direksi Pasal 38 dan Pasal 39 Pasal 28 

s.d. Pasal 31 Dewan Pengawas Syariah Tidak ada Pasal 32 

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk oleh Bank 

Syariah dan Bank umum konvenional yang memiliki UUS. 

7. Good Corrporate Governace 

GCG/Tata Kelola Tidak diatur secara khusus dalam 

pasal Tertentu Pasal 34 

8. Penyelesaian Sengketa 

Alternatif penyelesaian sengketa Tidak ada Pasal 55 

a. penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 

b. dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; 

c. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) 

tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. 

9. Sanksi 

Pidana Pasal 46 s.d. Pasal 51 Pasal 59 s.d. Pasal 66 

Administratif Pasal 52 dan Pasal53 Pasal 56 s.d. Pasal 58 

a. Tidak melaksanakan prinsip syariah 
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b. Melanggar rahasia bank (+sanksi pidana ) 

c. Tidak memberikan keterangan 

Walaupun beberapa pakar perbankan syariah dan para 

ulama menyampaikan beberapa kekurangan dan kelemahan UU 

Perbankan Syariah namun lahirnya UU Perbankan Syariah 

memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan 

bank syariah di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar 

pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut adalah:  

1. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak 

dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara 

Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah 

(Pasal 5 ayat 7); 

2. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara 

Bank Syariah dengan Bank nonSyariah wajib menjadi Bank 

Syariah (Pasal 17 ayat 2); 

3. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila 

UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset 

bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU 

Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1)  

4. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum 

asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum 

Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum 

Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing 

tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung 

melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1). 

5. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang akivitas 

usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam 

dibandingkan bank konvensional. 

6. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank 

umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank 

konvensional ( Pasal 19 s.d 21). 
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7. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank 

Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit 

Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional. 

8. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula 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 penelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun 

dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi 

wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).  

UU Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang 

usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan 

untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, 

juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam. Tantangan 

tersebuat antara lain : 

1. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU 

Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan 

bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan 

warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara 

kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa 

efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi 

warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan 

bank syariah ke depan; 

2. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja 

asing (Pasal 33 ayat (1) dapat merupakan tantangan besar 

bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau 

pekerja di perbankan Syariah; 

3. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar 

produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan 

Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan 

fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat 

membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan 

syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah 
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yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia 

internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia; 

4. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali 

(memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi 

dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan 

secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji 

kemampuan dan kepatutan dari 

5. Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan 

karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki 

bank Syariah; 

6. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan 

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau 

jalur lain sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) 

merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur 

yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan 

sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan 

kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada 

lembaga lain. 

 

Secara lebih spesifik konsep perbankan syariah di 

Indonesia adalah sebagai berikut:   

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi 

intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia 

terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu 

bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa 

Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), 

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, 
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maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU 

Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk 

menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan 

perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-

hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK 

sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun 

dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuiakan 

dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. 

Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik 

bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank 

yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat 

fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar 

eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip 

syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. 

Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka 

kemaslhahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam 

berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat 

berwujud. 

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan 

kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam 

pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang 

memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional 

(DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI 

yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-

MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu 

produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang 

POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah 
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hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank 

mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari 

OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga 

diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan 

kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan 

pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai 

syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan 

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN 

untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam 

perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal 

audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk 

membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal 

yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. 

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah 

terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang 

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 

lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum 

syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) 

dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa 

dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur 

dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga 

mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau 

investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu 

mendapat izin OJK. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan 

usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah 
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bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari 

perbankan syariah adalah : 

a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.  

b. 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.  

c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial 

yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi 

wakaf (wakif).  

d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Struktur Perbankan Syariah 

Berdasarkan Kegiatannya Bank Syariah dibedakan 

menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.  

a. Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah adalah Bank 

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.Kegiatan usaha Bank Umum 

Syariah meliputi:  

1) 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;  

2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
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dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;  

3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah;  

6) 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;  

7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad 

hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;  

8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;  

9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri 

surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas 

dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, 

antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, 

mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;  

10) membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 

yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank 

Indonesia;  

11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat 

berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak 

ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip 

Syariah;  
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12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip 

Syariah;  

13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 

surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;  

14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan 

Prinsip Syariah;  

15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan 

Akad wakalah;  

16) memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; dan  

17) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di 

bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, 

adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor 

cabang dari 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.Kegiatan usaha 

UUS meliputi:  

1) 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;  

2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 



Penguasa Bank Syariah 

 

 Bab III 89 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;  

3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah;  

6) 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;  

7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad 

hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;  

8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;  

9) membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga 

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad 

ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, 

atau hawalah;  

10) membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 

yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank 

Indonesia;  

11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat 

berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak 

ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip 

Syariah;  

12) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 
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surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;  

13) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan 

Prinsip Syariah;  

14) memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; dan  

15) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di 

bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.Kegiatan usaha Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah meliputi:  

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:  

a) Simpanan berupa Tabungan atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;  

b) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:  

a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 

mudharabah atau musyarakah;  

b) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, 

atau istishna';  

c) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;  

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah 

atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik; dan  

e) pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;  
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f) menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam 

bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau 

Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  

g) memindahkan uang, baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah 

melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank 

Umum Konvensional, dan UUS; dan  

h) menyediakan produk atau melakukan kegiatan 

usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan 

Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia (sekarang OJK). 

i)  

G. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) 

Produk perbankan syariah didasarkan pada sejumlah fatwa 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), antara lain yakni Fatwa No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/ 

DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
25 

Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai 

PBI. Hal ini terlihat jelas dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang 

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

PBI ini saat ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

                                                     
25
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Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 

10/16/PBI/2008. 

Dalam PBI No. 9/19/2007 disebutkan bahwa pemenuhan 

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 

dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai berikut:
26 

1. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan 

antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah; 

2. dalam kegiatan peyaluran dana berupa Pembiayaan dengan 

mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, 

Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya 

Bittamlik dan Qardh; dan 

3. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan 

antara lain Akad Kafalah, Hawalah, dan Sharf. 

 

H. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah 

dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun 

BPRS. Dewan Pengawas Syariah(DPS) diangkat oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama 

Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan 

nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank 

agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :  

1. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas 

pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;  

2. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;  

3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk 

produk baru Bank yang belum ada fatwanya; 

4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip 

syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;  

                                                     
26
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5. dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek 

syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya.  

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat–

syarat menjadi Anggota DPS:  

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:  

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;  

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan 

syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang 

berlaku;  

c. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang 

sehat dan tangguh (sustainable); dan  

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana 

diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan 

kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia (sekarang OJK).  

2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di 

bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan  

3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:  

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang 

saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan 

dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir 

sebelum dicalonkan.  

 

I. Permodalan Perbankan Syariah 

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek.Berdasarkan definisi tersebut, 
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terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai 

kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam 

UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh 

karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang 

terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara 

umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan 

dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa 

karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk 

dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah. 

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya 

bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi 

dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua 

sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang 

kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu 

fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan 

diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah 

kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih 

muamalah.Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan 

bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang 

menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. 

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, 

kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip 

syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya 

(Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa 

dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di 

Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar 

modal syariah, sebagai berikut: 

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan 

Daftar Efeek Syariah 

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah 
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3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang 

digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah 

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan 

diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa 

Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa 

Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan 

PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta 

Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk 

memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara 

syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal 

telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana 

berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. 

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar 

modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang 

Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. 

Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus 

bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk 

pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi 

Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad 

mudharabah. 

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari 

perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan 

Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai 

dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 

Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara 

Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal 

berbasis syariah di Indonesia. 

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar 

Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim 

Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. 

Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal 

Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan 
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dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus 

mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal 

syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada 

tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan 

menjadi unit setingkat eselon III. 

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK 

menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar 

Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan 

Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek 

Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan 

dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, 

pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan 

Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan 

Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran 

Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada 

tanggal 12 September 2007. 

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak 

sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 

Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan 

hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau 

sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama 

kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 

dan IFR0002. 

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor 

IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang 

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Produk syariah di 

pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, 

kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 
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Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah 

yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek 

Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 

tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah 

adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang 

menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, 

Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia 

meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa 

Dana Syariah. 

Fasilitas permodalan Bank Syariah diantaranya: 

1. Saham Syariah 

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti 

penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti 

penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk 

mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. 

Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini 

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan 

musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka 

secara konsep saham merupakan efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak 

semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan 

Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham 

dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham 

tersebut diterbitkan oleh: 

a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas 

menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan 

usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip syariah. 

b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan 

dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten 
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dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-

prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, 

yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: 

2) perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

3) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa; 

4) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

5) bank berbasis bunga; 

6) perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

7) jual beli risiko yang mengandung unsur 

ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara 

lain asuransi konvensional; 

8) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan 

dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya 

(haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan 

karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh 

DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat; 

9) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap 

(risywah); 

 

 

2. Sukuk 

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai 

pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk 

secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" 

dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti 

kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK 

Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut: 

Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan 

yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu 
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(tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) 

atas: 

a. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat); 

b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 

c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada 

d. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan 

atau 

e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath 

ististmarin khashah)" 

Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan 

merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan 

bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan 

harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan 

(underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk 

didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana 

sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. 

Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi 

hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan 

dalam penerbitan sukuk. 

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI 

No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari : 

a. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. 

b. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 

4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset 

yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di 

masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu 

dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. 

c. Sertifikat salam. 

d. Sertifikat istishna. 

e. Sertifikat murabahah. 

f. Sertifikat musyarakah. 

g. Sertifikat muzara'a. 
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h. Sertifikat musaqa. 

i. Sertifikat mugharasa. 

 

3. Reksa Dana Syariah 

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 

Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana 

sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 

Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada 

umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi 

masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal 

yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk 

menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana 

dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan 

untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan 

pengetahuan yang terbatas. 

Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia 

pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana 

Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. 

Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana 

Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana 

konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada 

pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen 

portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing 

(pembersihan). 

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping 

mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana 

pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain: 

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. 
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Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek 

(saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang 

masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan 

dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam 

mengelola dananya. 

b. Risiko Likuiditas 

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh 

Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit 

melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian 

besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer 

Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen 

perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini 

hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya 

terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai 

redemption effect. 

c. Risiko Wanprestasi 

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada 

umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika 

perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan 

Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi 

atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, 

wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang 

terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen 

pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan 

penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana. 

d. Risiko politik dan ekonomi 

Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan 

ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa 

dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa 

efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
27

 

                                                     
27

https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx 
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Berikut ini daftar pemilik saham 12 Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia berdasarkan Annual Report 2015 masing-

masing bank. 

1. Bank Muamalat Indonesia (Rp 10.207.702.335) 

a. Islamic Development Bank (32,74%)  

b. Bank Boubyan (22,00%) 

c. Atwill Holdings Limited (17,91%) 

d. National Bank of Kuwait (8,45%) 

e. IDF Investment Foundation (3,48%) 

f. BMF Holdings Limited (2,84%) 

g. M. Rizal Ismael (2,34%) 

h. Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO) 

(1,39%) 

i. Andre Mirza Hartawan, MBA., Ir (1,17%) 

j. Badan Pengelola Dana ONHI (1,04) 

k. Masyarakat Lain | Public (6,64%) 

2. Bank Syariah Mandiri 

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (99,99999975%) 

b. PT Mandiri Sekuritas (0,00000025%) 

3. Bank Mega Syariah  (Rp 769.814.000.000) 

a. PT Mega Corpora (99,99%) 

b. PT Para Rekan Investama (0,01%) 

4. BRI Syariah (Rp 1.979.000.000.000) 

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (99,99%) 

b. Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI (0,01%) 

5. Bank Bukopin Syariah (Rp 750.370.000.000)  

a. PT. Bank Bukopin, Tbk (89,074%) 

b. PT. Bakrie Capital Indonesia (2,992%) 

c. PT. Mega Capital Indonesia (2,992%) 

d. BPJS Ketenagakerjaan (2,992%) 

e. PT. Mitra Usaha Sarana (0,684%) 

f. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA (0.031%) 

g. DR. Abdul Munir Mulkhan (0,008%) 
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h. Prof. DR. Ir. M. Amin Azis (0,006) 

i. Firman Noor, SH (0,004%) 

j. Tee Suprapto (0,004%) 

k. Prof. DR. H.M. Dawam Raharjo, SE (0,003) 

l. Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc (0,002%) 

m. Drs. H. Sugeng (0,002%) 

n. Emil Abeng (0,436%) 

o. Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Si (0,769%) 

6. BNI Syariah (Rp1.501.500.000.000) 

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (99,90%) 

b. PT BNI Life Insurance (0,10%)  

7. BJB Syariah (Rp 609.000.000) 

a. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (97,70%) 

b. PT Banten Global Development (2,30% 

8. BCA Syariah (Rp 996.300.000.000) 

a. PT Bank Central Asia, Tbk (99,999999%) 

b. PT Bank Central Asia Finance (0,0000001%) 

9. Bank Victoria Syariah (Rp 160.000.000.000) 

a. PT Bank Victoria International Tbk (99,98%) 

b. Masyarakat Lainnya (0,02%) 

10. Maybank Syariah (Rp 819,307,255,056.88) 

a. Malayan Banking Berhad  (99%) 

b. PT Prosperindo (1%) 

11. Bank Panin Syariah (Rp 9.872.717.000.000) 

a. PT Bank Panin Tbk (51,86%) 

b. Dubai Islamic Bank (39,50%) 

c. Masyarakat (8,64%) 

12. BTPN Syariah (Rp693.333.000.000) 

a. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (70%) 

b. PT Triputra Persada Rahmat (30%) 
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J. Fatwa-fatwa DSN MUI seputar permodalan Bank Syariah 

1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Tabungan. DSN MUI Menetapkan:  

Pertama : Tabungan ada dua jenis:  

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu 

tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 

b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang 

berdasarkanprinsip Mudharabah dan Wadi‟ah. 

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal 

atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukanberbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk 

di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi‟ah: 

a. Bersifat simpanan. 

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan 

kesepakatan. 

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
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2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Deposito 

Pertama : Deposito ada dua jenis: 

a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu 

Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. 

b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan 

prinsip Mudharabah. 

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah: 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 

atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola dana. 

b.  Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk 

di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.  

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e.  Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah 

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

 

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 

Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah Di Bidang Pasar Modal 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : 

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik 
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yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 

2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 

3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah 

surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun 

cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 

4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat 

dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat 

sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai 

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 

5.  Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang 

dikeluarkan oleh DSNMUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa 

Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsipprinsip Syariah. 

6.  Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan 

atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-

MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa 

terkait lainnya. 
 

BAB II 

Prinsip-Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal 

Pasal 2 

Pasar Modal 

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama 

mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan 

mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan 

Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 

2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah 

apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. 
 

BAB III 

Emiten Yang Menerbitkan Efek Syariah 

Pasal 3 

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik 

1.  Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta 

cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik 
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yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

2.  Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip 

Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, 

antara lain: 

a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang; 

b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional; 

c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan 

minuman yang haram; dan  

d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.  

e.  melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada 

saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada 

lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; 

3.  Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan 

Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi 

ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah 

yang dikeluarkan. 

4.  Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek 

Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi 

Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance 

Officer. 

5.  Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan 

Efek Syariah sewaktuwaktu tidak memenuhi persyaratan 

tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya 

sudah bukan sebagai Efek Syariah. 

 

BAB IV 

Kriteria Dan Jenis Efek Syariah 

Pasal 4 

Jenis Efek Syariah 

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, 

Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun 
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Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang 

sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

2.  Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum 

dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-

hak istimewa. 

3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo. 

4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi 

menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam 

bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-

mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula 

pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, 

maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib almal 

dengan pengguna investasi. 

5.  Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh 

kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya 

terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari 

surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian 

hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, 

Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana 

peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang 

sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

6.  Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas 

suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai 

dengan Prinsip-prinsip syariah . 
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BAB V 

Transaksi Efek 

Pasal 5 

Transaksi yang dilarang 

1.  Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-

hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan 

manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, 

gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. 

2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, 

maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana 

dimaksud ayat 1 di atas meliputi: 

a.   Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 

b.  Bai‟ al-ma‟dum, yaitu melakukan penjualan atas barang 

(Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); 

c.  Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam 

untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang 

dilarang; 

d.  Menimbulkan informasi yang menyesatkan; 

e.  Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek 

Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas 

kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; 

dan 

g.  Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan 

pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan 

perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan 

mempengaruhi Pihak lain; 

h.  Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur 

diatas. 

 

Pasal 6 

Harga Pasar Wajar 

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai 

valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar 

penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar 

yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. 
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BAB VI 

Pelaporan Dan Keterbukaan Informasi 

Pasal 7 

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk 

mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh 

informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan 

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 

 

BAB VII 

Ketentuan Penutup 

Pasal 8 

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh 

mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur 

dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau 

keputusan DSN-MUI. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 

diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana 

Syari'ah 

 

BAB I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer 

Investasi. 

2.  Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara 

bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana. 

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya 

mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola 

portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. 
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4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk 

ditawarkan kepada publik. 

5.  Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas 

efek, dan setiap derivatif dari efek. 

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi 

menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam 

bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib 

almal/Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil 

shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil 

shahib al-mal dengan pengguna investasi. 

7.  Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana 

seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk 

dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh 

(dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, 

sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah 

pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal 

sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. 

8.  Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan 

Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli 

Efek. 

9.  Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah 

memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan 

dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan 

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili 

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 

 

BAB II 

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syari'ah 

Pasal 2 

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri 

atas: 

a.  antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan 

sistem wakalah, dan 
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b.  antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan 

dengan sistem mudharabah. 

2.  Karakteristik sistem mudarabah adalah: 

a.  Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang 

diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi 

berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua 

belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan 

tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada 

pemodal. 

b.  Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah 

diberikan. 

c.  Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko 

kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan 

karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith). 

 

BAB III 

Hubungan, Hak, Dan Kewajiban 

Pasal 3 

Hubungan dan Hak Pemodal 

1.  Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan 

secara wakalah. 

2.  Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal 

memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk 

melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil 

investasi dalam Reksa Dana Syari'ah. 

4.  Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa 

Dana Syari'ah. 

5.  Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau 

menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah 

melalui Manajer Investasi. 

6.  Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat 

ditariknya kembali penyertaan tersebut. 
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7.  Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan 

jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan 

diawasi oleh Bank Kustodian. 

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa 

Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah. 

 

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian 

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi 

bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Prospektus. 

2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan 

mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva 

Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari’ah 

untuk setiap hari bursa. 

3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan 

penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan 

Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung 

atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 

Syari'ah. 

4.  Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak 

melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat 

yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank 

Kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka 

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung 

jawab atas risiko yang ditimbulkannya. 

 

Pasal 5 

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi 

Manajer Investasi berkewajiban untuk: 

1. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan 

investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus; 

2.  Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para 

calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank 
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Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja 

berikutnya; 

3.  Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan  

4. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan 

laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana 

ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

 

Pasal 6 

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian 

Bank Kustodian berkewajiban untuk: 

1.  Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan 

kekayaan Reksa Dana; 

2. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari 

bursa; 

3.  Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana 

atas perintah Manajer Investasi; 

4.  Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua 

perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit 

Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan 

indentitas lainnya dari para pemodal; 

5. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan 

sesuai dengan kontrak; 

6. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas 

penerimaan dana dari calon pemodal. 

 

BAB IV 

Pemilihan Dan Pelaksanaan Investasi 

Pasal 7 

Jenis dan Instrumen Investasi 

1.  Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan 

yang sesuai dengan Syari'ah Islam. 

2.  Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a.  Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan 

pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha; 

b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; 
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c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip 

Syari’ah. 

 

Pasal 8 

Jenis Usaha Emiten 

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang 

diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya 

tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. 

2.   Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, 

antara lain, adalah: 

a.  Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang; 

b.  Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional; 

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta 

memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; 

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau 

menyediakan barang-barang ataupunjasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat. 

 

Pasal 9 

Jenis Transaksi yang Dilarang 

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus 

dilaksanakan menurut prinsip kehatihatian (prudential 

management/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan 

spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar . 

2.   Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a.   Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 

b.  Bai al-Ma‟dum yaitu melakukan penjualan atas barang 

yang belum dimiliki (short selling); 

c. Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang 

menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk 

memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; 
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d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat 

transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari 

modalnya. 

 

Pasal 10 

Kondisi Emiten yang Tidak Layak 

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana 

Syariah: 

1. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung 

kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan 

pembiayaan yang mengandung unsur riba; 

2. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal 

lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %); 

3.  apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak 

melanggar prinsip usaha yang Islami. 

 

BAB V 

Penentuan Dan Pembagian Hasil Investasi 

Pasal 11 

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik 

pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara 

proporsional kepada para pemodal. 

2.  Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-

halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan 

bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari 

pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram). 

3.  Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana 

Syari'ah adalah: 

a.  Dari saham dapat berupa: 

1) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan 

yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik 

dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk 

saham. 

2) Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih 

dahulu yang diberikan oleh emiten. 
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3) Capital gain yang merupakan keuntungan yang 

diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal. 

b.  Dari Obligasi yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa 

Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. 

c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan 

syari’ah dapat berupa Bagi hasil yang diterima dari issuer. 

d. Dari Deposito dapat berupa Bagi hasil yang diterima dari 

bank-bank Syari'ah. 

4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa 

Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan 

dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap 

tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk 

kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan 

Syari'ah Nasional. 

5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non 

halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang 

penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan 

Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan. 

 

BAB VI 

Ketentuan Penutup 

Pasal 12 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini 

akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional. 

2.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

3.  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, 

akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 



Aji Damanuri 

118 Bank Syariah Regulasi, Peran Ulama, dan Permodalan 

5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang Obligasi Syari’ah 

Pertama Ketentuan Umum 

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu 

obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar 

berdasarkan bunga; 

2.  Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi 

yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 

3.  Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo. 

Kedua: Ketentuan Khusus 

1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi 

syariah antara lain: 

a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh 

b. Musyarakah 

c. Murabahah 

d. Salam 

e. Istishna 

f. Ijarah; 

2.  Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh 

bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan 

substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 

tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana 

Syariah; 

3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten 

(Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah 

(Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal; 

4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi 

Syariah sesuai akad yang digunakan; 

5.  Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-

akad yang digunakan. 
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Ketiga: Penyelesaian Perselisihan. Jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 

antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

 

Keempat: Penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 
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BAB IV 

PERGULATAN ELITE KUASA 

 
 

A. Pergulatan Elite Bank Syariah 

Elite dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang 

memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Kehadiran 

elite dalam kehidupan masyarakat menurut Mosca sebagaimana 

dipaparkan Bellamy melekat dengan watak sosial manusia, 

bahwa keunggulan watak moral biasanya menang dalam jangka 

panjang atas keunggulan jumlah dan kekuatan.
1
  

Penguasa (otoritas politik) selalu menempati posisi 

strategisnya sebagai regulator yang sering kali menempatkan 

semangat syariah tunduk pada aturan BI dan OJK sebagai sub 

sistem keuangan nasional.  

Dalam pandangan Keller, studi tentang elite dapat 

memusatkan perhatian pada empat hal. Pertama, anatomi elite 

berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para 

elite itu muncul. Kedua,  fungsi elite berkenaan dengan apa 

tanggungjawab sosial elite. Ketiga,  pembinaan elite 

menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan 

menjadi elite, imbalan apa yang mereka terima dan kewajiban-

kewajiban apa yang menunggu mereka dan keempat, 

keberlangsungan (bertahannya) elite berkenaan dengan 

bagaimana dan kenapa para elite itu dapat bertahan serta 

bagaimana dan kenapa di antara mereka hancur atau tidak dapat 

bertahan.
2
 

                                                     
1
 Richard Bellamy, Teori Sosial Modern: Perspektif Italy (Jakarta: 

LP3ES, 1990), 9.  
2
 Maurice Duverger, Sosiologi Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 31.  
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 Menurut Pareto, elite dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok sebagaimana dikutip oleh Bottomore; Pertama, elite 

yang memerintah (governing elite), dari individu-individu yang 

secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang 

besar dalam pemerintahan. Kedua, elite yang tidak memerintah.
3
  

Menurut Miranda Gultom sekurang-kurangnya terdapat 

lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan 

syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Kedua, trend 

kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di 

kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Ketiga, sistem 

ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji 

pada saat krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional 

tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan 

trilyun, Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah 

pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat 

tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun. Keempat, UU 

Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan 

syariah di Indonesia.Kelima, tuntutan integrasi Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang. Bank Syariah 

dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup risiko 

pembiayaan terhadap nasabahnya.
4
 

Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-

undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, dan UU No 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain 

                                                     
3
 TB Bottomore, Elite dan Masyarakat, Terj. (Jakarta: Akbar Tandjung 

Institute 2006), 2 
4
 Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia” BI, Jakarta 15 September 2005, 3. 
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peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan 

berbagai Paket Kebijaksanaan.
5
 

Sesudah Indonesia merdeka regulasi perbankan secara 

sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif 

sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Namun demikian 

undang-undang ini belum mengatur tentang bank syariah.
6
  

Produk-produk fatwa yang lebih cenderung melindungi 

kemaslahatan pemodal dan penabung dari pada nasabah 

penghutang,
 
 dan dominasi beberapa orang dalam struktur DPS 

di beberapa bank shari’ah, menunjukkan diminasi kelompok 

tertentu sebagai the ruling elite.  

Struktur permodalan bank syariah yang didominasi 

pengusaha non ideologis, melimpahnya keuangan bank 

konvensional ke bank shari’ah atau yang membuka unit 

shari’ah, kenyataan ini menguatkan tesis bahwa kelompok 

borjuis akan selalu menempati posisi elitnya, (metamorfosis 

kapitalisme) 

Untuk memahami siapa sebenarnya penguasa industri 

perbankan shari’ah di Indonesia dilihat dari peran ulama, 

pemerintah dan pemodal maka perlu penelusuran jejak masing-

masing pada fase pendirian, perkembangan dan kondisi terkini. 

Mendapatkan gambaran yang utuh tentang peran ulama, 

pengusaha dan penguasa dalam proses pendirian dan 

pengembangan perbankan shari’ah di Indonesia, sehingga dapat 

                                                     
5
 Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam Commercial Bank 

Prentice, Hall, Inc. ( penerjemah St. Dianjung ), Bumi Aksara, Jakarta, 1995, 

hal. 29. Perbankan merupakan suatu bisnis yang paling banyak diatur. Sedikit 

saja bisnis yang diperiksa sesering dan seteliti ini oleh badan pengawas untuk 

menentukan apakah bank bekerja sesuai dengan berbagai hukum dan ketentuan 

administrasi. 
6
 Untuk lengkapnya konsep perbankan nasional pada masa itu dapat 

dibaca di Gemala Dewi, ”Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan 

Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 149-154. 
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menemukan pola, model bahkan teori baru yang terkait peran 

dan relasi ulama (sebagai kelompok ideologis), pengusaha 

(sebagai pemodal atau debitur) dan pemerintah (sebagai 

representasi kekuatan politik). 

Teori power elite ini memandang kekuasaan dalam 

masyarakat sebagai monopoli segelintir orang, Few minority 

atau few people, yang disebut elite. Bagi elite theory, mayarakat 

itu terbagi menjadi the ruling class kelas yang menguasai, dan 

the ruled class, yang dikuasai. Elite ini biasanya beranggotakan 

orang-orang yang posisinya memungkinkan mereka menjadi 

lebih penting dari orang-orang kebanyakan (grass root society). 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi untuk 

mernutuskan persoalan-persoalan yang memiliki konsekuensi 

besar. 

Power elite ini sesungguhnya tidak mesti pemegang 

kekuasaan formal, yakni pejabat pemerintahan, melainkan 

sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk 

mengarahkan jalannya roda pemerintahan. 

Ada dua faktor yang menyebabkan kemunculan kekuasaan 

elite. Pertama, alat kekuasaan dan kekerasan yang saat ini jauh 

lebih besar daripada yang ada di masa lalu. Kedua, sifat saling 

tergantung di antara elite yang merupakan hasil dari faktor 

struktur sosial yang dapat dilihat secara historis, di mana bentuk 

dan derajat sentralisasi institusi ekonomi, militer, dan politiknya 

sangat besar 

Mills menggambarkan power elite sebagai gugus 

piramida, di mana gugus teratas yang mengatur kehidupan 

dibawahnya. Bagian paling puncak piramida diduduki elite 

berkuasa, yakni pemimpin yang menguasai 3 sektor hierarkis, 

yakni: perusahaan (corporate rich) / pemilik saham perusahaan-

perusahaan besar, pemimpin eksekutif (pegawai puncak di 

pemerintahan dan pemodal negara),  dan kemudian, pejabat 

yang memiliki kedudukan di militer.  



Penguasa Bank Syariah 

 

 Bab IV 125 

Teori dalam penelitian ini untuk memahami relasi tiga 

sektor penting dalam industri perbankan shariah, yaitu ulama, 

pengusaha dan penguasa. Dengan teori power elite peneliti 

berharap akan menemukan pola relasi antar ketiganya, dan siapa 

pengendali utama yang mengendalikaan sektor atau variable 

lainnya  

 

B. Relasi Kuasa 

 
 

Relasi ideal bank syariah dengan para elitenya adalah 

simbiosis mutualisme, relasi yang saling membutuhkan, namun 

dalam perjalanannya kepentingan elite dari ketiganya 

mengalami dinamika. Dari hasil analisis dapat dilihat tiga fase 

penting dalam perjalanan bank syariah di Indonesia, yaitu: fase 

pendirian menempatkan ulama sebagai the ruling class , fase 

perkembangan menempatkan kepentingan pemodal sebagai the 

ruling class, yang terus berlanjut sampai fase kapitalisasi bank 

syariah.  

Mills memandang bahwa elite adalah individu-individu 

yang menduduki posisi puncak pada institusi-institusi ekonomi, 

militer dan politik. Elite dalam konteks ini dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota 

Ulama 

Pengusaha Penguasa 
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masyarakat.
7
 Pola hubungan antara elite dan massa  itu bersifat 

dinamis. Para elite bukan hanya memposisikan dirinya di atas 

anggota masyarakat tetapi sekaligus berusaha mempertahankan 

statusnya melalui sub-elite yang terdiri dari kelompok  besar 

dari kelas menengah baru, aparatur pemerintah, manajer, 

administratur, ilmuwan atau kaum intelektual, yang 

menyediakan kader baru bagi elite di atasnya. Dalam kaitan 

dengan pemerintahan, elite itu ada yang memerintah, artinya 

terlibat langsung dalam pemerintah dan elite yang tidak 

memerintah, yang merupakan sisa yang besar dari keseluruhan 

elite.
8
  

 

C. Fase Pendirian 

Keberadaan dan peranan elite tidak terlepas dari proses  

politik dan kekuasaan dalam kehidupan suatu masyarakat di 

mana para elite itu berada. Putnam mengemukakan adanya lima 

aspek keberadaan elite yang berkaitan dengan kekuasaan politik, 

yaitu pertama, kekuasaan politik seperti halnya barang-barang 

sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Kedua, pada 

hakekatnya orang dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu 

mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka 

yang tidak memilikinya. Ketiga, secara internal elite itu bersifat 

homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, sehingga 

bukan merupakan kumpulan individu  yang saling terpisah. 

Keempat, elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan 

keanggotaannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat 

terbatas dan kelima kelompok elite itu pada hakekatnya bersifat 

otonom.
9
 

                                                     
7
 C Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford, 1956), 269. 

8
 Albert Wijaya, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: 

LP3ES, 1982), 63-64.   
9
 Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elite Politik”, dalam Mohtar 

Mas’oed & Colin MacAndrews (ed.), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakata: 

Gadjah mada University Press, 1997), 78-79.  
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Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk 

membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk 

melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial 

yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi 

tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial 

dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang 

berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan 

mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk 

tergantikan. 

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elit mempunyai 

posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam 

sutau proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elit 

dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi 

elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak 

memerintah (non governing elit), sedangkan dalam masyarakat 

juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elit). 

Dalam konteks Indonesia maka elite pemerintahan  ini 

terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif, yang dalam 

implementasinya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan yang secara teknis mengatur perjalanan lembaga 

keuangan. Secara politik tugas ini memang menjadi 

tanggungjawab negara karena tujuan umum dari sebuah negara 

adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum 

publicum, common good, common wealth). Tujuan kebahagiaan 

tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua 

hal pokok, yaitu: 1) keamanan dan keselamatan (security and 

safety), dan 2) kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and 

prosperity).
10

 

                                                     
10

 A. A. Sahid Gatara, Ilmu Politik: memahami dan menerapkan 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 133. 
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Produk perbankan syariah didasarkan pada sejumlah fatwa 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), antara lain yakni Fatwa No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/ 

DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
11 

Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai 

PBI. Hal ini terlihat jelas dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang 

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

PBI ini saat ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 

10/16/PBI/2008. 

                                                     
11

  www.sharialearn.com  
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Fase pendirian bank syariah lebih banyak didominasi oleh 

peran ulama sebagai the ruling class  karena beberapa hal: 

1. Pendirian bank syariah secara ideologis merupakan cita-cita 

para ulama untuk menghadirkan sistem keuangan non ribawi. 

2. Politik akomodatif orde baru yang mulai “ditinggalkan” 

dukungan militer dan mulai mengakomodasi 

(Memperhitungkan) umat islam. 

3. Para pemodal yang masih di bawah hegemoni konglomerasi  

elit politik orde baru sehingga mereka mau menginvestasikan 

modalnya di bank syariah meskipun belum yakin dengan 

sistem non ribawi ini. 

Sehingga pada fase pendirian ini ulama menempati puncak 

piramida, disusul penguasa (Pemerintah), kemudian pengusaha 

sebagai pemilik modal . 

 

D. Fase Perkembangan 

Perbankan Syariah menunjukkan fenomena yang 

perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan 

konvensional. Bank-bank besar dari negara non muslim telah 

memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka Islamic 

Window, seperti City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan 

Jardin Fleming telah membuka Islamic window agar dapat 

berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin 

mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi masa 

lalu memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip risk 

sharing ( berbagi risiko ) atau profit and los sharing (bagi hasil) 

merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-

satuan ekonomi.
12

  

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia 

(LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan 

LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin 

                                                     
12

 Sutan Remy Syahdaeni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam 

Tata Perbankan Indonesia, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), . xvii 
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Abdullah menegaskan pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia daan di 

negara lain sekitar 15-20 %.
13

 Perbankan Syariah sebagai salah 

satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana 

pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum 

bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital 

adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan 

karakteristiknya. UU perbankan yang telah ada dirasakan masih 

kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. 

Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, 

memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan 

produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhnya prinsip-

prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan 

terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang 

mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-

undang tersendri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya 

UU Perbankan Syariah. 

 
 

                                                     
13

 Republika, 13 April 2004. 

Pengusaha  

Ulama  

Pasar/ 

ummat 

Pemerintah 



Penguasa Bank Syariah 

 

 Bab IV 131 

MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam 

memberikan fatwa-fatwa dan nasihat dalam memecahkan dan 

menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan 

yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
14

 Jawaban yang 

diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui 

Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat 

maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI 

didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Sunnah 

(Hadis), Ijma` dan Qiyas.
15

 

Sebagai tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah wadah 

di bawah naungannya yang kemudian dikenal sebagai Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Kehadiran Dewan Syariah Nasional 

sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum syariah dan 

mengaudit operasional perbankan syariah di Indonesia dari 

aspek hukum syariah dapat dianggap sebagai salah satu sarana 

sosialisasi sekaligus aplikasi dan implementasi hukum Islam di 

Indonesia dalam bidang muamalah.
16

 

Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah melaksanakan 

tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi 

umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, 

untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-

prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam 

kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syaraiah, serta 

mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.
17

 Pedoman inilah 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa. Dari segi 

kekuatan hukum, fatwa ini bersifat mengikat bagi seluruh 

lembaga keuangan yang menerapkan syariah sebagai landasan 

                                                     
14

 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia,(Jakarta: Inis, 1993), 63 
15

 Ahmad Hasan, Ijma‟, (Bandung: Penerbit Pustaka,1976), 1. 
16

 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(Jakarta: INIS, 1993 ), 58-60. 
17

 Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 

(Jakarta: DSN-BI, 2001), iv 
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operasionalnya.
18

 Karena keberadaan Dewan ini telah ditetapkan 

melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

Fase ini adalah masa penerimaan para pemilik modal 

terhadap bank syariah yang disebabkan oleh: 

1. Daya tahan Bank Islam terhadap hantaman krisis 1998 

2. Potensi pasar ideologis dan rasional bank syariah 

3. Pembukaan dual system bank/window syariah (Bank Umum 

yang membuka layanan Syariah) 

4. Lahirnya regulasi bank syariah berupa Undang-Undang dan 

peraturan lain dibawahnya  

5. Pembukaan 12 Bank Umum Syariah dengan permodalan 

utama bank UMUM Konvensional 

6. Penguatan Regulasi oleh BI dan OJK 

7. Fatwa-fatwa DSN lebih banyak mengatur kepentingan 

pemodal 

8. Ketergantungan Bank Syariah terhadap kekuatan modal 

(kasus Bank Muamalat) 

9. Relasi bank dan nasabah lebih kelihatan relasi antara debitur 

dan kreditur dibandingkan dg profit and lost sharing 

 

E. Fase Kapitalisasi 

Dinamika Bank Syariah tetap menempatkan pemilik 

modal sebagai elit penguasa yang mengendalikan elite lain 

meskipun tetap dalam relasi simbiosis mutualisme.  Secara 

teknis bank syariah sebagai lembaga ekonomi tetap 

membutuhkan modal sebagai penggerak utamanya, pemerintah 

sebagi elit pembuat kebijakan untuk menjaga keberlangsungan 

lembaga keuangan secara prudent supaya kepentingan  pemodal 

dan pemakai jasa tetap terjaga. 

                                                     
18

 Dewan Syariah Nasional, Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, 

(Jakarta: DSN-MUI, 2000), 3 
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Sementara itu posisi ulama yang terstrukturisasi dalam 

regulasi BI dan OJK lebih sekedar penjaga nilai syariah yang 

sering kali tergilas oleh kepentingan pemodal sebagai pemilik 

bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa industri perbankan 

shari’ah di Indonesia dikuasai oleh elit pemodal sebagai the 

ruling class, sedangkan elite ulama dan elite pemerintah sebagai 

the ruled class.  

 

Memahami peran ulama dalam proses pendirian dan 

pengembangan perbankan shari’ah di Indonesia dengan pendekatan 

sosiologis penting untuk dilakukan. DSN dan DPS sebagai 

pengawas ternyata di gaji oleh pihak bank yang diawasinya, hal ini 

dianggap mengganggu independensinya dalam pengawasan. 

Produk-produk fatwa yang lebih cenderung melindungi 

kemaslahatan pemodal dan penabung dari pada nasabah 

penghutang,
 
dan dominasi beberapa orang dalam struktur DPS di 

beberapa bank shari’ah, menunjukkan diminasi kelompok tertentu 

sebagai the ruling elite. Karena pentingnya peran DPS tersebut, 

maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan 

adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, 

Pemodal 

Ulama 

Peme
rinta

h 
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yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Dengan demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena 

keberadaannya sangat penting dan strategis. 

Sementara itu masuknya pengusaha-pengusaha non muslim 

seperti Salim Group, melimpahnya keuangan bank konvensional ke 

bank shari’ah atau yang membuka unit shari’ah, dan beberapa 

pejabat yang selama ini tidak dikenal trek record komitmen 

religiusnya dapat difahami sebagai bentuk investasi yang 

dibenarkan menurut hukum ekonomi, namun kenyataan ini 

menguatkan tesis bahwa kelompok borjuis akan selalu menempati 

posisi elitnya, (metamorfosis kapitalisme). Kapitalisme berbaju 

agama bukan tentu akan membahayakan eksistensi sebuah ajaran, 

sampai pada satu kondisi di mana orang tidak bisa lagi 

membedakan antara riba, bunga dan bagi hasil. Ini terbukti 

suburnya “khilah akad” di perbankan shari’ah dengan mark up 

murabahah. Menurut hasil penelitian Sramek terhadap 18 bank 

islam dunia pada tahun 2003-2007, tercatat bahwa pembiayaan 

bagi hasil tertinggi justru di dilakukan oleh Bank Muamalat 

Indonesia, itupun hanya 36% dari total assetnya, sedangkan 

perbankan Timur Tengah yang sering menjadi rujukan bank islam 

justru hanya sekitar 10% saja, bahkan lebih banyak yang tetap 

bertahan pada sistem bunga. Hal ini menunjukkan aspek 

kapitalisasi lebih dominan dari semangat kreatififitas 

mengambangkan produk-produk  fiqh muamalah lainnya. 

Sedangkan penguasa (otoritas politik) selalu menempati 

posisi strategisnya sebagai regulator, termasuk bank shari’ah. 

Perkembangan perundang-undangan perbankan shari’ah, 

institusionalisasi peran ulama, regulasi piranti keuangan shari’ah 

lainnya, memperkokoh posisi elite sektor moneter di Indonesia. 

Pada awal pendirian bank shari’ah, posisi pemerintah orde baru 

yang sedang menerapkan politik akomodasi akibat melemahnya 

dukungan militer, memberi angin segar bagi pertumbuhan 
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perbankan berbasis ideologis ini. Dalam perkembangan selanjutnya 

pemerintah nampak lebih akomodatif terhadap perbankan shari’ah 

secara umum. 

Dinamika Bank Syariah tetap menempatkan pemilik modal 

sebagai elit penguasa yang mengendalikan elite lain meskipun 

tetap dalam relasi simbiosis mutualisme.  Secara teknis bank 

syariah sebagai lembaga ekonomi tetap membutuhkan modal 

sebagai penggerak utamanya, pemerintah sebagi elit pembuat 

kebijakan untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan 

secara prudent supaya kepentingan  pemodal dan pemakai jasa 

tetap terjaga. 

Sementara itu posisi ulama yang terstrukturisasi dalam 

regulasi BI dan OJK lebih sekedar penjaga nilai syariah yang sering 

kali tergilas oleh kepentingan pemodal sebagai pemilik bank 

syariah. Hal ini menegaskan bahwa industri perbankan shari’ah di 

Indonesia dikuasai oleh elit pemodal sebagai the ruling class, 

sedangkan elite ulama dan elite pemerintah sebagai the ruled class.  
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