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KATA PENGANTAR
Kegiatan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia pada
dasawarsa terakhir memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan
tersebut terjadi karena beberapa faktor yang memberikan kontribusi, salah satunya
adalah fatwa-fatwa terkait dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwafatwa tersebut mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatan ekonomi
syariah, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang
berkepentingan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2011, telah membentuk Tim
Penelitian Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN-08 LT.01.05
Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum Kedudukan
Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.
Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim
Penelitian dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini dengan baik. Ucapan terima
kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah
memberikan kepercayaan kepada Tim Penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini, dan
kepada pihak-pihak yang telah menjadi narasumber dan responden/informan, yaitu Bapak
Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (Dirjen. Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM); Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti (FH UI); Bapak Dr. Nazaruddin Abd. Wahid,
M.A. (Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh), Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
(Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh); Direktorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia; PT. Bank BNI Syariah; PT Bank Mega Syariah; PT Bank BJB Syariah; PT.
Maybank Syariah Indonesia; PT. Bank Syariah Mandiri; PT. BTN Unit Usaha Syariah; PT.
Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah.
Semoga Laporan Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak kita semua dan
kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan hasil penelitian di
masa yang akan datang.
Ketua Tim Penelitian,

Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H.
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ABSTRAK
Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang
berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Dalam menghadapi perkembangan
tersebut, diperlukan suatu perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat
memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan
ekonomi syariah. Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, para praktisi
ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa
terkait ekonomi syariah sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan
kegiatan ekonomi syariah. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan Fatwa DSN–
MUI dalam perspektif hukum perbankan syariah di Indonesia? Bagaimana peran fatwa
DSN-MUI dan hambatan penerapannya dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah
dalam bidang usaha perbankan syariah di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan
menggunakan data primer berupa wawancara kepada lembaga perbankan syariah, Bank
Indonesia serta para ahli dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan
kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum
bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di
sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu,
adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang
terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan
prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi
muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat
umum. Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi’ah yang diharamkan
oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia,
selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman
pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para
stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat
diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha
syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah
Nasional. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan
dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa
yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, fatwa
DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya.
Terhadap kesimpulan tersebut rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya
dilibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga
perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga
fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehatihatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga; perlunya dukungan pemerintah
dan DPR dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dalam
mendukung pelaksanaan transaksi perbankan syariah; dan Perlunya sosialisasi dan
edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah kepada
masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah
dapat berkembang lebih cepat.
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ABSTRACT
In the last decade, the attention of Indonesian Muslims against Islamic teachings based
economy began to grow and develop. Facing its developments, a set of rules subject to
legislation that could provide legal certainty to the practitioners of Islamic finance in the
conduct of Islamic banking is needed. In addition to the legislation, practitioners, society
and government (regulators) of Islamic economics need fatwas related to Islamic
economics as a guidances or directions to carry out economic activities of sharia. The
problem is the position National Syariah Board of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI)
fatwa in the perspective of Islamic banking law in Indonesia. How DSN-MUI fatwa role in
encouraging and to overcome the constraint of the implementation of Islamic financial
services in the field of Islamic banking business in Indonesia.
This research is a descriptive sociological and juridical research, using primary data
obtained by interviewing the Islamic banking institutions, Bank Indonesia as well as
experts and secondary data obtained from primary and secondary legal materials.
This research concluded that the DSN-MUI fatwa is a set of rules of a society that is not
binding and having no legal compulsion for its stakeholders to abide by the fatwa. But on
the other hand, based on Law Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, through
certain patterns, Bank Indonesia as Indonesia's banking regulator has an obligation so
that the substance contained in the MUI fatwa in formulating the principles of sharia in
the fields of economy and finance can be absorbed and transformed into the substance of
Legislation that have binding legal force to the public. The issuance of MUIs fatwa which
says that bank interest is usury is one of the driving force of the implementation of sharia
banking in Indonesia. Furthermore, the presence of DSN-MUI fatwa is showing an
enhancement on its role as guidance to the implementation of the principles of sharia in
Islamic banking since the enactment of Law Act No. 21 of 2008 concerning Islamic
Banking. Furthermore the Act requires its stakeholders to pay attention and adjust their
business activities in accordance to the principles of sharia in the fatwa issued by DSNMUI. Based on the the results of the research, there are some obstacles in the
implementation of DSN-MUI fatwa in Islamic banking activities which include fatwas that
are difficult to translate or difficult to apply in banking regulation and fatwas that are not
aligned with the positive law and some other constraints. To those conclusion, there were
some recommendations that can be given which is the need of DSN-MUI to involve the
stakeholders (in this case the Bank Indonesia and the Islamic banking institutions) to
participate more actively in the preparation of each DSN-MUI fatwa, so that the fatwas
produced can be directly implemented so the prudential aspects of Islamic banking
activities can be maintained. the need of the government and the House of
Representatives support in drafting legislation that is more harmonious to promote the
implementation of Islamic banking transactions, and the need for a more intensive
socialization and education to the public and the practitioners of Islamic banking Islamic
on banking on Islamic banking products, so that Islamic Banking can flourish more
quickly.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Terdapat rambu-rambu hukum Islam yang mengatur ketika manusia
melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu
hukum dimaksud, ada yang bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadis,
peraturan perundang-undangan (ijtihad

kolektif), ijma qiyas, istihsan,

maslahat mursalah, maqashidus syariah, maupun istilah lainnya dalam teoriteori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan
cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari filosofi yang berbeda
antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok
manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan
negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,
ideologi, budaya hukum (legal culture), kepentingan politik yang tumbuh dan
berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Selain itu, dalam hal
tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam
melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur
kesamaan bila menjadikan Alquran dan Alhadis sebagai rambu-rambu dalam
beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan
dalam beraktifitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli,
asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang
hukum ekonomi atau ekonomi syariah.1
Sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia secara formal
sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya
organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidani oleh para entrepreneur dan
para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke
belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat
Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar. Dalam buku Pedlers and

Princes, (1955), Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat,
menyatakan bahwa di Jawa, para santri reformis mempunyai profesi sebagai

1

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.
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pedagang atau wirausahawan dengan etos entrepreneurship yang tinggi.
Sementara dalam buku “The Religion of Java” (1960), Geertz menulis,
“Pengusaha santri (muslim) adalah mereka yang dipengaruhi oleh etos kerja
Islam yang hidup di lingkungan di mana mereka bekerja. Fakta ini merupakan
hasil studi, Clifford Geertz, dalam upaya untuk menyelidiki siapa di kalangan
muslim yang memiliki etos entrepreneurship seperti “Etik Protestantisme”,
sebagaimana yang dimaksud oleh Max Weber. Dalam penelitian itu, Geertz
menemukan, etos itu ada pada kaum santri yang ternyata pada umumnya
memiliki etos kerja dan etos kewiraswastaan yang lebih tinggi dari kaum
abangan yang dipengaruhi oleh elemen-elemen ajaran Hindu dan Budha.2
Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat Islam Indonesia terhadap
ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang.
Hal tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional ternyata
tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat untuk syariah secara kaffah
(menyeluruh)

dalam

berbagai

aspek

kehidupan

ternyata

juga

terus

meningkat.
Momentum pergerakan ekonomi syariah dimulai ketika lahirnya Bank
Muamalat Indonesia pada tahun 19923 sebagai bank pertama di Indonesia
yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya.4
Kelahiran bank syariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang
berbentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha
syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun, seperti perusahaan

2

Agustianto, Implementasi Ekonomi Syariah, sumber: http://www.agustiantocentre.com/?p=459, diakses
tanggal 29 April 2011.
3
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991,
diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan
operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian Bank Muamalat
juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84
miliar
pada
saat
penandatanganan
akta
pendirian
Perseroan,
sumber:
http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile, diakses tanggal 29 April 2011.
4
Di Indonesia, kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam modern dimulai tahun 1990an, yang ditandai
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Meskipun benih-benih pemikiran ekonomi
dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut, namun sepanjang tahun 1990an
perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi setelah terpaan krisis moneter 1997,
khususnya sejak tahun tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi
pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah.
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Asuransi Syariah Takaful yang berdiri pada tahun 19945 dan lembaga
investasi syariah terus bermunculan.
Perkembangan ekonomi syariah dalam bidang usaha perbankan
syariah, sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan
kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain
baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS
bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum
Konvensional dan 2 BUS hasil spin off Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga
jumlah UUS di tahun 2010 ini berkurang menjadi 23 UUS. Peningkatan
jaringan kantor BUS dan UUS sampai triwulan III 2010 meningkat sebanyak
387 kantor, peningkatan ini terutama dari pembukaan kantor cabang
terutama kantor cabang pembantu, sedangkan untuk layanan syariah
mengalami penurunan sebanyak 652 menjadi 1140 pada triwulan III 2010.
Penurunan ini dikarenakan adanya penutupan 2 UUS akibat spin off yang
secara kelembagaan juga menutup layanan syariahnya. Namun demikian,
penurunan jangkauan layanan syariah ini tidak akan menurunkan jangkauan
layanan bank syariah kepada nasabah, mengingat penyebaran jaringan
kantor bank syariah yang luas dan diperkirakan akan semakin bertambah di
akhir tahun 2010 menyusul dikeluarkannya izin usaha PT. Bank Maybank
Syariah pada Oktober 2010.6
Perkembangan yang senada dengan perkembangan perbankan syariah
juga diperlihatkan oleh pasar modal yang berbasiskan produk syariah, selama
tahun 2009, kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang
cukup menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan produk
syariah di Pasar Modal Indonesia yang meliputi sukuk (obligasi syariah)
korporasi dan sukuk negara, serta reksadana syariah. Bahwa pertumbuhan
produk syariah di Pasar Modal secara total yang meliputi sukuk (Obligasi
5
PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi
Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui
Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Kementerian
Keuangan
RI,
serta
beberapa
pengusaha
muslim
Indonesia,
sumber
:
http://www.takaful.com/index.php/profile/list/, diakses tanggal 29 April 2011.
6
Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011, diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia, 2010, sumber : www.bi.go.id, diakses tanggal 02 Mei 2011.
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Syariah) korporasi dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)
serta reksa dana syariah dari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009
telah tumbuh sebesar 166,16%, yaitu dari Rp12,01 triliun di tahun 2008
menjadi Rp31,97 triliun di akhir tahun 2009. Selama tahun 2009, beberapa
indikator utama produk syariah di Pasar Modal yaitu sukuk7 dan reksa dana
syariah8 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.9
Dalam bidang usaha asuransi dengan prinsip syariah, pangsa pasar
industri asuransi dengan prinsip syariah pada tahun 2009 mengalami
pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini antara lain
tercermin dari peningkatan persentase jumlah premi bruto asuransi dengan
prinsip syariah dibandingkan dengan presentase jumlah premi bruto industri
asuransi sebesar 36,45% yaitu dari 2,14% menjadi 2,92% dan peningkatan
presentase jumlah kekayaan asuransi dengan prinsip syariah dengan
presentase jumlah kekayaan industri asuransi sebesar 3% dari 1,35% pada
tahun 2008 menjadi 1,39% pada tahun 2009.10
Dalam menghadapi perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di
Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan perundangan-undangan
yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi
syariah dalam menjalankan ekonomi syariah. Di dalam konstitusi, kegiatan
ekonomi syariah secara implisit didasarkan pada Pasal 29 ayat (1 dan 2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
kemudian pengaturan ekonomi syariah di Indonesia tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7
7

Selama periode tahun 2009 terdapat 14 sukuk dari 8 (delapan) Emiten yang memperoleh pernyataan
efektif dari Bapepam-LK. Secara kumulatif, sampai dengan Desember 2009 sukuk yang telah diterbitkan
sebanyak 43 sukuk atau meningkat sebesar 48,28% dibandingkan pada akhir tahun 2008 sebanyak 29
sukuk.
8
Selama periode tahun 2009, terdapat 11 Reksa Dana Syariah yang memperoleh pernyataan efektif dari
Bapepam-LK. Secara kumulatif jumlah Reksa Dana Syariah sampai dengan akhir Desember 2009 adalah 46
Reksa Dana Syariah atau meningkat sebesar 27,78% dibandingkan pada akhir tahun 2008 sebanyak 36
Reksa Dana Syariah.
9
Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2009 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 56.
10
Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2009 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 83.
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pula dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992; Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia;
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang No.
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
dan peraturan

perundang-undangan

lainnya

dalam bentuk Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri
Keuangan maupun Peraturan Bapepam-LK.
Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, para praktisi
ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan
fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga
atau organisasi-organisasi Islam lainnya yang berkompeten mengeluarkan
fatwa-fatwa sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan
kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga ekonomi syariah yang
demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang
valid dan akurat. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan
umat yang demikian besar terhadap ekonomi syariah, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pada Tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha’)
serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun
non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong
dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini pun bertugas,
antara lain, untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsipprinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan
5

transaksi

di

lembaga-lembaga

keuangan

syariah,

serta

mengawasi

pelaksanaan dan implementasinya.
Sejak berdiri tahun 1999, DSN, telah mengeluarkan lebih dari 80 fatwa
tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang giro, tabungan,

murabahah, jual beli saham, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah,
wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi
hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diskon dalam murabahah,
sanksi

atas

nasabah

mampu

yang

menunda-nunda

pembayaran,

pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam Lembaga Keuangan
Syariah, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi
syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe

deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli
mata uang, pembiayaan pengurusan haji di Lembaga Keuangan Syariah,
pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah,
obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk
ekspor, Sertifikat Wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah,
sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum
penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit,
dan sebagainya.
Permasalahannya adalah apakah para pelaku ekonomi syariah dapat
secara langsung menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar untuk menerapkan
prinsip-prinsip ekonomi syariah ataupun bagi kalangan hakim, apakah Fatwa
MUI tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan dalam mengambil
keputusannya dalam memutus suatu sengketa ataukah fatwa tersebut harus
dijadikan atau dituangkan terlebih dahulu ke dalam peraturan perundangundangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Mengingat Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam jenis peraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana peran dan fungsi Fatwa
MUI diperlukan dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia
dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Fatwa MUI.
6

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka perlu
dilakukan penelitian mengenai “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”.

B. Permasalahan
1. Bagaimana

kedudukan

Fatwa

DSN–MUI

dalam

perspektif

hukum

perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana peran fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan ekonomi
syariah dalam bidang usaha perbankan syariah di Indonesia?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI
dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah dalam bidang usaha
perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Kedudukan Fatwa DSN–MUI dalam perspektif hukum perbankan syariah di
Indonesia.
2. Peran fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah
dalam bidang usaha perbankan syariah di Indonesia.
3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Fatwa MUI.

D. Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat begitu luasnya ruang lingkup kegiatan ekonomi syariah, maka
dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada bidang
perbankan syariah.

E. Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini akan diperoleh data-data hasil penelitian terkait dengan
berbagai permasalahan Fatwa MUI sebagaimana tersebut di atas yang
diperlukan di masa-masa yang akan datang dalam mendorong pelaksanaan
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ekonomi

syariah

guna

dijadikan

sebagai

bahan

dalam

mendukung

pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.

F. Kerangka Konsepsional
Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Konsep
bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi suatu abstraksi dari
gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep
merupakan

suatu

uraian

mengenai

hubungan-hubungan dalam

fakta

tersebut. Namun demikian, suatu kerangka konsepsional belaka, kadang
dirasakan masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional
yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian. Dengan
demikian suatu kerangka konsepsional dapat pula mencangkup definisidefinisi operasional.11

E.1. Kedudukan
Definisi “kedudukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai
makna tingkatan atau martabat; atau status mengenai keadaan atau
tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya.12
Maka apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka yang
dimaksud dengan kedudukan Fatwa MUI adalah untuk mengetahui tingkatan
atau status mengenai keadaan dari Fatwa MUI dalam sistem hukum nasional
dan dalam upaya

pelaksanaan ekonomi

syariah di

Indonesia. Kata

“kedudukan” juga dapat dimaknai bagaimana pengaruh Fatwa MUI dalam
sistem hukum nasional dan dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah.

E.2. Fatwa
Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1)
jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli

11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132-133.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Op.cit. hlm. 214.
12
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tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan
petuah.13
Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang
tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti
(pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah”
atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk
mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli
yang lain.14
Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang
menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta’, al-

fatwa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah
sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut
dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada
hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak
diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali
akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.15

E.3. Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang
menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk
menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H,
bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari
pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang
datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam
orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang
merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU,
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI,
PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam,
13

Ibid., hlm. 240.
Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomisyari8217ah-di-indonesia.html, diakses tanggal 29 April 2011.
15
Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber: http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwamui/, diakses tanggal 29 April 2011.
14
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Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah
tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat
bermusyawarahnya para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim, yang
tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh
seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional
Ulama I.16
Munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990an,
membuat MUI menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah
yang bersifat nasional, yaitu dalam hal ini dibentuklah Dewan Syariah
Nasional (DSN), yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di
dalamnya bank-bank syariah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan
jaminan hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah.17
Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para
ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah
ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong
penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis
dalam bidangn ekonomi dan keuangan.18
DSN mempunyai tugas antara lain menumbuh-kembangkan penerapan
nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan
keuangan pada khususnya; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan
keuangan; mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sedangkan wewenang
DSN antara lain mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas
Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar
tindakan hukum pihak terkait; mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan
bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
seperti

Kementerian

Keuangan

dan

Bank

Indonesia;

memberikan

rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk
16

Profil MUI, sumber: www.mui.or.id, diakses tanggal 29 April 2011.
Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 126.
18
Tentang Dewan Syariah Nasional, sumber sumber: www.mui.or.id, diakses tanggal 29 April 2011.
17
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sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan
dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga
keuangan dalam maupun luar negeri; memberikan peringatan kepada
lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa
yang telah dikeluarkan oleh DSN; mengusulkan kepada instansi yang
berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.19
Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada dibawah
DSN-MUI. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli
ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas
masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, DSN melibatkan pula
lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.20

E.4. Ekonomi Syariah
Ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya sekedar lembaga-lembaga
keuangan Islam, seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, leasing,
lembaga keuangan mikro BMT, zakat dan waqaf, tetapi juga meliputi ekonomi
makro, kebijakan moneter, pengelolaan sumberdaya alam, APBN, pendidikan
ekonomi Islam, juga tentang perdagangan dan industri, pengembangan
sektor pertanian dan kelautan dan sebagainya, dengan demikian, ekonomi
Islam harus lebih komprehensif. Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur
yang universal, seperti keadilan, kemanfatan (maslahah) kebersamaan,
kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti
penindasan dan anti kezaliman. Semua nilai-nilai ini menjadi prinsip utama
ekonomi Islam. Nilai-nilai mulia ini menjadikan ekonomi Islam merupakan
ekonomi masa depan umat manusia, karena karakternya yang universal dan

rahmatan lil’alamin.21

19

Ibid.
Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomisyari8217ah-di-indonesia.html, diakses tanggal 29 April 2011.
21
Agustianto, Blueprint Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: http://www.agustiantocentre.com/?p=783,
diakses tanggal 29 April 2011.
20
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Di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pula dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merumuskan “ekonomi
syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip syari’ah, meliputi: bank syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah;
reksadana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah
syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; dana
pensiun lembaga keuangan syari’ah; bisnis syari’ah; dan lembaga keuangan
mikro syari’ah.

G. Metode Penelitian
F.1. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis, yaitu
meneliti tentang keberadaan Fatwa-fatwa MUI dan perkembangan
ekonomi syariah dan bagaimana hubungan hukum antara fatwa MUI dan
pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

F.2. Sifat Penelitian
Penelitian

ini

bersifat

deskriptif,

yaitu

penelitian

hukum

dimana

pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan
gambaran tentang obyek penelitian.

F.3. Data Penelitian
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer
dan data sekunder.
Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari
objek penelitian yang diperoleh melalui cara wawancara kepada pihak
regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan pelaku usaha perbankan
12

syariah, yaitu PT. Bank BNI Syariah; PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank
Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah; PT. Bank Mega Syariah; PT.
Bank BJB Syariah; PT. Bank Maybank Syariah Indonesia (dua responden,
yaitu Direktur Kepatuhan dan Divisi Risk Management) dan PT. Bank
Tabungan Negara Unit Usaha Syariah. Pemilihan 8 (delapan) responden
lembaga perbankan syariah tersebut di atas sebagai sample untuk
diwawancarai adalah didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:
1. Bahwa jumlah total populasi lembaga perbankan syariah di Indonesia
adalah berjumlah 34 (tiga puluh empat) lembaga perbankan syariah
(diluar Bank Pembiayaan Syariah), dengan perincian, bank umum
syariah berjumlah 11 (sebelas) dan bank dengan pelayanan unit
usaha syariah berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit usaha syariah).22
2. Jangka

waktu

penelitian yang

relatif

pendek, sehingga

tidak

memungkinkan untuk mewawancarai seluruh populasi lembaga
perbankan syariah, maka jumlah responden dibatasi sampai dengan
25% dari jumlah total populasi, yaitu kurang lebih 8 (delapan) sample
responden yang dianggap mereprentasikan total populasi.
Selain melakukan wawancara dengan lembaga perbankan syariah dan
Bank Indonesia, tim penelitian juga melakukan wawancara dengan pakarpakar yang berkompeten dalam tema penelitian.
Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan
berupa

peraturan

perundang-undangan

dan

fatwa-fatwa

tentang

ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.
Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku
literatur, makalah-makalah, jurnal-jurnal yang diperoleh di perpustakaan
maupun internet.

F.4. Analisis Data Penelitian

22

Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011, Direktorat Perbankan Syariah 2010.
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Terhadap data-data penelitian yang didapatkan akan dianalisa secara
kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan jawaban atas
permasalahan yang dikemukan dalam penelitian ini.

H. Personalia Tim Penelitian
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PHN-08 LT.01.05 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang
Pembentukan Tim Penelitian Hukum Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan

Ekonomi

Syariah, susunan keanggotaan Tim

Penelitian dan Narasumber adalah sebagai berikut:
No. Nama

Jabatan

1.

Ahyar, S.H., M.H.

:

Ketua

2.

Ade Irawan Taufik, S.H.

:

Sekretaris

3.

Rahmat Trijono, S.H., M.H.

:

Anggota

4.

Hj. Hajerati, S.H., M.H.

:

Anggota

5.

Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

:

Anggota

6.

Rosmi Darmi, S.H., M.H.

:

Anggota

7.

Idayu Nurilmi, S.H.

:

Anggota

8.

Wiwiek, S.Sos.

:

Anggota

9.

Widodo, S.H.

:

Anggota

10. Iis Trisnawati, A.Md.

:

Staf Sekretariat

11. Erna Tuti

:

Staf Sekretariat

I. Jadual Penelitian
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PHN-08 LT.01.05 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang
Pembentukan Tim Penelitian Hukum Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, jangka waktu pelaksanaan
penelitian selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 01 April 2011
sampai dengan 30 September 2011, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan
penelitian sebagai berikut:
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No

Kegiatan

Bulan

1.

Persiapan dan Penyusunan Proposal

April

2.

Pemaparan Proposal Penelitian

Mei

3.

Penyempurnaan Proposal

Mei

4.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Juni

5.

Analisa Data

Juli

6.

Penyusunan Draft Laporan Akhir

7.

Pemaparan Hasil Penelitian

September

8.

Penyempurnaan dan Penyerahan Laporan

September

Agustus

Akhir

J. Sistimatika Penulisan Laporan Penelitian
Bab I : Pendahuluan :
Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah; permasalahan
yang akan diteliti; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka konsepsional;
metode penelitian; personalia tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum Terhadap Fatwa dan Kegiatan Ekonomi
Syariah :
Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengertian fatwa; Dasar Hukum Fatwa;
Pihak-Pihak Pemberi Fatwa; Bentuk-Bentuk Fatwa; Tinjauan umum mengenai
pengertian ekonomi syariah dan jenis kegiatan ekonomi syariah; Prinsipprinsip Kegiatan Usaha; dan Produk-Produk Perbankan Syariah.

Bab III : Keberadaan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah
Nasional dan Produk Fatwa Yang Dihasilkan dan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia :
Dalam Bab ini akan diuraikan data hasil penelitian mengenai Latar belakang
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Sejarah, Peran dan Tugas
MUI dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia); Mekanisme
Pembuatan Fatwa DSN-MUI; Jenis-jenis Fatwa DSN-MUI mengenai Perbankan
15

Syariah; Pengawasan Pelaksanaan fatwa DSN-MUI; Perkembangan Kegiatan
Perbankan Syariah; Persepsi Lembaga Perbankan Syariah Terhadap Kegiatan
Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Dalam Pelaksanaan Kegiatan
Perbankan Syariah, Persepsi Bank Indonesia Terhadap Kegiatan Perbankan
Syariah dan Fatwa DSN-MUI Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Syariah.

Bab

IV

:

Analisa

Terhadap

Kedudukan

Fatwa

MUI

dalam

Pelaksanaan Ekonomi Syariah Dalam Bidang Usaha Perbankan di
Indonesia
Dalam bab ini akan diuraikan analisa kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam
kegiatan perbankan syariah, yaitu mengenai kedudukan fatwa dalam
perspektif hukum Islam; kedudukan fatwa DSN-MUI dalam perspektif
peraturan perundang-undangan di Indonesia; peranan fatwa DSN-MUI dalam
kegiatan perbankan syariah dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam
penerapan fatwa DSN-MUI.

Bab V : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan
memuat jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti, sedangkan
saran memuat rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu untuk
ditindaklanjuti dari hasil kesimpulan yang didapat.

Daftar Pustaka
Dalam Daftar Pustaka akan disebutkan bahan-bahan hukum primer dan
sekunder yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP FATWA DAN
KEGIATAN EKONOMI SYARIAH
1. Tinjauan Umum Fatwa
1. Pengertian Fatwa
Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa
Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk

mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru,
penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat alFayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata,
artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa
dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan
dalam memberikan penjelasan (al-bayan) dan jawaban terhadap
permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki
oleh seorang pemuda.23
Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari al-fatwa atau al-futya,
artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam bidang
hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai
penjelasan (al-ibanah).24
Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan
oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu
masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi,
fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum

syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa
adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai
jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi)
baik secara perorangan atau kolektif.25
Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:26

23

Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Elsas, Jakarta, 2008, hlm. 19.
Ibid.
25
Ibid., hlm. 20.
26
Ibid.
24

17

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal

opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau
permintaan fatwa (based on demand); dan
2. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat
mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan,
lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau
hukum yang diberikan kepadanya.
Pengertian fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah jawaban
suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat
ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara
yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas
atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan,
yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.27
Kehidupan

manusia

terus

berkembang

seiring

dengan

berkembangnya tata pikir dan budaya manusia. Fatwa merupakan suatu
keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang
ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa
dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa
dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan
sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan
dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, SAW,
dan para sahabat. Permasalahan yang dialami Rasulullah dan para
sahabatnya tidak serumit yang dihadapi sekarang, disisi lain Allah, SWT
telah mencukupkan wahyu-Nya dan hadits yang disampaikan Rasulullah
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.28
Rasulullah sebagai rasul terakhir membawa konsekuensi bahwa
aturan-aturan dan hadits yang telah berhenti ketika Rasulullah meninggal
dunia bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan kekinian.
27

Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.

7.
28

Ridwan Nurdin, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, makalah
disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.
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Konsekuensi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan
berat yang dipikul oleh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki titel
sebagai Alim Ulama. Ulama atau mujtahid atau mufti memiliki tugas
untuk mengurai ayat-ayat Alquran dan hadits tidak hanya secara
kontekstual, tidak hanya dengan memahami asbab al wurud dan asbab al

nuzul, tetapi dia harus bisa mengkonstekstualkan ayat dan hadits
tersebut dengan kondisi sekarang sebagai pengejawantahan hadits al-

islam shalih li kulli zaman wa makan (Al-Qur’an dan hadits sebagai kitab
suci umat Islam yang ‘diyakini’ selalu relevan disetiap zaman dan
waktu).29
Ulama memiliki tanggung jawab untuk merumuskan jawaban atas
pertanyaan dan permasalahan yang terjadi di

masyarakat yang

dahulunya tugas dan tanggung ini diemban oleh Nabi, namun ketika Nabi
tidak ada, tugas dan tanggung jawab tersebut beralih kepada para ulama
yang meneruskan dan menggantikan posisi Nabi, dalam memberikan
jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atas
permasalahan

yang

mereka

hadapi.

Ulama

adalah

orang

yang

mempunyai keilmuan dan perilaku sebagaimana sifat yang ada pada Nabi
Muhammad, SAW. Fungsi ulama terdapat pada berbagai profesi seperti
peradilan, maka hakimnya adalah ulama yang menjadi Qadhi (hakim)
atau ulama yang memberikan fatwa disebut Mufti.
Dalam kaitan dengan fatwa, terdapat tiga hal yang dominan, yaitu:
a. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti peseorangan, masyarakat,
pemerintah dan lainnya atas fatwa;
b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya;
c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas
mengeluarkan fatwa.

2. Dasar Hukum Fatwa
Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah
yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar
29

Ibid.
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hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan
penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu
permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau legal opinion.
Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat
43, yang terjermaahannya adalah sebagai berikut:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.”
Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan
tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika
tidak

atau

mengetahui.

memerlukan
Kata

kepastian

“bertanya”

hukum

menjadi

kepada

bahasa

orang

al-Quran

yang
dalam

30

menjelaskan berbagai persoalan.

3. Pihak-Pihak Pemberi Fatwa
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat
menjadi sebagai mufti atau pemberi fatwa. Al-Nawawi menyebutkan
bahwa persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mukallaf;
b. Muslim;
c. Berkepribadian kuat;
d. Dapat Dipercaya;
e. Suci dari sifat-sifat tercela;
f. Berjiwa kuat;
g. Berotak cermelang;
h. Berpikiran tajam;
i. Bisa melakukan istinbath hukum;
j. Sehat jasmani dan rohani.
Al-Nawawi menambahkan bahwa untuk bisa diangkat menjadi mufti
tidak hanya dimonopoli oleh golongan yang berjenis kelamin laki-laki
saja, tetapi orang perempuan pun bisa juga menjadi mufti, demikian juga
30

Ibid.

20

orang yang cacat, seperti buta atau tuli asalkan dia memahami tulisan
atau isyarat yang disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai

mufti.31
Abu

Umar

ibn

al-Shalah,

sebagaimana

dikutip

Al-Nawawi

menyebutkan bahwa ada dua macam mufti, yaitu mufti mustaqil dan

mufti ghair mustaqil.
Seorang Mufti Mustaqil memiliki persyaratan sebagai berikut:
a. Mengetahui dengan pasti dalil hukum dari Kitab, sunnah, ijma, qiyas
dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
b. Mengetahui syarat-syarat dalil dan wujud dilalahnya dan bagaimana
mengambil hukum darinya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu

ushul fiqh.
c. Mengetahui ilmu Alquran, Hadits, Nasih dan Mansuh, Nahwu,
bahasa, dan tashrif serta perbedaan ulama di dalamnya.
d. Mengetahui Fiqh, baik masalah ushuliyah maupun furu’iyyah.
Orang yang memiliki kualifikasi demikian berarti dia dapat dikategorikan
sebagai Al-Mufti al-muthlaq al-mustaqil yang keberadaanya merupakan

fardhu kifayah. Dia disebut juga dengan Al-mujtahid al-muthlaq almustaqil, karena dia bisa melakukan istinbath hukum sendiri tanpa
bersandar kepada madzhab tertentu. Seorang mufti mustaqil juga harus
mengetahui disiplin ilmu tertentu sesuai dengan bidang fatwa.
Seorang Mufti Ghairu mustaqil atau Mufti Muntasib, menurut imam
Nawawi ada empat kondisi yaitu:
a. Orang yang tidak taqlid kepada imamnya dalam madzhab dan dalilnya,
namun dia mengikuti metodenya dalam berijtihad;
b. Orang yang mendapat titel mujtahid muqayyad kepada madzhab
imamnya. Dia ber-taqlid kepada imamnya dalam dalil dan kaidah

ushuliyahnya.
c. Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, dia mengetahui
dalil-dalil dan alasan-alasan dalam menetapkan hukum, dan dia bisa
menilai hukum imam madzhabnya tersebut.
31

Ibid.
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d. Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, namun dia tidak
bisa menguraikan dalil yang digunakan dan metode qiyas yang
digunakan dalam menetapkan hukum.
Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa diantara syarat seorang

mufti adalah menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam
ushul fiqih dan fiqih, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad,
mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu
hukum (istibat al-hukm), misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu

mushthalah al-hadits, tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Sedangkan
As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yaitu, mampu berijtihad, adil dan
terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.32
Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi
empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus dan memahami
bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut
mengetahui ilmu al-Qur`an dengan sempurna dari segala seginya, yakni
berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur`an dan
mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (istinbath al-

hukmi) dari ayat-ayat tersebut.
Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang
dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah
yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat
manusia. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat
sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang maksimal para ahli
untuk mengambil atau meng-istinbath-kan hukum-hukum tertentu,
sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum
Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar
bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang
dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila
tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa.
Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli fikih Islam yang mampu
mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar
32

Ma’ruf Amin, Op.Cit., hlm. 36.
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jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang
sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.
Ada korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad, fatwa itu sendiri
merupakan hasil ijtihad para ahli/pakar yang mampu menggali syari`at
Islam secara canggih, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan
dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan
adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan
berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam
akan kokoh dan memasyarakat di alam ini.
Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab
hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang
berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Hakikatnya hukumhukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri
yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti

ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran
masyarakat pada umumnya.
Dalam hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum
diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam
disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian
tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali
hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang
menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukumhukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar`i.
Objek pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh di
dalam menggali hukum syara` sehingga ia tidak keluar dari jalur yang
benar, juga meliputi pembahasan tentang: maslahat yang bertentangan
dengan qiyas yang secara global disebut ihtihsan, hukum-hukum syara`
beserta tujuannya, pembagiannya, rukhsah, `azimah dan lain sebagainya
sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh untuk
menggali hukum syara’.
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Ilmu ushul fiqh selalu mengembalikan dalil-dalil hukum syara`
kepada Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi
sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur`an-lah
yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara
Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur`an, karena
Rasulullah, SAW. tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa
nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian)
yang mengikut pada kedua sumber tersebut.
Dalam kaedah landasan hukum yang dipakai dalam ilmu ushul fiqh
secara urut adalah sebagai berikut: (1) al-Qur`an; (2) al-Hadits; (3) Ijma
adalah salah satu

dalil

syara` yang memiliki tingkat kekuatan

argumentasi setingkat dibawah dalil-dalil nash al-Qur`an dan Hadits; (4)

Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya
dalam al-Qur`an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan
sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash akan tetapi ada
persamaan `illat-nya; (5) Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang
mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan
hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada
alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakuakn penyimpangan itu;
(6)`Urf adalah bentuk-bentuk mu`amalah (hubungan kepentingan) yang
telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di
tengah masyarakat; (7) Maslahah Mursalah adalah pertimbangan
kepentingan hukum yang sifatnya hakiki yang meliputi lima jaminan
dasar, yaitu: (a) keselamatan keyakinan agama; (b) keselamatan jiwa;
(c) keselamatan akal; (d) keselamatan keluarga dan keturunan; (e)
keselamatan harta benda; (8) Istihsab adalah dalil yang memandang
tetapnya suatu perkara selama tidak ada yang mengubahnya. Dalam
pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hukum asal,
tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa akan datang; dan (9)

syari`at umat terdahulu adalah pemakain hukum syari`at umat terdahulu
selama tidak ada dalil yang me-nasakh hukum tersebut, ataukah syari`at
itu tidak bisa diambil sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.
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Keberadaan pihak-pihak pemberi fatwa di Indonesia, pada awalnya
pada abad ke-20 dikeluarkan oleh ulama secara individu. Pada
pertengahan kedua abad ke-20, beberapa fatwa mulai dikeluarkan oleh
para ulama secara berkelompok. Pada tahun 1926, para ulama
tradisionalis mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mulai
mengeluarkan fatwa untuk para pengikutnya melalui sebuah lajnah yang
dinamakan Lajnah Bahts al-Masa’il. Sedangkan para ulama modernis
yang memiliki pendirian ijtihad secara langsung merujuk al-Quran dan alSunnah, mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Pada awalnya
Muhammadiyah tidak memberi penekanan dalam persoalan fatwa,
namun pada tahun 1927, organisasi itu membentuk panitia khusus diberi
nama Majelis Tarjih. Tugas utama majelis ini mengkaji permasalahan
yang berhubungan dengan keagamaan (agama Islam) secara umum, dan
menerapkan hukumnya secara khusus berlandaskan syariat Islam.33
Pada perkembangan berikutnya, tahun 1975, dibentuk Majelis
Ulama Indonesia. Majelis ini beranggotakan para ulama dari pelbagai
kalangan,

baik

kalangan

tradisionalis

maupun

modernis.

Sejak

pendiriannya hingga sekarang, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa,
baik

berkaitan

dengan

masalah

ritual

keagamaan,

pernikahan,

kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, maupun transaksi ekonomi.
Perkembangan berikutnya, MUI menganggap perlu mendirikan Dewan
Syariah Nasional (DSN), untuk menumbuh kembangkan penerapan nilainilai syariah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis
kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga bank-bank
syariah.34

4. Bentuk-Bentuk Fatwa
Pekerjaan memberi fatwa (al-ifta ) adalah sama dengan ijtihad. Para
ulama sepakat bahwa al-ifta dapat dilakukan oleh perorangan (ijtihad

fadiy) atau kelompok (ijtihad jama’i). Ijtihad perorangan adalah ijtihad
33
34

M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 4.
Ibid., hlm. 6
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yang dilakukan oleh perorangan terhadap persoalan tertentu yang
umumnya menyangkut kepentingan perorangan. Sedangkan ijtihad
kelompok adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok para pakar
terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan
luas.35
Metode ijtihad kelompok ini mendapatkan legitimasi dari al-Quran,

sunnah rasulullah, praktek para sahabat dan tabi’in. Pada zaman rasul
sering para sahabat dikumpulkan oleh rasul dan dimintai pendapatnya
tentang suatu masalah. Tradisi untuk melakukan ijtihad kolektif ini juga
dilestarikan oleh para sahabat dan tabi’in setelah rasul wafat. Pada masa
sekarang ijtihad kolektif dilakukan melalui forum-forum yang khusus
diadakan oleh organisasi keagamaan, baik tingkat internasional maupun
nasional. Pada tingkat internasional dikenal majma’ al-buhuts al-

Islamiyah, majma’ al-fiqh al-Islami, dan sebagainya. Sedangkan pada
tingkat nasional dikenal komisi fatwa MUI, bahtsul matsail Nahdlatul
Ulama, majelis tarjih Muhammadiyah, lembaga hisbah Persis, dan
sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan pilian untuk melakukan

ijtihad kolektif daripada ijtihad perorangan antara lain:36
a. Perkembangan modernisasi dalam segala segi kehidupan. Masalahmasalah kontemporer ini tidak memadai jika diselesaikan dengan

ijtihad perorangan, oleh karenanya diperlukan musyawarah dan tukar
pendapat dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu;
b. Perkembangan spesialisasi ilmu pengetahuan. Berbagai disiplin ilmu
yang lebih khusus menyebabkan seorang ilmuwan tidak lagi dapat
menguasai ilmu pengetahuan yang menyeluruh sebagaimana halnya
ulama terdahulu. Dalam memecahkan suatu persoalan, sering
diperlukan informasi dan pemikiran dari berbagai ilmuwan yang
bidangnya terkait dengan persoalan itu.

35
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Ma’ruf Amin, Op.Cit., hlm. 36.
Ibid., lm. 43.
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2. Tinjauan Mengenai Ekonomi Syariah dan Ruang lingkupnya
Ekonomi Syariah terdiri atas dua akar kata yaitu ekonomi dan syariah.
Kata Ekonomi berasal dari bahasa latin yaitu ekos dan nomos, yang berarti
orang yang mengatur rumah tangga. Dan dalam bahasa arab istilah ekonomi
berasal dari kata dasar qashada yang melahirkan kata qashd, qashadan,

qashdi, qashd, maqshid atau maqashid dan iqtishad. Dari sini lahirlah istilah
ilm alqtishadi (ilmu ekonomi). Dari berbagai pengertian istilah tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok berbagai aktifitas ekonomi
dalam Islam harus dapat merealisasikan pencapaian kesempurnaan manusia
melalui aktualitas maqashidus syari’ah. Adapun maqashidus syari’ah itu
adalah untuk memelihara jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta.
Sedangkan Syari’ah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiyah berarti
jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Secara terminologi, definisi
syari’ah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh
Allah, SWT. atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada
kaum muslimin supaya mematuhinya, karena itulah kenapa ekonomi Islam
sering disebut dengan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah
ekonomi yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk al-Qur’an dan Hadits.
Sedangkan menurut Abdul Manan, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi
syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan
surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan
syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
bisnis syariah37
Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah
yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma’ruf

nahi mungkar, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang
dilarang, dan hal tersebut dapat dilihat dalam perspektif ekonomi illahiyah
(ketuhanan); ekonomi ahlaq, ekonomi kemanusiaan (manusia sebagai
37

M. Arsyad Harahap, Ekonomi Syariah dan Ruang Lingkup Pembahasannya, sumber:
http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/05/25/ekonomi-syari%E2%80%99ah-dan-ruang-lingkuppembahasannya-oleh-drs-m-arsyad-harahap/, diakses pada tanggal 29 April 2011.

27

khalifah di muka bumi) dan ekonomi keseimbangan (adil dunia akhirat),38
selain itu ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan
kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba,
dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas
perekonomian. Ekonomi syariah juga menekankan keadilan, mengajarkan
konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem
konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global,
seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom), Volker Nienhaus (Jerman),
dan sebagainya.39
Karakter fundamental dari ekonomi syariah, adalah universal dan
inklusif. Bukti universalisme dan inklusivisme ekonomi syariah cukup banyak,
yaitu, Pertama, bahwa ekonomi syariah telah dipraktikkan di berbagai negara
Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Asia termasuk Singapura. Bank-Bank
raksasa seperti ABN Amro, City Bank, HSBC dan lain-lain, sejak lama telah
menerapkan sistem syariah. Demikian pula ANZ Australia, juga telah
membuka unit syariah dengan nama First ANZ International Modaraba, Ltd.
Jepang, Korea, Belanda juga siap mengakomodasi sistem syariah. Kedua,
kajian akademis mengenai ekonomi syariah juga banyak dilakukan di
universitas-universitas Amerika dan negara Barat lainnya, diantaranya,
Universitas Loughborough di Inggris, Universitas Wales, Universitas Lampeter
yang semuanya juga di Inggris. Demikian pula Harvard School of Law, (AS),
Universitas Durhem, Universitas Wonglongong, Australia. Perhatian mereka
kepada ekonomi syariah dikarenakan keunggulan doktrin dan sistem ekonomi
syariah. Karena itulah, maka banyak ekonom non muslim yang menaruh
perhatian kepada ekonomi syariah serta memberikan dukungan dan rasa
salut pada ajaran ekonomi syariah. Ketiga, Harus pahami larangan riba
(usury) yang menjadi jantung sistem ekonomi syariah bukan saja ajaran

38

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit., hlm. 3.
Agustianto, Ekonomi Syariah Sebagai Solusi, sumber: http://www.agustiantocentre.com/?p=761, diakses
pada tanggal 29 April 2011.
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agama Islam, tetapi juga larangan agama-agama lainnya, seperti Nasrani
dan Yahudi.40
Ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya sekedar lembaga-lembaga
keuangan Islam, seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, leasing,
lembaga keuangan mikro BMT, zakat dan waqaf, tetapi juga meliputi
ekonomi makro, kebijakan moneter, pengelolaan sumberdaya alam, APBN,
pendidikan ekonomi

Islam, juga tentang perdagangan dan industri,

pengembangan sektor pertanian dan kelautan dan sebagainya, dengan
demikian, ekonomi

Islam harus lebih komprehensif. Ekonomi Islam

mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal, seperti keadilan, kemanfatan
(maslahah)

kebersamaan,

kejujuran,

kebenaran,

keseimbangan,

transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kezaliman. Semua
nilai-nilai ini menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Nilai-nilai mulia ini
menjadikan ekonomi Islam merupakan ekonomi masa depan umat manusia,
karena karakternya yang universal dan rahmatan lil’alamin.41
Di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pula
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merumuskan
“ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut

prinsip

syari’ah, meliputi: bank syari’ah; asuransi

syari’ah;

reasuransi syari’ah; reksadana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga
berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah;
pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; bisnis syari’ah;
dan lembaga keuangan mikro syari’ah.
Dari Penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang nomor 3 tahun 2006
ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, Pertama, kata-kata menurut
40
Agustianto, Inklusivisme Ekonomi Syariah (Rekleksi menanti Kelahiran UU SBSN dan UU Perbankan
Syariah), sumber: http://www.agustiantocentre.com/?p=816, diakses pada tanggal 29 April 2011.
41
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diakses tanggal 29 April 2011.
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prinsip syariah, tidak dikatakan menurut syari’at atau berdasarkan syari’at,
karena kata prinsip (prinsiples) mempunyai arti tersendiri tidak hanya
merujuk pada aturan yang tegas dan operasional tetapi cukup ada ketentuan
pokok atau prinsip umum dari syariah. Kedua kata-kata antara lain:
mengandung 11 bidang yang masuk dalam lingkup ekonomi syariah, tidak
bersifat limitatif karena masih ada lagi bidang-bidang lain yang belum
disebutkan dan akan ditentukan secara khusus tersendiri dalam ketentuan
lain. Menurut pendapat Abdul Manan, bahwa ekonomi syariah dibahas dalam
dua disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam
dimana ilmu ekonomi Islam dalam hal ini Fiqh Mua’amalat tetap menjadi
penting untuk menjustifikasi, mengontrol dan merekayasa perkembangan
ekonomi Islam agar tetap berada dalam bingkai syariah. Dalam konteks fiqh
klassik pembahasan mengenai ekonomi dan yang berkaitan dengan itu
dibahas dalam fiqh mu’amalah. Fiqh mu’amalah dalam arti luas membahas
masalah ahwalus syakhshiyah seperti munakahat, mawaris, wasiat dan

wasiyat. Akan tetapi fiqh mu’amalat dalam arti sempit yaitu ahkamul
madaniyah, yang membahas tentang jual beli (bai’), membeli barang yang
belum jadi dengan disebutkan sifat-sifatnya dan jenisnya (salam), gadai
(arrahn), kepailitan (taflis), pengampuan (hajru), perdamaian (asshulh),
pemindahan hutang (al hiwalah), jaminan hutang (addhaman alkafalah),
perseroan dagang (syarikat) perwakilan wikalah), titipan (alwadi’ah) pinjam
meminjam (al ‘ariyah, merampas atau merusak harta orang lain (al ghashb),
hak membeli paksa (syuf’ah), memberi modal dengan bagi untung (qiradh)
penggarapan tanah (almuzara’ah musaqah), sewa menyewa (al ijarah),
mengupah orang lain menemukan barang hilang (al ji’alah), membuka tanah
baru (ihya almawat) dan barang temuan (luqathah).42

3. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan Perbankan
42

M. Arsyad Harahap, Ekonomi Syariah dan Ruang Lingkup Pembahasannya, sumber:
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Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kemudian di dalam Pasal 1
angka (7) undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud Bank
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah itu sendiri berdasarkan Pasal 1
angka (12) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.
Pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang
mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang,
dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Dalam pelaksanaan operasional
sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam
bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua persektif, yaitu
mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan
aspek kompetensi / profesionalisme dan sikap amanah; sedangkan dalam
perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan
riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberi manfaat secara nyata kepada
sistem perekonomian.43
Merujuk pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008,
disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau
bentuk

lainnya

yang

dipersamakan

dengan

itu

berdasarkan

Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad

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

43
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d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad

istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah;
i. 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;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah;
l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad
yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip
Syariah; dan
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q. 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.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum
Syariah berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya;
d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip
Syariah;
e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal;
f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang;
h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar modal; dan
i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah
lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Sedangkan kegiatan usaha bank dengan layanan unit usaha syariah,
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) meliputi:
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a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau
bentuk

lainnya

yang

dipersamakan

dengan

itu

berdasarkan

Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad

musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad

istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah;
i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas
dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad

ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah;
l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan Prinsip Syariah;
m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
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n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip
Syariah; dan
o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Unit Usaha
Syariah berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya;
d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang; dan
f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah
lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) sebagai bank yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berdasarkan
Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, kegiatan usaha BPR Syariah
meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah; dan
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2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.
c. 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;
d. 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
e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya
yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.
Berdasarkan Pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dalam
menjalankan kegiatan usahanya bank umum syariah, bank dengan unit usaha
syariah

dan

BPR

Syariah

dilarang

melakukan

kegiatan

usaha

yang

bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib tunduk kepada prinsip-prinsip
syariah yang difatwakan oleh MUI dan yang telah dituangkan dalam Peraturan
Bank Indonesia.

4. Produk-Produk Perbankan Syariah
Berdasarkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Tahun 2008 yang
diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, secara garis
besar produk-produk perbankan syariah diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan
usaha, yaitu pengimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.
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1. Pengimpunan Dana:
a. Giro Syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Akad dalam giro
syariah berupa Wadiah dan Mudharabah. Fatwa DSN-MUI yang
mendasarinya Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
b. Tabungan Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu. Akad dalam tabungan syariah berupa Wadiah dan

Mudharabah. Fatwa DSN-MUI yang mendasarinya Fatwa DSN No.
2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
c.

Deposito Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anatara nasabah
dengan bank. Akad dalam deposito syariah adalah Mudharabah. Fatwa
DSN-MUI yang mendasarinya, Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000
tentang Deposito.

2. Penyaluran Dana:
Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a)
transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b)
transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang
murabahah, salam, dan istishna; (d) transaksi pinjam meminjam dalam
bentuk piutang qardh, dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk

ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. Produk Pembiayaan syariah
dalam perbankan syariah, antara lain:
a. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Akad dalam pembiayaan ini
berupa

mudharabah,

mudharabah

muthlaqoh

dan

mudharabah
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muqayyadah. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No. 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
b. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Akad dalam pembiayaan ini
berupa musyarakah. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No.
8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
c. Pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad dalam pembiayaan ini
berupa murabahah. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, yaitu Fatwa DSN
No.

4/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Murabahah; Fatwa DSN No.

10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; Fatwa DSN No. 13/DSNMUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah; Fatwa DSN No.
16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah; Fatwa DSN
No.

23/DSN-MUI/III/2002

tentang

Potongan

Pelunasan

dalam

Murabahah; Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah); Fatwa DSN No.
47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi
Nasabah

Tidak

MUI/II/2005

Mampu

tentang

Membayar;
Penjadwalan

Fatwa
Kembali

DSN

No.

48/DSN-

tentang

Tagihan

Murabahah; Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi
Akad Murabahah.
d. Pembiayaan atas dasar akad salam. Akad dalam pembiayaan ini berupa
salam. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, yaitu Fatwa DSN No. 5/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
e. Pembiayaan atas dasar akad istishna. Akad dalam pembiayaan ini
berupa istishna. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, yaitu Fatwa DSN No.
6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', dan Fatwa DSN No.
22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.
f. Pembiayaan atas dasar akad ijarah. Akad dalam pembiayaan ini berupa

ijarah dan ijarah muntahiya bittamblik. Fatwa DSN-MUI yang mendasari,
yaitu Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

dan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah alMuntahiyah bi al- Tamlik.
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g. Pembiayaan atas dasar akad qardh. Akad dalam pembiayaan ini berupa

qardh. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al qardh.
h. Pembiayaan Multijasa. Akad dalam pembiayaan ini berupa ijarah dan

kafalah. Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
3. Pelayanan Jasa
a. Letter of credit (L/C) Impor syariah, yaitu surat pernyataan akan
membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank
(issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan
tertentu (uniform customs and practice for documentary credits / UCP).
Fatwa DSN-MUI yang mendasari, yaitu Fatwa DSN Fatwa DSN No.
34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
b. Bank Garansi Syariah, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada
pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu
nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.
Fatwa DSN-MUI yang mendasari yaitu Fatwa DSN Fatwa DSN No.
11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
c. Penukaran Valuta Asing (Sharf), yaitu jasa yang diberikan bank syariah
untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency),
yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Fatwa DSNMUi

yang

mendasari,

yaitu

Fatwa

Fatwa

DSN

No. 28/DSN-

MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf).

39

BAB III
KEBERADAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN DEWAN SYARIAH
NASIONAL DAN PRODUK FATWA YANG DIHASILKAN DAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
A. Latar Belakang Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
1. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama zu’ama dan
cendekiawan Islam di Indonesia, untuk membimbing, membina dan
mengayomi kaum muslimin serta menyatukan gerak dan langkah umat
Islam di seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI
berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26
Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para
ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah
air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di
Indonesia pada waktu itu, 10 orang ulama mewakili ormas Islam tingkat
pusat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, AlWasliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al ittihadiyyah dan 4
orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan Polri serta 13 orang
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.44
Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk
membentuk

wadah,

tempat

bermusyawarahnya

para

ulama

dan

cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya
MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang
kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh
Indonesia.45

2. Peran dan Tugas Majelis Ulama Indonesia
Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan ketika bangsa
Indonesia tengah berada pada fase kembangkitan kembali setelah 30
44
Latar
Kesejarahaan
MUI
di
Indonesia,
sumber
http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106, diakses pada tanggal 15 Juni
2011.
45
Ibid.
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tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam
perjuangan politik, kelompok dan kurang peduli pada kesejahteraan
rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka
adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), maka mereka
terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui
wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada jaman
penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam
Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan
sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral
serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan
dan hawa nafsu yang dapat melunturkan religiusitas masyarakat serta
meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu
kemajuan dan keragaman umat Islam di Indonesia dalam alam pikiran
keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi
politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi
sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat
Islam dapat terjebak dalam egoism kelompok yang berlebihan. Oleh
karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya, sebagai sebuah
organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka
mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam.46
Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk
memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat; meningkatkan
kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta
menjadi penghubung antara ulama dan Pemerintah, dan menjadi
penterjemah

timbal

balik

antara

umat

dan

Pemerintah

guna

mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan dan
kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin
46

Ibid.
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dalam

memberikan

bimbingan

dan

tuntunan

kepada

masyarakat

khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi
timbal balik.47
Di dalam Pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang disahkan Musyarawarah
Nasional (Munas) I pada 26 Juli 1975, disebutkan bahwa MUI bertujuan
untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis
Besar Haluan Negara. Pada Munas II, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI
tersebut telah disempurnakan menjadi: “MUI bertujuan ikut serta
mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah
dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhoi oleh
Allah, SWT. Sedangkan pada Munas III yang berlangsung pada 23 Juli
1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: “MUI
bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan
masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah
yang diridhoi ole Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.48
Tugas utama MUI adalah membina dan membimbing umat untuk
meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam,
dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan
makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan
Garis-Garis Besar Haluan Negara, sedangkan peran MUI sebagaimana
dirumuskan oleh Munas I dalam Pedoman Dasar Pasal 4, yaitu berperan
untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat
Islam dalam masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan
dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi
umat Islam dan sebagai perantara yang mengharmonisasikan hubungan
antara umat beragama.49

47

Ibid.
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 77.
49
Ibid.
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42

3. Sejarah Lahirnya Dewan Syariah Nasional – MUI
Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah
di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada
setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah
Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang
memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam
masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan
syariah.50
Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara
lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan
pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah
memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun
1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang
salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Pada pertemuan
tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini
ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.51
DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural
berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah,
baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah
ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan
oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam
menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan
keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai
pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsipprinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN
berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat
Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.52
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Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia,
sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01
Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD
DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis
Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang
pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah
Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :53
a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah
di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada
setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah
Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang
memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya
dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masingmasing lembaga keuangan syariah.
b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi
dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan
dengan masalah ekonomi/keuangan.
c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong
penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi
perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang
ekonomi dan keuangan.
Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga
independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua
masalah syariah, baik masalah ibadah maupun mu’amalah, termasuk
masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.54

53
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4. Peran dan Tugas Dewan Syariah Nasional - MUI
Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam
bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan
ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan
transaksi

lembaga

keuangan

syariah,

yaitu

untuk

menjalankan

operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan
implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN
memiliki otoritas untuk:55
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di
masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar
tindakan hukum pihak terkait.
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian
Keuangan dan Bank Indonesia.
c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu
Lembaga Keuangan Syariah.
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga keuangan Syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional.
f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan
apabila perintah tidak didengar.

B. Mekanisme Pembuatan Fatwa DSN-MUI
Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan
yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan Pedoman
Penetapan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997,
55
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setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang
ekonomi syariah) harus didasarkan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas.
Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama
pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan
tersebut berikut dalil-dalilnya.56
Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam nash qat’i, maka MUI
menyampaikannya seperti yang tertera dalam nash. Dalam masalah yang
terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah khilafiyah), maka
penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara
pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-Jam’u wa al-Tawfiq. Jika
usaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka penetapan
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madhahib
dengan menggunkan kaidah ushul al-Fiqh al-Muqaran. Dalam masalah yang
tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab,
dan tidak dapat dilakukan ilhaqi karena tidak ada pendapat ulama, maka
penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (jama’i) melalui
metode manhaji, yaitu metode Bayani, Ta’lil dan isitislahi. Fatwa senantiasa
memperhatikan kemaslahatan umum (masalih al-‘ammah) dan tujuan
syariah (maqasid al-shari’ah).57
Prosedur penetapan fatwa DSN dilakukan dalam musyawarah pleno
yang dihadiri oleh semua anggota DSN dengan disertai oleh Bank Indonesia
atau lembaga keuangan lainnya, serta pihak industri keuangan, baik
perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki
hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum fatwa dibahas
dalam musyawarah pleno, draf fatwa telah dibahas oleh Badan Pelaksana
Harian, sehingga ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah
dalam taraf penyelesaian akhir. Draf fatwa tersebut dapat diubah secara
keseluruhan atau mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draf fatwa
yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima, meskipun tentu
saja ada catatan kritis dari para anggota musyawarah pleno. Biasanya
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setelah selesai musyawarah pleno akan dibentuk tim perancang yang
bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan atau usulan dari para
peserta musyawarah pleno DSN tersebut.58

C. Jenis-jenis Fatwa DSN-MUI mengenai Perbankan Syariah
Sejak terbentuknya DSN sampai

dengan sekarang, DSN telah

menerbitkan tidak kurang dari 80 fatwa DSN yang mengatur kegiatan
ekonomi syariah secara umum, dimana sebagain besar dari fatwa yang
dihasilkan oleh DSN mengatur masalah perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI
yang terkait dengan perbankan syariah antara lain sebagai berikut:
1) Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
2) Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
3) Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
4) Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5) Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
6) Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna';
7) Fatwa

DSN

No.

7/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Pembiayaan

Mudharabah;
8) Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
9) Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
10) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
11) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
12) Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
13) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam

Murabahah;
14) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Muraba-

hah;
15) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
16) Fatwa

DSN

No.

18/DSN-MUI/IX/2000

tentang

Pencadangan

Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah;
58
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17) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al qardh;
18) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna'
Paralel;
19) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan
dalam Murabahah;
20) Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box;
21) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
22) Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah

bi al- Tamlik;
23) Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al

Sharf);
24) Fatwa

DSN

No.

29/DSN-MUI/III/2002

tentang

Pembiayaan

Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
25) Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening
Koran Syariah;
26) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang;
27) Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C)
Impor Syariah;
28) Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C)
Ekspor Syariah;
29) Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank
Indonesia (SWBI);
30) Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah;
31) Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mud-

harabah AntarBank (Sertifikat IMA);
32) Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card;
33) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
34) Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa;
35) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Mu-

rabahah (Khashm Fi Al Murabahah);
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36) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang
Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
37) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali
tentang Tagihan Murabahah;
38) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Muraba-

hah;
39) Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah

Musytarakah;
40) Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
41) Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening
Koran Syariah Musyarakah;
42) Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah
pada Lembaga Keuangan Syariah;
43) Fatwa DSN No. 57/DSN-Mul/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C)
dengan Akad Kafalah bil Ujrah;
44) Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah;
45) Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang
dalam Ekspor;
46) Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
47) Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/X/11/2007 tentang Sertifikat Bank
Indonesia Syariah (SBIS);
48) Fatwa

DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007

tentang Sertifikat Bank

Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah);
49) Fatwa

DSN

No.

73/DSN-MUI/XI/2008

tentang

Musyarakah

Mutanaqasih.
50) Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2000 tentang Penjaminan Syariah.
51) Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual beli Emas Secara
Tidak Tunai.
52) Fatwa

DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang

Mekanisme

dan

Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
53) Fatwa

DSN

No.

79/DSN-MUI/III/2011

tentang

Qardh

Dengan

Menggunakan Dana Nasabah.
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D. Pengawasan Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI
Pengembangan perbankan syariah yang tengah diupayakan saat ini
perlu diikuti dengan langkah-langkah pengawasan yang efektif untuk
memastikan bahwa perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang secara
sehat, memperhatikan prinsip kehati-hatian, menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik, memiliki manajemen risiko yang efektif, dan
memenuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Terkait hal tersebut,
Bank Indonesia dengan berdasarkan kepada kerangka kerja pengawasan
berdasarkan risiko, telah melaksanakan pengawasan secara langsung (on-

site) maupun tidak langsung (off-site ) dengan fokus pada aktivitas fungsional
yang memiliki risiko tinggi.59
Selain pengawasan kegiatan operasional oleh pihak Bank Indonesia
sebagai pihak pengawas ekternal, agar kegiatan operasional bank syariah
tidak keluar dari tuntunan syariah, maka yang dilakukan adalah: (a)
mengangkat pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai fiqih muamalah;
dan (b) pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi
operasional bank menurut syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja
dibentuk untuk mengawasi perjalanan bank syariah sehingga senantiasa
sesuai dengan tuntunan syariah. 60
DPS mempunyai peran, yaitu pertama, sebagai penasihat dan pemberi
saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor
cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
kedua, sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan
usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian
dan fatwa dari DSN; ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada
bank.

DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan bank

syariah yang diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun.

59
60
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Kedudukan DPS di bank-bank syariah juga adalah sebagai penjamin yang
mengawasi perjalanan bank sesuai dengan prinsip syariah.61

E. Perkembangan Kegiatan Perbankan Syariah
Di

Indonesia,

keberadaan

lembaga-lembaga

keuangan

Islam

modern dimulai pada tahun 1990an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat
Indonesia pada tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan
keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun
1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi
setelah terpaan krisis moneter tahun 1997, khususnya sejak tahun tahun
2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi
pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan
keuangan syariah.
Setelah terjadi krisis tahun 1997, hampir seluruh bank konvensional
dilikuidasi karena mengalami negative spread, kecuali bank yang mendapat
rekap dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar mencapai Rp 650
triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan dengan bantuan BLBI.
Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan
syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Pasca berlakunya undang-undang tersebut sejumlah
bank

konversi

kepada

syariah

dan

membuka

unit

usaha

syariah.

Perkembangan itu selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana
syariah,

obligasi

syariah,

pegadaian

syariah

dan

sebelumnya

telah

berkembang lembaga keuangan mikro syariah BMT.
Dari perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah
tersebut yang perlu dicatat yaitu, Pertama, bank syariah telah menunjukkan
ketangguhannya dalam masa krisis moneter. Ketika bank-bank konvensional
mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan, karena sistemnya bagi
hasil, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu kepada
61
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nasabah sebagaimana pada bank konvensional; Kedua, pemerintah telah
membantu bank-bank raksasa agar bisa bertahan dengan BLBI yang disusul
dengan pembayaran bunga obligasi dan SBI dalam jumlah ratusan triliunan
rupiah; Ketiga, bank-bank syariah sepeserpun tidak dibantu pemerintah,
sementara bank konvensional telah menguras

keuangan negara dalam

jumlah yang signifikan; Keempat, FDR bank syariah senantiasa tinggi, dalam
masa yang panjang bertengger di atas 100%. Ini menunjukkan bahwa dana
pihak ketiga bersifat produktif/diinvestasikan kepada usaha masyarakat,
sementara bank konvensional cukup lama bertengger di angka 30-40%.
Walaupun

kini

LDRnya di

atas 50-60% namun

secara

riil, fungsi

intermediasinya masih sangat rendah. Hal ini sekaligus menjadi beban
negara, karena penempatan dananya di SBI meniscayakan bunga. Membayar
bunga SBI tetap menjadi beban rakyat Indonesia yang mayoritas miskin.62
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa tonggak sejarah penting
dari kerangka regulasi perbankan syariah dimulai pada tahun 1990 dengan
diselenggarakannya simposium MUI yang menyepakati pendirian bank
syariah di Indonesia. Simposium ini mendorong lahirnya Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “bank bagi hasil”,
dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka pada tahun 1992 lahir
Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.63
Eksperimen dual banking system di Indonesia berpuncak di tahun 1998
dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengizinkan
perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Regulasi baru
ini memicu ekspansi industri perbankan syariah nasional secara signifikan
setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 7 tahun.
Undang-Undang No. 23

Tahun 1999

tentang Bank Indonesia

menegaskan tanggung jawab bank sentral atas regulasi dan supervisi sistem
62
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perbankan nasional termasuk bank syariah dan BPR Syariah. Dengan
undang-undang tersebut Bank Indonesia juga mendapat kewenangan untuk
melakukan pengelolaan moneter berbasis syariah. Tugas pokok tersebut
mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank
syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang
sesuai dengan karakteristik bank syariah.64
Perkembangan ekonomi syariah berpuncak pada tahun 2008 dengan
terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang tersebut secara umum memiliki beberapa tujuan utama,
yaitu, Pertama, menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus
memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan
jasa perbankan syariah. Kedua, menjamin kepatuhan syariah (syariah

compliance); dan Ketiga menjamin “stabilitas sistem keuangan”.65
Perkembangan ekonomi syariah dalam bidang usaha perbankan
syariah, sampai dengan bulan Juli 2011 jumlah bank yang melakukan
kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain
baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS pada bulan Juli 2011
berjumlah 11 (sebelas) BUS, dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 1.304
kantor. Dari segi jumlah bank dan jumlah jaringan kantor, bank umum
syariah mengalami peningkatan yang signifikan, apabila dibandingkan
dengan jumlah bank umum pada tahun 2005 yang hanya berjumlah 3 (tiga)
buah bank umum syariah dengan jumlah jaringan kantor hanya sebanyak
301 kantor, hal ini berarti dalam jangka waktu 5 (lima) tahun peningkatan
jumlah bank umum syariah

mengalami peningkatan hampir 300%.

Begitupula dengan bank umum dengan layanan Unit Usaha Syariah pada
bulan Juli 2011 telah mencapai sebanyak 23 (dua puluh tiga) bank unit
usaha syariah, dengan jaringan kantor berjumlah 299 kantor. Apabila dilihat
dari sejarah perkembangan bank unit usaha syariah dari tahun 2005 sampai
dengan 2011, jumlah bank unit usaha syariah mengalami fluktuasi,
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dikarenakan kegiatan spin off Unit Usaha Syariahnya.66 Spin off yang secara
kelembagaan juga

menutup layanan

syariahnya, namun tidak akan

menurunkan jangkauan layanan bank syariah kepada nasabah, mengingat
penyebaran jaringan kantor bank syariah yang luas.67
Tabel: Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (per Juli 2011)
No.

Bank Umum Syariah

No.

Unit Usaha Syariah

1

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

1

PT Bank Danamon

2

PT Bank Syariah Mandiri

2

PT Bank Permata

3

PT Bank Syariah Mega Indonesia

3

PT Bank Internasional Indonesia

4

PT Bank Syariah BRI

4

PT CIMB Niaga

5

PT Bank Syariah Bukopin

5

HSBC, Ltd.

6

PT Bank Panin Syariah

6

PT Bank DKI

7

PT Bank Victoria Syariah

7

BPD DIY

8

PT BCA Syariah

8

BPD Jawa Tengah (Jateng)

9

PT Bank Jabar dan Banten

9

BPD Jawa Timur (Jatim)

10

PT Bank Syariah BNI

10

BPD Banda Aceh

11

PT Maybank Indonesia Syariah

11

BPD Sumatera Utara (Sumut)

12

BPD Sumatera Barat (Sumbar)

13

BPD Riau

14

BPD Sumatera Selatan (Sumsel)

15

BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)

16

BPD Kalimantan Barat (Kalbar)

17

BPD Sulawesi Selatan

18

BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)

19

PT BTN

20

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

21

PT OCBC NISP

22

PT Bank Sinarmas

23

BPD Kalimantan Timur (Kaltim)

sumber: www.bi.go.id.

Peningkatan yang sama dari segi jumlah bank juga diperlihatkan oleh
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah). Jumlah BPR Syariah pada
tahun 2007 berjumlah 114 meningkat menjadi berjumlah 154 BPR Syariah
66
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pada bulan Juli 2011. Jumlah jaringan kantor BPR Syariah juga mengalami
peningkatan, dari yang hanya berjumlah 185 pada tahun 2007 meningkat
menjadi berjumlah 300 kantor pada bulan Juli 2011.68
Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia yang berjumlah
Rp20,88 trilyun pada tahun 2005, dengan perincian sejumlah Rp17,11 trilyun
untuk bank umum syariah dan Rp3,77 trilyun untuk unit usaha syariah,
berkembang menjadi Rp112,86 trilyun pada pertengahan bulan Juli 2011,
dengan perincian aset bank umum syariah sebesar Rp90,73 trilyun dan aset
unit usaha syariah berjumlah Rp.22,13 trilyun.69 Jumlah aset BPR Syariah
juga mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam jangka waktu 2007
sampai dengan Juli 2011. Pada tahun 2007 aset BPR Syariah Rp1,2 trilyun
dan pada tahun 2011 berjumlah Rp3,13 trilyun.70

F. Persepsi

Lembaga

Perbankan

Syariah

Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Terhadap
Dalam

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan Perbankan Syariah
1. Latar Belakang Pendirian Perbankan Syariah
Berdasarkan data

penelitian yang

diperoleh

melalui

metode

wawancara tertulis kepada lembaga perbankan syariah, latar belakang
lembaga perbankan syariah membuka layanan perbankan syariah menurut
perspektif pelaku usaha perbankan syariah adalah sebagai berikut:
a. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang
tentunya ingin menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya,
walaupun tidak menutup kemungkinan bagi penduduk non muslim
untuk menggunakan layanan perbankan syariah.71
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b. Memeperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah serta adanya
Fatwa MUI tentang bunga bank.72
c. Dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan
syariah, diharapkan pelaku usaha perbankan syariah dapat terhindar
dari krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah tidak terkena negatif spread seperti
yang dialami oleh bank konvensional.73
d. Sebagai bagian dari institusi perbankan nasional, pelaku usaha
perbankan berkomitmen untuk berpartisipasi langsung memulihkan
sektor riil melalui perbankan Syariah.74
e. Sebagai langkah strategis dalam menyongsong pertumbuhan dan
perkembangan pasar perbankan syariah yang semakin dinamis dan
upaya

dukungan

terhadap

langkah-langkah

pemerintah

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.75
f. Untuk melengkapi bisnis perbankan konvensional yang telah dimiliki
sebelumnya.76
g. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai tumbuh keinginan
menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.77
h. Sebagai reaksi atas semakin meningkatnya perkembangan perbankan
syariah di Indonesia, khususnya setelah ada inisiatif dari Bank Indonesia
untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah.78
i. Potensi perbankan syariah di Indonesia masih sangat luas dan belum
tereksplorasi secara maksimal.79
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j. Dalam rangka menyebarkan nilai-nilai universal kepada seluruh umat
baik muslim maupun non muslim dengan harapan mendatangkan
banyak kemaslahatan bagi umat.80

2. Fatwa DSN-MUI sebagai Sumber Hukum Pelaksanaan Kegiatan
Perbankan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diketahui bahwa selain
peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Bank Indonesia),
Fatwa DSN-MUI juga merupakan sumber hukum pelaksanaan kegiatan
perbankan syariah, dengan persepsi responden terhadap hal ini sebagai
berikut:
a. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling
mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk dan aktivitas
baru yang akan dikeluarkan oleh bank. Demikian juga halnya terhadap
setiap pembiayaan yang akan disalurkan akan terlebih dahulu
dipastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.81
b. Operasional perbankan syariah harus mengacu kepada syariat Islam,
sehingga setiap produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah
berlandaskan pada fatwa DSN-MUI.82
c. Salah satu perbedaan principal antara perbankan syariah dan
konvensional, bahwa perbankan syariah dalam pelaksanaannya harus
tunduk dan patuh pada syariah, dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI.83
d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
mensyaratkan Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu dasar hukum yang
wajib dipatuhi.84
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank Syariah Mandiri.
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e. Bisnis syariah secara operasional tidak akan bisa diimplementasikan
oleh suatu bank syariah tanpa mengacu pada kaedah-kaedah yang
tertulis pada Fatwa DSN-MUI.85
f. Sumber hukum yang sangat penting dalam kegiatan usaha, khususnya
dalam penerbitan produk-produk baru yang belum tercantum dalam
Kodifikasi Produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.86
g. Fatwa sebagai acuan diberlakukan dalam prosedur pembuatan produk
dan hal-hal lain yang terkait operasional.87
3. Pengaturan Yang Membutuhkan Fatwa DSN-MUI Dalam Kegiatan
Perbankan Syariah
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diperoleh informasi bahwa
Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan yang terkait sebagai
berikut:
a. Pembuatan atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh
produk bank, baik asset, liabilities dan services.88
b. Produk di luar bank yang masih terkait dengan bank, seperti asuransi
(bancassurance), pasar modal, pegadaian serta instrumen-instrumen
syariah.89
c. Penghimpunan Dana dan Penyaluran pembiayaan.90
d. Seluruh kegiatan operasional perbankan syariah.91

4. Implementasi

Fatwa

DSN-MUI

Secara

Langsung

Dalam

Melakukan Kegiatan Perbankan Syariah
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diketahui berdasarkan
85
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank Syariah Mandiri.
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank
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Syariah.
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persepsi sebagian lembaga perbankan syariah, bahwa Fatwa DSN-MUI
dapat secara langsung digunakan/diterapkan oleh lembaga perbankan
syariah, dengan alasan sebagai berikut:92
a. Fatwa DSN-MUI dapat secara langsung dipraktekkan oleh lembaga
keuangan syariah dalam tataran aturan dan ketentuan tentang
aktifitas ekonomi syariah;
b. Untuk fatwa-fatwa

yang

terkait dengan produk dan

aktifitas

perbankan;
c. Fatwa DSN-MUI dihasilkan secara tertulis dengan diskusi yang
melibatkan praktisi perbankan syariah.
Sedangkan lembaga perbankan syariah yang mempersepsikan bahwa
Fatwa DSN-MUI tidak dapat secara langsung digunakan/diterapkan oleh
lembaga perbankan syariah, dengan alasan sebagai berikut:93
a. Terlebih dahulu perlu adanya kesepahaman dan persetujuan dari Bank
Indonesia

dan

Fatwa

harus

dituangkan

dan

diterjemahkan/elaborasikan dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia);
b. Adanya beberapa kendala, antara lain perlu sistem teknologi yang
mendukung; perizinan produk pada regulator; produk hukum positif
yang belum mendukung produk syariah;
c. Fatwa hanya memuat dasar dan pokok dari salah satu jenis transaksi
syariah. Sedangkan aplikasi-nya tidak diatur secara detail sehingga di
lapangan, perbankan syariah-lah yang mengatur (membuat sistem
dan prosedur) sehingga fatwa tersebut dalam diaplikasikan dengan
baik.

5. Fatwa DSN-MUI Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, bahwa persepsi lembaga
92
Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank
BJB Syariah; Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah; PT. Maybank Syariah Indonesia.
93
Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan Direktur Kepatuhan PT. Maybank
Syariah Indonesia; PT. Bank BNI Syariah; PT. Bank Mega Syariah.
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perbankan syariah mengenai apakah Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, sehingga
harus dipatuhi oleh lembaga perbankan syariah terbagi menjadi dua
persepsi. Persepsi Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan alasan:94
a. Kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah
yang dikeluarkan oleh MUI;
b. Produk dan layanan baru harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI.
Sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat dengan alasan:95
a. Fatwa DSN-MUI baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah
dipositivisasi oleh regulator;
b. Perlu adanya kesepahaman dan persetujuan dari Bank Indonesia
terhadap Fatwa DSN-MUI untuk dapat dituangkan dalam Peraturan
Bank Indonesia.
6. Menjalankan Kegiatan Usaha Baru atau Produk Baru Yang Belum
Diatur Dalam PBI, Namun Sudah Ada Fatwa DSN-MUI Yang
Mengatur
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diketahui ada sebagian
lembaga perbankan syariah yang tetap bisa menjalankan kegiatan usaha
baru atau produk baru yang belum ada dasar hukumnya (belum diatur
oleh PBI), namun telah diatur oleh Fatwa MUI, dengan alasan sebagai
berikut:96
a. Pada prinsipnya segala bisnis syariah bila sesuai dengan Fatwa DSNMUI sudah dapat dijalankan;
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank BJB Syariah; PT. Bank
Tabungan Negara Unit Usaha Syariah; PT. Bank BNI Syariah; PT. Bank Danamon Indonesia Unit Usaha
Syariah; PT. Bank Mega Syariah.
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Maybank Syariah Indonesia; PT.
Bank Syariah Mandiri.
96
Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan Risk Management PT. Maybank Syariah
Indonesia; PT. Bank Syariah Mandiri.
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b. Bank tetap akan menjalankan produk tersebut dengan melakukan
audiensi bersama Bank Indonesia terkait dengan perizinan dan
rencana implementasi produk baru tersebut.
Sedangkan lembaga perbankan yang menjawab tidak bisa dilaksanakan
kegiatan usaha baru atau produk baru yang belum ada dasar hukumnya
(belum diatur oleh PBI), namun telah diatur oleh Fatwa MUI, dengan
alasan sebagai berikut:97
a. Lembaga perbankan syariah berada di bawah pengawasan Bank
Indonesia, maka perbankan tetap harus tunduk pada ketentuan
otoritas yang mengawasinya;
b. Setiap produk baru harus disetujui dan mendapatkan izin oleh Bank
Indonesia.

7. Kendala Dalam Penerapan Fatwa dan Dalam Mengembangkan
Usaha
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diperoleh informasi ada
beberapa kendala penerapan Fatwa DSN-MUI maupun Fatwa DSN-MUI
yang telah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia dalam kegiatan
pelaksanaan perbankan syariah, antara lain:
a. Paradigma nasabah yang belum mengenal produk dan operasional
perbankan syariah;98
b. Regulasi belum selaras dengan fatwa, seperti produk IMBT apabila
dilaksanakan sesuai dengan fatwa maka objek IMBT harus atas nama
bank, apabila demikian maka akan menimbulkan cost yang tinggi
seperti regulasi pajak;99

97
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Indonesia, PT. Bank BNI Syariah; PT. Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah; PT. Bank BJB Syariah;
PT. Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah; PT. Bank Mega Syariah.
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank Tabungan Negara Unit Usaha
Syariah; Risk Management PT. Maybank Syariah Indonesia.
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Instrumen Penelitian: Wawancara Responden/Informan dengan PT. Bank BNI Syariah.
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c. Perbedaan persepsi antara DSN-MUI dan Bank Indonesia mengenai
fatwa ekonomi syariah;100
d. Adanya fatwa DSN-MUI yang tidak terlalu detail sehingga untuk hal-hal
teknis terkadang menimbulkan pertanyaan / perdebatan;101
e. Adanya fatwa yang belum aplikatif, seperti fatwa DSN-MUI No. 15/DSNMUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS;102
f. Kendala tekhnis, berupa sistem informasi (IT). Semisal mekanisme bagi
hasil (Profit Share) kepada pihak ketiga yang harusnya fluktuatif setiap
bulan (tergantung keuntungan bank). Sementara ini masih terkendala
sistem yang ter”set-up” tetap (fix) setiap bulan;103
g. Kendala Sosialisasi. Oleh sebab fatwa menggunakan istilah-istilah
berbahasa arab (terutama jenis akad) dan PBI juga menggunakan
istilah yang sama, maka perlu waktu bagi perbankan untuk melakukan
sosialisasi kepada pihak ketiga (masyarakat) terhadap produk-produk
perbankan yang menggunakan istilah berbahasa arab. Selain itu,
minimnya budget untuk marketing dan promosi juga menjadi kendala
perbankan syariah untuk semakin dikenal di mata masyarakat luas;104
h. Kendala Bisnis. Tidak semua fatwa ekonomi relevan dari sisi bisnis.
Sebab, LKS tidak akan membuat sebuah produk yang kurang
menguntungkan dan tidak dapat diserap oleh pihak ketiga;105
i. Kendala support Pemerintah. Seringkali kebijakan pemerintah menjadi
kendala bagi terlaksananya Fatwa DSN-MUI oleh LKS. Misalnya double

tax yang pernah diberlakukan untuk akad Murabahah (sebab barang
harus dibeli dulu oleh bank dan kemudian baru dijual kepada
nasabah);106
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j. Kendala dalam produk dengan akad musyarakah, PBI mensyaratkan
pembatasan proyeksi pendapatan minimal 80% terkait pembiayaan,
maka jika kurang dari 80% maka akan masuk NPf.107
Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam
mengembangkan usahanya, antara lain:
a. Mindset deposan yang masih berpikir secara konvensional dan masih
ada kesan di sebagian masyarakat bahwa bank syariah bersifat ekslusif
dalam artian bahwa bank syariah hanya ditujukan untuk masyarakat
muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja;108
b. Aturan

investasi

dan

perpajakan

masih

dinilai

mengganjal

berkembangnya bisnis syariah;109
c. Peraturan untuk membuat iklim investasi di industri syariah masih
kurang fleksibel dan pertumbuhan produk dan jasa baru belum
didukung maksimal dengan landasan hukum yang memadai dalam
bentuk fatwa DSN-MUI maupun PBI;110
d. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem
syariah;111
e. Masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syariah;112
f. Lembaga arbitrase syariah nasional yang ada sekarang bukan dibentuk
oleh pemerintah tetapi oleh MUI. Hal ini menyebabkan lembaga ini tidak
memiliki kewenangan yang mengikat;113
g. Sosialisasi perbankan syariah yang belum optimal;114
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h. Belum dapat mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam pergerakan

money market yang ekspansif;115
i. Fasilitas

dari

pemerintah

terkait

penyelesaian

pembiayaan

bermasalah;116
8. Keberadaan

Fatwa

DSN-MUI

Dalam

Menjawab

Kebutuhan

Perbankan Syariah
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara
tertulis kepada lembaga perbankan syariah, diperoleh informasi bahwa
fatwa-fatwa DSN-MUI yang akan dibutuhkan oleh perbankan syariah,
antara lain:
a. Fatwa mengenai Haging atau lindung nilai, Islamic forward transaction,

Islamic swap, Islamic option, pembiayaan tunai syariah;117
b. Fatwa mengenai aspek produk untuk memenuhi kebutuhan retail
maupun korporasi;118
c. Fatwa

mengenai

akad-akad

yang

dapat

digunakan

dalam

penghimpunan dan penyaluran dana dan skim pernyaluran dana
dengan menggunakan multi akad, seperti skim pengalihan hutang;119

G. Persepsi Bank Indonesia Terhadap Kegiatan Perbankan Syariah dan
Fatwa DSN-MUI Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Syariah120
Sebagai langkah antisipasi dan mendukung perkembangan industri
perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat sejak berlakunya
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Indonesia membentuk Direktorat
Perbankan Syariah (DPbS) pada tahun 2001 (dahulu bernama Biro Perbankan
Syariah). Sebagai regulator perbankan nasional, Bank Indonesia, dalam
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menyusun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait perbankan syariah, selain
Fatwa DSN-MUI, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
d. Aspek prudential (kehati-hatian) dan asas-asas perbankan yang sehat;
e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PSAK yang diterbitkan
Ikatan Akuntan Indonesia;
f. Standar IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IIFM
(International Islamic Financial Market).
Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah,
Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah
yang difatwakan MUI, oleh karenanya Fatwa DSN-MUI diperlukan oleh Bank
Indonesia sebagai salah satu referensi dalam penyusunan ketentuan BI (PBI
dan Surat Edaran Ekstern) yang mengatur mengenai kegiatan usaha
perbankan syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga merujuk fatwa DSN-MUI
terkait ketentuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Usang
antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
Bank Indonesia hanya merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI,
tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain MUI.
Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
baru berlaku pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga kewajiban untuk tunduk
kepada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh MUI belum ada, namun dalam
pelaksanaannya, Bank Indonesia belum pernah mengacu fatwa lain selain
fatwa MUI.
DSN-MUI dibentuk oleh MUI sebagai lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah dan DSN-MUI baru terbentuk
pada tahun 1999, sedangkan praktek perbankan syariah sudah mulai pada
tahun 1992, sehingga sebelum DSN-MUI terbentuk tidak ada fatwa-fatwa
terkait dengan perbankan syariah, oleh karena itu dalam penyusunan
ketentuan sebelum tahun 1999, Bank Indonesia tidak menggunakan fatwa
namun mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.
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Dalam hal mekanisme pembentukan ketentuan BI atau penuangan
fatwa MUI ke dalam ketentuan BI, dimulai dengan adanya riset / penelitian,
selanjutnya dilakukan diskusi dengan stakeholders antara lain industri
perbankan syariah. Dalam hal diperlukan maka akan dilakukan diskusi
dengan MUI terkait fatwa. Selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan
Gubernur untuk memperoleh persetujuan sebelum ketentuan tersebut
diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk
Komite Perbankan Syariah, kemudian di dalam Penjelasan pasal tersebut
disebutkan bahwa unsur-unsur anggota Komite Perbankan Syariah yang terdiri
dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat. Kemudian di dalam PBI
No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS), Bank Indonesia
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (antara lain DSN-MUI, Perguruan
tinggi, dan ormas) dalam rangka menetapkan unsur masyarakat yang akan
menjadi anggota KPS.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dalam hal kegiatan usaha
perbankan syariah, biasanya industri perbankan syariah yang meminta fatwa
MUI, Bank Indonesia hanya akan meminta fatwa jika terkait dengan
kepentingan Bank Indonesia, misal SBIS atau PUAS.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak dapat secara langsung
digunakan/diterapkan oleh praktisi perbankan syariah dan masyarakat luas,
karena Fatwa DSN-MUI biasanya bersifat umum sehingga fatwa yang terkait
dengan perbankan syariah akan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan
Bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam jenis peraturan
perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Ketentuan Bank Indonesia yang menjabarkan Fatwa
DSN-MUI yang mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dipatuhi oleh
industri perbankan syariah. Sampai saat ini tidak kurang dari 80 fatwa yang
telah diterbitkan MUI, dan dari jumlah tersebut sekitar 75% berlaku bagi
perbankan syariah dan menjadi acuan bagi penyusunan ketentuan Bank
Indonesia.

Dalam

menjawab

kebutuhan

perbankan

syariah,

masih
66

dibutuhkan fatwa-fatwa yang terkait dengan instrumen likuiditas bagi ban
dan kebutuhan personal financing bagi nasabah.
Di dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI masih terdapat kendala dalam
penerapannya, hal ini terkait dengan hukum positif yang berlaku yang sering
tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum positif hanya mengenal
transaksi utang piutang dalam perbankan, sehingga fatwa MUI terkait

mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya tidak dapat dilaksanakan
secara utuh.
Selain kendala dalam penerapan fatwa DSN-MUI, saat ini kendala yang
dihadapi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya antara lain,
yaitu sumber daya manusia yang terbatas, pemahaman masyarakat yang
relatif rendah, investasi di bidang informasi teknologi yang mahal dan
kebutuhan modal yang besar, sehingga permasalahan perbankan syariah
yang kerap dihadapi dan membutuhkan peningkatan dukungan kebijakan
pemerintah, antara lain, yaitu:
a. Hukum positif di Indonesia yang belum mendukung transaksi perbankan
syariah, sehingga sulit bagi perbankan syariah untuk memenuhi prinsip
syariah secara utuh;
b. Pendaftaran kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional yang tidak
memungkinkan bank menjadi pemilik aset Ijarah.
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BAB IV
ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM MENDORONG
PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH DALAM BIDANG USAHA
PERBANKAN DI INDONESIA
A. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah
1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Hukum Islam
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.
Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di
dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan
masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi

Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa bagi
orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.121
Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah
yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar
hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan
penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu
permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum (legal

opinion). Oleh karena itu ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan
fatwa, yaitu:
a. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah,
Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan
syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan
syariah;
b. Masalah

atau

persoalan

yang

diperlukan

ketetapan

hukumnya

dikarenakan belum jelas hukumnya;
c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas
mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia,
yang pada prakteknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan
ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga
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bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait
dengan masalah ekonomi syariah.
Kedudukan Fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian
fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka
tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat
fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang
fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad.
Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu
mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar
jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang
sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.
Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan
bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri
merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali

syari`at Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam
bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya
fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan
berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan
kokoh dan memasyarakat di alam ini.
Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju
mundurnya masyarakat Islam dalam menggali ajarannya tergantung dari
fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam
kurang berkembang bahkan nyaris statis, sebab kita mengetahui bahwa
inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya
melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa
keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab
hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang
berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa
hasil fatwa atau ijtihad hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai
dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya
hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu
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sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam
arti iijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran
masyarakat pada umumnya.
Dalam hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum
diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam
disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian
tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali
hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang
menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukumhukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar`i.122
Fatwa sebagai suatu produk mufti atau pemberi fatwa, yang tidak
sembarang orang

atau

institusi atau

lembaga berwenang

untuk

mengeluarkan fatwa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara
keilmuan dan keimanan. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

mufti atau pemberi fatwa, diantaranya sebagaimana disebutkan oleh AlNawawi, yaitu Mukallaf; Muslim; Berkepribadian kuat; Dapat Dipercaya;
Suci dari sifat-sifat tercela; Berjiwa kuat; Berotak cermelang; Berpikiran
tajam; Bisa melakukan istinbath hukum; Sehat jasmani dan rohani,
maupun syarat-syarat lain sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II
penelitian ini. Mufti atau pemberi fatwa ini sendiri dalam memberikan
fatwa dapat dilakukan sendiri (ijtihad fadiy) atau secara kelompok (ijtihad

jama’i). Terkait dengan DSN-MUI sebagai pihak pemberi fatwa, apabila
dilihat dari sifat organisasi, MUI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi
ulama zu’ama dan cendekiawan Islam di Indonesia, dan beranggotakan
para ulama dari pelbagai kalangan, baik kalangan tradisionalis maupun
modernis yang mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan
tuntunan

kepada

umat

Islam

dalam

kehidupan

beragama

dan

bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT; memberikan nasehat dan fatwa
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah
dan masyarakat. Maka apabila melihat komposisi personalia dan tugas
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MUI

tersebut,

MUI

adalah

sebagai

lembaga

yang

mempunyai

kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, hal ini terlihat dari fakta, bahwa
sejak pendiriannya hingga sekarang, MUI telah mengeluarkan banyak
fatwa, baik berkaitan dengan masalah ritual keagamaan, pernikahan,
kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, maupun transaksi ekonomi.
Dalam perkembangan selanjutnya, MUI menganggap perlu mendirikan
Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai lembaga otoritas pemberi fatwa
tentang ekonomi syariah di Indonesia, yang kedudukan organisasinya
berada dibawah Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya
terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai
wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak
dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula
lembaga mitra seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia.
Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum, yang berfungsi
menjelaskan suatu hukum / peraturan, maka apakah sifat dari fatwa
tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa,
pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi
klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara

legal, meskipun mengikat secara moral

bagi

mustafti (pihak yang

meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau
informatif yang lebih dari sekedar wacana. Namun apabila melihat praktek
kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka teori fatwa hanya
mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa
DSN-MUI. Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat
bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam
Indonesia. Sifat mengikat dari fatwa DSN-MUI itu sendiri tidak serta merta
mengikat secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila
rumusan-rumusan pendapat hukum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut
dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Fatwa

DSN-MUI

memiliki

fungsi

menjelaskan

hukum

yang

merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang
diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN-MUI dan Taujih, yakni
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memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat
luas tentang norma ekonomi syariah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi
aspek

organik

dari

bangunan

ekonomi

Islami

yang

tengah

ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan
ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu
secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan

fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi).123
B. Kedudukan

Fatwa

DSN-MUI

Dalam

Perspektif

Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia
Ada beberapa dasar pertimbangan disahkannya Rancangan UndangUndang Perbankan Syariah dan Rancangan Undang-Undang Surat Berharga
Syariah Negara (Sukuk), menjadi Undang-Undang antara lain: Pertama,
secara yuridis, kehadiran Undang-Undang Sukuk dan Undang-Undang
Perbankan syariah adalah didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jadi, penerapan hukum
ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga
makna, yaitu:
a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau
melakukan

kebijakan-kebijakan

yang

bertentangan

dengan

dasar

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau
melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan
kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang
memerlukannya;
c. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang
melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham
ateisme).
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Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata
“menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945
tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara berkewajiban secara aktif
melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui
ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya
yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat
dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.
Keharusan

tiadanya materi

konstitusi

dan

peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa
tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan negara, oleh karenanya
kehadiran

kedua

undang-undang

ekonomi

syariah

tersebut,

tidak

bertantangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan tidak mengganggu keutuhan
NKRI.124
Merujuk beberapa negara saat ini, fungsi fatwa dalam sebuah negara
dapat dibedakan melalui tiga fungsi utama. Pertama, negara yang
menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan undang-undang negara yang
dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna, maka fatwa memainkan
peranan sangat penting. Kedua, negara yang mengaplikasikan hukum
sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam
negara. Ketiga, negara yang menggabungkan penerapan hukum sekuler dan
hukum Islam, maka fungsi fatwa lebih bertumpu dalam ruang lingkup hukum
Islam saja. Indonesia adala negara yang mengaplikasikan pola pemerintahan
ketiga, sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia begitu menarik.125

124

Agustianto, Inklusivisme Ekonomi Syariah (Rekleksi menanti Kelahiran UU SBSN dan UU Perbankan
Syariah), sumber: http://www.agustiantocentre.com/?p=816, diakses pada tanggal 29 April 2011.
125
M. Cholil Nafis, Op.Cit., hlm. 3.

73

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarkhi
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun
2011 disebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
Apabila merujuk jenis dan hierarkhi sebagaimana tersebut dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka posisi Fatwa DSN – MUI
tidak

merupakan

suatu

jenis

peraturan

perundang-undangan

yang

mempunyai kekuatan mengikat secara umum.
Kemudian bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Fatwa DSN-MUI terdapat
dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.
Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang,
telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam
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yang terserap126 dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan khususnya
di

bidang

Hukum

Ekonomi

Syariah.

Indikator

yang

mendukung

kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa Peraturan
Perundang-undangan, antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
Di dalam Pasal 6 huruf (m) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa
usaha bank umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan
pasal tersebut, diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dari ketentuan Pasal 6 huruf
(m) dan PP No. 72 Tahun 1992, meski tidak disebutkan secara eksplisit
kata-kata bank syariah, namun dapat diartikan bahwa bank dengan prinsip
bagi hasil adalah suatu ketentuan prinsip muamalah berdasarkan syariah;
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan suatu titik awal
pengakuan

perbankan

syariah

secara

eksplisit

dalam

peraturan

perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
disebutkan secara tegas kata “Prinsip Syariah” di dalam Pasal 1 angka (3,
4, 12, 13, 18), Pasal 6 huruf (M), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1&2),
Pasal 11 ayat (1&3);
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara;
5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki
kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam
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pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan,

khususnya

Peraturan

Perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dalam
berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan :
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan
Pengawas Syariah.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta
mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara
Dalam Pasal 25 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
dinyatakan:
“Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan
kesesuaian SBSN terhadap prinsip prinsip syariah dari lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”
Dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam
menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau
lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.”
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan:
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada
Prinsip Syariah.
(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh
Majelis Ulama Indonesia.
76

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Peraturan Bank Indonesia.
(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia

membentuk komite

perbankan syariah.
(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembentukan,

keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
Dalam Pasal II angka 1 (a) Undang-Undang tersebut dinyatakan:
”Sebelum dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan
Kontrak Derivatif Syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia.”
e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999
Dalam Pasal 31 Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa “untuk
melaksanakan

kegiatan-kegiatan

usahanya,

bank

umum

syariah

diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”, kemudian di dalam
Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan
melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum
difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN
sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, sebagai pihak regulator kegiatan perbankan
syariah, Bank Indonesia, juga mempunyai keterikatan dengan Fatwa yang
dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia, Bank
Indonesia menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam
penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat
eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah
Bank Indonesia hanya boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI,

77

dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSNMUI.127
Apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat
aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia
sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang
terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam
merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi
materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum
dan mengikat umum. Oleh karena itu Bank Indonesia, tidak dapat membuat
suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentang dengan prinsipprinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI, selain itu hanya fatwa
DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank
Indonesia, artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang
diterbitkan oleh institusi lainnya meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa
tersebut adalah institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan
syariah, ditemukan bahwa lembaga perbankan syariah mempunyai keterikatan
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Menurut lembaga perbankan
syariah yang diwawancarai, keterikatan terhadap fatwa DSN-MUI dikarenakan
adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan lembaga perbankan
syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI, selain hal tersebut, Fatwa DSNMUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan
pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan
syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah.
Yeni Salma Barinti mengatakan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi
syariah. Kekuatan hukum ini didasarkan pada beberapa ketentuan yang
berlaku dalam peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Secara langsung adalah disebut dengan jelas dalam peraturan
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bahwa fatwa menjadi prinsip syariah yang harus dipatuhi, apabila tidak
dipatuhi, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administrasi. Secara
tidak langsung adalah disebutkannya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
yang harus berada di lembaga perbankan syariah. Dalam melaksanakan
perannya sebagai pengawas syariah, DPS harus berpedoman kepada fatwafatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.128
Apabila melihat pada persepsi lembaga perbankan syariah dan keterangan
ahli tersebut di atas, maka kekuatan mengikat dari fatwa DSN-MUI tersebut
bukan saja terjadi ketika fatwa DSN-MUI tersebut menjadi materi muatan
dalam Peraturan Bank Indonesia, namun juga diperlukan sebagai pedoman
bagi pihak perbankan syariah dalam dalam pembuatan dan pengembangan
produk baru yang dikeluarkan serta operasional kegiatan perbankan syariah
serta kewajiban Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan syariah
untuk berpedoman kepada fatwa DSN-MUI.
Pembentukan fatwa merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh DSNMUI dalam rangka menciptakan kepastian hukum penyelenggaraan kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia, mengupayakan agar kegiatan ekonomi syariah
di Indonesia dapat berjalan dengan tertib, dan tentunya dengan adanya fatwa
tersebut diharapkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang
dengan lebih cepat. Pada awal pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di
Indonesia belum terdapat hukum nasional atau Peraturan Perundangundangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah tersebut, sehingga Fatwa
MUI sangat dibutuhkan eksistensinya sebagai landasan hukum untuk menutupi
kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah.
Pada perkembangan ke depan Dalam Daftar Rancangan Undang-Undang
Program Legislasi

Nasional 2010-2014, terdapat beberapa RUU

yang

memberikan ruang eksistensi Fatwa DSN-MUI dalam upaya mendorong
pelaksanaan ekonomi syariah pada masa yang akan datang, antara lain:
No.
1.

JUDUL
RUU tentang Keuangan Mikro /

PEMRAKARSA
DPR/Pemerintah
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Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga
Keuangan Mikro
2.

RUU tentang Pergadaian

DPR/Pemerintah

3.

RUU tentang Perubahan atas Undang-

DPR/Pemerintah

Undang

Nomor

40

Tahun

2007

tentang Perseroan Terbatas
4.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang

Nomor

25

Tahun

DPR

2007

tentang Penanaman Modal
5.

RUU tentang Asuransi Syariah

DPR

6.

RUU tentang Perubahan atas Undang-

DPR

Undang

Nomor

20

Tahun

Tentang

Usaha

Mikro,

2008

Kecil

dan

Menengah
7.

RUU tentang Kitab Undang-Undang

Pemerintah

Hukum Dagang
8.

RUU tentang Kitab Undang-Undang

Pemerintah

Hukum Perdata
9.

RUU tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang

Nomor

16

Pemerintah

Tahun

2001 tentang Yayasan

B. Peranan Fatwa DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah
Hampir seluruh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terserap
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang akan mengikat seluruh
perbankan syariah dan pelaku fiqih muamalah, meskipun beberapa fatwa
diadaptasi dan digabung menjadi satu Peraturan Bank Indonesia, namun
fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
dan fatwa No. 55/DSN-MUI/VI/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran
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Syariah

Musyarakah

belum

dapat

diterjemahkan

menjadi

peraturan

perbankan karena sulit untuk diterapkan dalam dunia perbankan.129
Dalam praktik pelaksanaan perbankan syariah, Bank Indonesia telah
banyak mengeluarkan peraturan sebagai tuntunan pelaksanaan prinsipprinsip syariah. Fatwa pada dasarnya memiliki sifat sesuai dengan keadaan
dan situasi tempat dan mengikuti pemahaman kontemporer, sehingga fatwa
dapat mengalami perubahan. Apabila terjadi perubahan fatwa DSN-MUI
terhadap permasalahan tertentu, maka hal ini bukan tidak mungkin berakibat
pada perubahan ketentuan Bank Indonesia. Namun dalam prakteknya,
berdasarkan data penelitian belum ada perubahan Peraturan Bank Indonesia
akibat perubahan fatwa dari DSN-MUI.130
Peraturan

Bank

Indonesia

No.

7/46/PBI/2005

tentang

Akad

Penghimpunan Uang dan Penyalurannya bagi Bank yang Melaksanakan
Transaksi Berdasarkan Prinsip Syariah telah diganti dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Uang dan Penyalurannya serta Layanan Jasa Bank
Syariah. Penggantian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keputusan
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dalam hal inilah proses menjadikan
fatwa berkekuatan mengikat, yaitu terjadinya ‘transformasi’ hukum Islam
menjadi hukum nasional.131
Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi’ah yang
diharamkan oleh MUI pada tanggal 24 Januari 2004 menjadi salah satu
pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Pasca kehadiran
fatwa tersebut berpengaruh terhadap beralihnya sebagian nasabah yang
beragama Islam ke bank syariah.
Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya dalam
sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan
syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mewajibkan para
129
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stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang
dikeluarkan DSN-MUI.
Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah,
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diatur mengenai masalah
kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa
yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal
Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya
terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur
masyarakat yang komposisinya berimbang.132
Dalam proses implementasi atau penuangan fatwa ke dalam Peraturan
Bank Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.
10/32/PBI/2008

tentang

Komite

Perbankan

Syariah,

yang

bertugas

menjabarkan fatwa MUI yang berhubungan dengan perbankan syariah,
memberikan sumbangan dalam rangka penyerapan fatwa dalam Peraturan
Bank Indonesia dan melaksanakan pembangunan industri perbankan syariah.
Penyusunan ketentuan Bank Indonesia dimulai dengan riset atau
penelitian, selanjutnya akan dilakukan diskusi dengan stakeholders antara
lain industri perbankan syariah dan juga dengan MUI dalam hal terkait
pembahasan mengenai fatwa.
Peranan Fatwa DSN-MUI sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip
syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan Bank
Indonesia atau syariah compliance dalam internal lembaga perbankan
syariah, namun juga pada hakikatnya fatwa-fatwa DSN-MUI telah diserap
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam hal jenis-jenis transaksi
yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.
Pola-pola penyerapan jenis-jenis transaksi dalam fatwa DSN-MUI ke
dalam produk-produk perbankan syariah terlihat sebagai berikut:
132
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1. Pengimpunan Dana, berupa Giro Syariah (Fatwa DSN No. 1/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro); Tabungan Syariah (Fatwa DSN-MUI yang
mendasarinya Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan);
Deposito Syariah (Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito).
2. Penyaluran Dana, berupa Pembiayaan atas dasar akad mudharabah ( Fatwa
DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh));
Pembiayaan atas dasar akad musyarakah. (Fatwa DSN No. 8/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah); Pembiayaan atas dasar
akad murabahah (Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; Fatwa DSN No.
13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah; Fatwa DSN
No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah; Fatwa DSN
No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;
Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Mu-

rabahah (Khashm Fi Al Murabahah); Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005
tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu
Membayar; Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan
Kembali

tentang

Tagihan

Murabahah;

Fatwa

DSN

No.

49/DSN-

MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah); Pembiayaan atas dasar
akad salam (Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam);
Pembiayaan atas dasar akad istishna (Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Istishna', dan Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002
tentang Jual Beli Istishna' Paralel); Pembiayaan atas dasar akad ijarah
(Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan
Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi

al- Tamlik); Pembiayaan atas dasar akad qardh (Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al qardh); Pembiayaan Multijasa (Fatwa DSN No.
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).
3. Pelayanan Jasa, berupa Letter of credit (L/C) Impor syariah (Fatwa DSN No.
34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah); Bank
Garansi Syariah (Fatwa DSN Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang
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Kafalah); Penukaran Valuta Asing (Sharf), Fatwa DSN No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf).
Peranan fatwa DSN-MUI berdasarkan data penelitian, pada prakteknya
sebagian besar fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan telah menjawab
kebutuhan perbankan syariah, meskipun masih terdapat beberapa hal yang
belum terjawab atau belum tersedianya fatwa DSN-MUI dalam mendukung
pengembangan produk baru dan kegiatan operasional perbankan syariah.
Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan
syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan
bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah
MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Sebelum periode tahun 2008
jumlah bank umum syariah hanya berjumlah tiga bank, pada tahun 2011 ini
jumlah bank umum syariah meningkat menjadi 11 (sebelas) bank umum
syariah, begitu pula dengan BPR Syariah, sebelum periode tahun 2008
jumlah BPR Syariah hanya berjumlah 114 bank, pada tahun 2011 ini jumlah
BPR Syariah meningkat menjadi 154 bank.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Fatwa
DSN-MUI
Hampir seluruh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terserap
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang akan mengikat seluruh
perbankan syariah dan masyarakat pelaku perbankan syariah, namun ada
beberapa fatwa yang sulit untuk diterjemahkan dalam peraturan perbankan
sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengembangan usaha perbankan
syariah.
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh ada beberapa kendala
penerapan Fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan perbankan syariah. Dalam hal
ini Bank Indonesia mengakui bahwa kendala yang dihadapi yaitu hal yang
terkait dengan hukum positif yang berlaku yang sering tidak sejalan dengan
hukum Islam. Dalam hukum positif hanya mengenal transaksi utang piutang
dalam perbankan, sehingga fatwa MUI terkait mudharabah, musyarakah,

ijarah dan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara utuh.
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Pihak lembaga perbankan syariah juga mengakui bahwa ada kendalakendala yang dihadapi dalam penerpan fatwa DSN-MUI, antara lain:
a. Paradigma nasabah yang belum mengenal produk dan operasional
perbankan syariah;
b. Regulasi belum selaras dengan fatwa, seperti produk IMBT apabila
dilaksanakan sesuai dengan fatwa maka objek IMBT harus atas nama
bank, apabila demikian maka akan menimbulkan cost yang tinggi seperti
regulasi pajak;
c. Perbedaan persepsi antara DSN-MUI dan Bank Indonesia mengenai fatwa
ekonomi syariah;
d. Adanya fatwa DSN-MUI yang tidak terlalu detail sehingga untuk hal-hal
teknis terkadang menimbulkan pertanyaan / perdebatan;
e. Adanya fatwa yang belum aplikatif, seperti fatwa DSN-MUI No. 15/DSNMUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS;
f. Belum dapat mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam pergerakan

money market yang ekspansif
g. Tidak semua fatwa ekonomi relevan dari sisi bisnis. Sebab, LKS tidak akan
membuat sebuah produk yang kurang menguntungkan dan tidak dapat
diserap oleh pihak ketiga;
h. Kendala Support Pemerintah. Seringkali kebijakan pemerintah menjadi
kendala bagi terlaksananya Fatwa DSN-MUI oleh LKS. Misalnya double tax
yang pernah diberlakukan untuk akad Murabahah (sebab barang harus
dibeli dulu oleh bank dan kemudian baru dijual kepada nasabah);
i. Kendala dalam produk dengan akad musyarakah, PBI mensyaratkan
pembatasan proyeksi pendapatan minimal 80% terkait pembiayaan, maka
jika kurang dari 80% maka akan masuk NPf.
Sedangkan

kendala-kendala

yang

dihadapi

perbankan

syariah

dalam

mengembangkan usahanya berdasarkan persepsi lembaga perbankan syariah
dan Bank Indoensia, antara lain:
a. Mindset deposan yang masih berpikir secara konvensional dan masih ada
kesan di sebagian masyarakat bahwa bank syariah bersifat ekslusif dalam
artian bahwa bank syariah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan
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melibatkan kaum yang beragama muslim saja, hal ini dikarenakan
sosialisasi perbankan syariah yang belum optimal. Oleh sebab fatwa
menggunakan istilah-istilah berbahasa arab (terutama jenis akad) dan PBI
juga menggunakan istilah yang sama, maka perlu waktu bagi perbankan
untuk melakukan sosialisasi kepada pihak ketiga (masyarakat) terhadap
produk-produk perbankan yang menggunakan istilah berbahasa arab.
Selain itu, minimnya budget untuk marketing dan promosi juga menjadi
kendala perbankan syariah untuk semakin dikenal di mata masyarakat
luas;
b. Peraturan untuk membuat iklim investasi di industri syariah masih kurang
fleksibel, aturan perpajakan dan pertumbuhan produk dan jasa baru
belum didukung maksimal dengan landasan hukum yang memadai dalam
bentuk fatwa DSN-MUI maupun PBI;
c. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem
syariah;
d. Masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syariah;
e. Lembaga arbitrase syariah nasional yang ada sekarang bukan dibentuk
oleh pemerintah tetapi oleh MUI. Hal ini menyebabkan lembaga ini tidak
memiliki kewenangan yang mengikat;
f. Fasilitas dari pemerintah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah;
g. Kendala tekhnis, berupa sistem informasi (IT). Semisal mekanisme bagi
hasil (Profit Share) kepada pihak ketiga yang harusnya fluktuatif setiap
bulan (tergantung keuntungan bank). Sementara ini masih terkendala
sistem yang ter ”set up” tetap (fix) setiap bulan.
Menurut Yeni Salma Barlinti, kendala-kendala dalam penerapan fatwa
ekonomi syariah, antara lain disebabkan tidak semua pelaku ekonomi syariah
mengetahui adanya fatwa DSN-MUI; masih banyaknya anggapan bahwa
fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum; fatwa DSN-MUI tidak dapat
diterapkan secara sempurna karena adanya hukum-hukum yang telah
berlaku yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah dan masih banyak
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peraturan perundang-undangan yang belum menunjang pelaksanaan fatwa
DSN-MUI.133
Merujuk perihal kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas, maka letak
permasalahan secara garis besar terletak pada:
a. Produk fatwa DSN-MUI itu sendiri yang belum menjawab kebutuhan
kegiatan perbankan syariah;
b. Proses ‘penterjemaahan’ atau ‘penyerapan’ Fatwa DSN-MUI ke dalam
peraturan perundang-undangan;
c. Kesiapan

pihak

perbankan

syariah

untuk

menyesuaikan

kegiatan

operasional dan produk perbankan mereka dengan Fatwa DSN-MUI;
Berdasarkan kendala-kendala dalam penerapan fatwa DSN-MUI tersebut
dalam pelaksanaan ekonomi syariah, maka untuk meminimalkan kendala
tersebut yang dapat dilakukan antara lain yaitu:
a. Perkembangan perbankan syariah yang dinamis tidak diikuti oleh
kedinamisan fatwa DSN-MUI yang dapat menjawab kebutuhan perbankan
syariah. Oleh karena itu perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi
stakeholders (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan
syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI,
sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan
perbankan syariah dan dalam proses ‘penterjemaahan’ dan ‘penyerapan’
tidak menimbulkan multitafsir dan dapat langsung diimplementasikan
sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat
terjaga.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pihak perbankan syariah
perlu dilakukan sebagai langkah aktif dari pihak perbankan syariah untuk
siap dan faham terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah. Hal ini
mengingat masih banyak sumber daya manusia dari pihak perbankan
syariah

yang

masih

menggunakan

perspektif

prinsip

perbankan

konvensional ketika menjalankan perbankan syariah, sehingga apabila
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tetap dengan menggunakan perspektif ini, maka akan menimbulkan
kesulitan untuk menerapkan prinsip perbankan syariah secara murni.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang
bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran
diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di
sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator
dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam
Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan
prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah
menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki
kekuatan hukum dan mengikat umum.
2. Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi’ah yang
diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan
perbankan syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI
semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsipprinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan
para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatankegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam
Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam
mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat diindikasikan juga
dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha
syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk
Dewan Syariah Nasional.
3. Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam
kegiatan

perbankan

syariah, antara

lain fatwa

yang

sulit

untuk

diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, fatwa
DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala
lainnya.
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B. Saran
1. Perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini Bank
Indonesia dan lembaga perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap
penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat
langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan
perbankan syariah dapat terjaga.
2. Perlunya dukungan pemerintah dan DPR dalam merancang peraturan
perundang-undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan
transaksi perbankan syariah.
3. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produkproduk perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi
perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih
cepat.
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