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ABSTRAK
Pengaturan terhadap perbankan syariah sebanyak tiga kali
yang dimulai dari tahun 1992 dengan UU No 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, kemudian tahun 1998 dengan UU No 10 tahun 1998
tentang Perbankan, dan tahun 2008 dengan UU No 21 tahun
Perbankan Syariah tidak terlepas dari keterlibatan beberapa faktor
yang memengaruhi perubahan tersebut seperti, faktor ekonomi,
hukum, politik, hingga agama. Bentuk dari keterlibatan tersebut juga
mencerminkan bahwa perubahan hukum terhadap perbankan syariah
secara sistematis mengatur kegiatan-kegiatan operasional perbankan
syariah. Walaupun undang-undang telah mempertegas kegiatan
operasional bank syariah, pada kenyataannya praktik bank syariah
masih mengalami problematika dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks.
Terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian disertasi ini
antara lain: (1) Apa faktor yang melatarbelakangi perubahan
undang-undang tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali dimulai
pada tahun 1992, 1998 dan 2008? (2) Apakah perubahan Undangundang tentang perbankan syariah tersebut merespons terhadap
kebutuhan bank syariah dan masyarakat? (3) Apakah perubahan
Undang-undang tentang perbankan syariah tersebut dapat memenuhi
kebutuhan produk bank syariah dan merespons problematika dari sisi
keadilan, kemanfaatan dan kepastian?
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-yuridis
normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari undang-undang
maupun peraturan lainnya yang menyangkut tentang perbankan
syariah dan jenis produk yang dimiliki perbankan syariah. Data yang
terkumpul dilakukan analisis melalui dua metode, yaitu analisis
komparatif-historis dan analisis kritis. Penelitian ini menggunakan
teori kebijakan Gustav Radbruch, tentang keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum, dan didukung oleh teori-teori lainnya seperti
keadilan dalam Islam dan teori hukum responsif.
Hasil penelitian adalah: 1) pengaturan terhadap perbankan
syariah sebanyak tiga kali dari priode 1992, 1998 dan 2008 tidak
terlepas dari faktor politik, hukum, agama dan ekonomi. Faktor politik
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menekankan dukungan kepada umat Islam untuk mengamankan
jabatan. Faktor hukum memperkuat pengaturan terhadap perbankan
syariah. Faktor agama sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan
ekonomi yang sesuai sesuai dengan prinsip Islam dan menjaga
identitas Muslim, sedangkan faktor ekonomi dipengaruhi oleh krisis
ekonomi dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bank
syariah. Selain itu, hadirnya undang-undang khusus tentang
perbankan syariah bertujuan untuk mengambil kepercayaan
masyarakat yang selama ini meragukan perbankan syariah. 2)
Perubahan yang terjadi terhadap pengaturan perbankan syariah
telah memenuhi kebutuhan bank syariah dan masyarakat, baik itu
kebutuhan hukum, jenis operasional, perluasan institusi, sumber daya
manusia hingga penyelesaian sengketa. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut praktik perbankan syariah masih mengalami problematika
dalam tataran implementasinya, seperti bonus dijanjikan dalam akad
wadiah, sulit mendapatkan posisi tawar-menawar, sulitnya akses
mendapatkan modal kerja bagi usaha di bawah 2 tahun, kurang
sesuainya akad yang digunakan, dan sebagainya. 3) Perubahan yang
terjadi terhadap hukum perbankan syariah telah menjawab kebutuhan
produk bank syariah, mulai dari jenis produk digunakan hingga
penetapan kehalalan suatu produk. Walaupun dalam praktiknya
masih terjadinya problematika, namun hukum perbankan syariah
mampu merespons memberikan rasa nilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum dalam kegiatan operasional perbankan syariah.
Berdasarkan hasil temuan di atas, maka penulis memberikan
saran kepada lembaga terkait yaitu, pertama untuk merekontruksi
ulang terhadap akad yang digunakan dalam produk perbankan
syariah, dan kedua mempertimbangkan kembali melalui kebijakan
hukum perbankan syariah untuk memperluas hak-hak nasabah yang
dianggap lemah sehingga nasabah dapat manfaat atas pembiayaan
yang murah.
Kata kunci: Perbankan Syariah, produk-produk, dinamika,
problematika
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ABSTRACT

Sharia banking regulations, which have undergone three-time
improvements from act number 7 of 1992 and act number 10 of 1998
on banking and act number 21 of 2008 on sharia banking, are closely
related to affecting factors, such as economics, law, politics and
religion. The involvement of those factors is reflected in the changes
of laws that regulate sharia bank’s operation system systematically.
Despite the distinct regulations existed in the acts, sharia banks are
facing problems fulfilling the more complex customers’ needs.
There are three questions the dissertation is trying to cope
with. (1) What lies behind the sharia banking alterations in 1992, 1998
and 2008? (2) Have the changes of law responded to the needs of the
society and the sharia banks? (3) Have the alterations fulfilled the
needs of sharia banks’ products and met the society’s need on justice,
usefulness and certainty?
This historical-juridical normative study employs existing
laws and regulations concerning sharia banking and its products to
be sources of data. The obtained data were analyzed under two
methods: historical-comparative and critical analysis methods. In
addition to theories on justice in Islam and other responsive laws,
Gustav Radbruch theory of policy on justice, serviceability and law
certainty is used.
The research reveals as follows. 1) The three better-making
laws, as of the 1992, 1998 and 2008, are very much influenced by
politics, economics, religion and law. Political factor aims at securing
his position by Muslims’ support; law factor strengthens sharia
banking regulations; religion factor means an acceptance of Islamic
principle when organizing economic activities and the maintenance of
Muslim identity; economic factor is affected by economy crisis and the
growth and progress of sharia banks. In addition, the presence of laws
merely of sharia banking is meant to affirm people’s trust. 2) The
regulation changes of sharia banking have met the bank and the
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people’s need, covering the needs of justice, type of operation,
institution growth, manpower and dispute resolution. Yet, sharia
banking is encountering some problems, such as bonus agreed in
wadiah contracts, difficult to gain bargaining position, hard to access
loan for less-than-two-year business, inappropriate contracts etc. 3)
The alterations have facilitated sharia banks products from types of
products to religiously allowed ones. In spite of problems occurring
in practice, the acts of sharia banking can bring sense of justice,
expedience and certainty.
Looking at the above findings, the writer suggests the
corresponding institution reconstruct the contracts utilized by sharia
banking and reconsider, through policies, customers’ rights for them
to obtain reasonable financing.
Key words: Sharia Banking, Products, dynamics, Problems
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.
A.
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B.
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ق
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Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

C.

Kata Arab
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مدة متعددة

Muddah muta’ddidah

رجل متفنن متعني

Rajul mutafannin muta’ayyin
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A
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I
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سدس ومخس وثالث

Sudus wa khumus wa
ṡuluṡ

xx

D.

Vokal Panjang
Harakah

Ditulis

Kata Arab

Ditulis

Fatḥah

Ᾱ

فتاح رزاق منان

Fattāḥ razzāq mannān

Kasrah

ī

مسكني وفقري

Miskīn wa Faqīr

ḍammah

ḍ

دخول وخروج

Dukhūl wa Khurūj

E.

Huruf Diftong
Kasus
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Kata Arab

Ditulis

Fatḥah bertemu wāw mati

Aw

مولود

Maulūd
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F.

G.
1.

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata
Kata Arab

Ditulis

أأنتم

A’antum

أعدت للكافرين

U’iddat li al-kāfirīn

لئن شكرمت

La’in syakrtum

إعانة الطالبني

I’ānah at-ṭālibīn

Huruf Ta’ Marbutah
Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”
Kata Arab

Ditulis

جزيلةزوجة

Zaujah jazīlah

جزية حمددة

Jizyah muhaddadah

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan
sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.
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Bila diikuti oleh kata sandang “al-“ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan “h”.

2.

H.
1.

Kata Arab

Ditulis

تكملة اجملموع

Takmilah al-majmū’

حالوة احملبة

ḥalāwah al-maḥabbah

Bila tā marbūtah hidup atau dengan harakah (fatḥah, kasrah
atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang
relevan.
Kata Arab

Ditulis

زكاة الفطر

Zakātu al-fitri

إىل حضرة املصطفى

Ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā

جاللة العلماء

Jalālatu al-‘ulamā’

Kata sandang alif lam atau “al”
Bila diikuti huruf qamariyyah
Kata Arab

Ditulis

حبث املسائل

Baḥṣ al-Masā’il

احملصول للغزاىل

Al-mahsūl li al-Ghazālī

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan
huruf “l’ (el)-nya.
Kata Arab

Ditulis

إعانة الطالبني

I’ānah at-ṭālibīn

الرسالة للشافعي

al-Risālah li asy-Syāfi’ī

شذرات الذهب

Syażarāt aż-żahab
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat
dan sangat populer di negara-negara Muslim di dunia, tanpa terkecuali
disebagian negara-negara Barat juga ikut andil dalam menerapkan
sistem perbankan syariah. Adapun negara-negara yang telah
menerapkan perbankan syariah seperti Pakistan, Malaysia, Bahrain,
Sudan dan Iran. Di Negara-negara tersebut, sistem perbankan
konvensional ditinggalkan dan diganti dengan sistem berdasarkan
syariat Islam.1 Salah satu penyebab pergantian sistem tersebut
disebabkan telah berakhirnya dominasi kolonialisme Barat di negaranegara Muslim.2
Selain itu, keberadaan perbankan syariah menjadi tolak ukur
dalam mereformasi lembaga keuangan yang telah berjalan saat ini.
Reformasi yang dilakukan tidak hanya persoalan untung rugi, namun
juga persoalan bagaimana perbankan syariah mampu membawa
kesejahteraan bagi umat.
Sejauh ini, prospek pertumbuhan dan perkembangan perbankan
syariah di Indonesia memperlihatkan sisi positif, hal ini dapat dilihat
dari aset yang dimiliki perbankan syariah. Aset yang dimiliki oleh
perbankan syariah hingga bulan Juni tahun 2019 mencapai Rp. 499,34
triliun.3
Aset perbankan syariah akan terus tumbuh mengingat
tumbuhnya kepercayaan masyarkat terhadap sistem perbankan syariah
walaupun masih adanya anggapan-anggapan negatif tentang bank

Dawam Rahardjo, Arsitektur Ekonomi Islam (Jakarta: Mizan, 2015). 87.
Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia,”
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (7 Agustus 2013), 260.
3
“Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019,” accessed October 15, 2019,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot
-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/.
1
2

1
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syariah yang tidak bisa dipungkiri. Selain kepercayaan yang semakin
tumbuh, penggunaan riba atau bunga, pencucian uang, perbuatan
zalim, judi dan jenis kegiatan haram adalah faktor yang memengaruhi
terhadap perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.
Demi memenuhi hasrat dan tujuan sistem ekonomi yang
terbebas dari riba, manipulasi, judi dan lain sebagainya yang dilarang
oleh agama, para cendekiawan Muslim telah menyusun kontrak
hukum dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat
ini, operasional perbankan syariah memiliki banyak varian dalam
menawarkan jenis kegiatan kepada calon nasabah. Adapun jenis
kegiatan usaha tersebut antara lain:4
1. Menghimpun dana meliputi tabungan, deposito, dan giro.
2. Menyalurkan pembiayaan.
3. Pengambilalihan hutang.
4. Melakukan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah.
5. Menjual dan membeli surat berharga.
6. Melakukan Jasa meliputi: pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga,
penyimpanan barang, memindahkan uang, memberikan fasilitas
letter of credit.
7. Selain itu, bank syariah dapat melaksanakan kegiatan seperti:
valuta asing, pasar modal, penyertaan modal, surat berharga dan
kegiatan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
Secara historis, perjalanan perbankan syariah di Indonesia
memiliki sejarah yang panjang, baik itu dari persoalan hukum
perbankan syariah hingga persoalan operasionalnya. Sejarah telah
merekam perubahan yang terjadi terhadap hukum perbankan syariah
dari tahun ke tahun. Perubahan ini untuk merespons produk-produk
perbankan syariah yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat pada
umumnya, dengan kondisi perekonomian nasional hingga dunia.

4

Pasal 19 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3

Menurut Baehaqi, ada empat hal munculnya hukum perbankan
syariah: Pertama, produk fikih muamalat sebagai hukum Islam tidak
identik dengan perbankan syariah, walaupun fikih muamalat
membidangi persoalan ekonomi. Kedua, hukum ekonomi Islam yang
merupakan dasar operasional bank syariah adalah fatwa dari DSNMUI, dan bukan karya hukum Islam yang telah terkodifikasi. Ketiga,
hukum perbankan syariah tidak bisa diakomodir oleh sistem hukum
perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dan Keempat, hukum
perbankan syariah merupakan bagian dari perundang-undangan yang
secara luas memiliki keterkaitan dengan produk-produk hukum
lainnya, secara spesifik mengatur perbankan secara umum yang telah
ada.5
Pada dasarnya karakteristik hukum selalu berdinamika,
termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan hukum yang menyangkut
tentang perbankan syariah. Ada beberapa persoalan hukum yang
meliputi persoalan perbankan syariah seperti, persoalan substantif
yang ada dalam lingkup internal hukum dan persoalan eksistensial
yang ada di luar substansi hukum. Persoalan internal hukum dalam
hukum perbankan syariah meliputi tentang dinamika hukum
perbankan syariah, sedangkan eksistensi hukum meliputi, kegiatan
operasional, hak dan kewajiban, produk dan lain sebagainya.
Persoalan internal hukum dan eksistensi hukum dapat dilihat
pada awal pembentukan perbankan Syariah yang tidak didukung oleh
hukum yang kuat, hingga pada akhirnya pemerintah melakukan
kebijakan hukum melalui Undang-undang sebanyak tiga kali.
Pengaturan pertama pada tahun 1992 yaitu Undang-undang No 7
tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992). Kedua, pada tahun 1998
dilakukan perubahan atas UUP 1992 menjadi Undang-undang No 10
tahun 1998 tentang Perbankan (UUP 1998). Dan ketiga, pada tahun
2008 pemerintah melahirkan Undang-undang No 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (UUPS) sebagai undang-undang khusus
perbankan syariah.

Ja’far Baehaqi, Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan
Syariah Di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2016). 16-18
5
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Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah
mengatur operasional perbankan syariah. UUP 1992 menyebut istilah
bagi hasil6 sebagai sebutan bagi perbankan syariah yang telah
beroperasional pada saat itu. UUP 1992 merupakan hasil dari produk
hukum yang diterbitkan pada masa Orde Baru.
Meskipun perbankan Syariah telah diatur produk hukum yang
ada, namun pada kenyataanya UUP 1992 meninggalkan problem
delematis yang panjang. Problem dari UUP 1992 adalah belum secara
spesifik memberikan kontribusi yang kuat bagi perbankan syariah
dalam menjalankan produknya sesuai dengan nilai-nilai syariah.7
Akibat belum memberikan kontribusi yang nyata, maka muncul
beberapa tanggapan yaitu, pertama terbitnya UUP 1992 tidak terlepas
dari adanya kepentingan politik pada saat itu. Kedua Istilah prinsip
bagi hasil belum mewakili dari system perbankan syariah yang
berjalan pada waktu itu. Ketiga UUP 1992 belum jelas mengatur
persoalan kegiatan perbankan syariah.
Pada tahun 1998, perubahan kedua dilakukan terhadap UUP
1992 pada era presiden BJ. Habibie. Pemerintah melakukan perubahan
UUP 1992 dan menetapkan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang
perbankan (UUP 1998). UUP 1998 tidak mengubah semua pasal yang
ada pada UUP 1992. Ada dua perubahan yang dilakukan dalam UUP
1998 yaitu, pertama bertambahnya kewenangan Bank Indonesia dan
kedua diakomodasinya system perbankan syariah dalam system
perbankan konvensional.8 Selain itu, perubahan term yang tertera

Sebagaimana Pasal 6 UU No 7 tahun 1992 huruf m yang berbunyi
bahwa bank umum menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,
kemudian Pasal 13 huruf c yang berbunyi bahwa usaha bank perkreditan rakyat
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
7
Rijal Assidiq Mulyana, “Sikap Dan Persepsi Konsumen Terhadap
Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal NARATAS 01, no. 01
(2018). 39
8
Muslimin, “REFORMASI KEBIJAKAN PERBANKAN ISLAM,”
Miqot xxxiii, no. 2 (2008). 218
6
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dalam UUP 1998 terhadap perbankan syariah adalah penggunaan
istilah prinsip Syariah.
Pasca ditetapkan UUP 1998, kegiatan operasional perbankan
syariah ikut bertambah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 13
bahwa kegiatan perbankan syariah meliputi pertama bagi hasil
(muḍārabah). Kedua penyertaan modal (musyārakah). Ketiga,
Keuntungan (murābahah). Dan keempat, jasa atau sewa murni
(ijārah) dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (ijārah
wa iqtina). Di dalam UUP 1998 dianggap telah jelas mengatur
kegiatan-kegiatan yang ada pada perbankan syariah.
Pada tahun 2008, perubahan ketiga dilakukan pada era
pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun ini
merupakan puncak dari pengaturan terhadap perbankan syariah.
Pemerintah melakukan pemisahan produk hukum antara perbankan
konvensional dan perbankan Syariah. Pemisahan tersebut dilakukan
dengan cara menerbitkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (UUPS). Secara konsep, UUPS yang terdiri dari 70
Pasal tidak secara radikal merubah isi yang ada pada UUP 1998. 9 Ada
tiga tujuan utama yang terdapat dalam UUPS yaitu, Pertama
menjamin kepastian hukum baik itu bagi stakeholders maupun
masyarakat. Kedua menjamin kepatuhan Syariah. dan Ketiga menjaga
stabilitas system.10
Berdasarkan apa yang menjadi tujuan UUPS tersebut, maka
sejatinya UUP 1998 telah mengatur secara matang tentang konsepkonsep yang terdapat dalam perbankan syariah. Apabila pemisahan
produk hukum disebabkan karena faktor kurang lengkapnya
pengaturan terhadap perbankan syariah, hal ini dianggap keliru, sebab
UUP 1998 dan peraturan lainnya telah secara aktif mengatur kegiatan
perbankan syariah.
Pemisahan produk hukum perbankan syariah memunculkan
anggapan bahwa misi produk hukum perbankan syariah sebagai
Tim Lindsey, “Between Piety and Prudence: State Syariah and the
Regulation of Islamic Banking in Indonesia,” Sydney L. Rev. 34 (2012). 116
10
Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di
Indonesia,” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, no. 2 (2013). 31-32
9
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bentuk pemurnian (purification) yang harus terus dilakukan oleh
perbankan syariah.11
Pada Awalmulanya, pembentukan UUPS mengalami pro dan
kontrak dalam penetapannya. Hal ini dapat dilihat pada saat
Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah (RUPS) dibawa rapat
oleh anggota DPR. Dialektis kritis terhadap penetapan UUPS tidak
dapat terelakkan, ada pihak yang menolak dan ada yang menyetujui.
Penolakan juga muncul di kalangan masyarakat khususnya dari
kalangan penduduk Bali. Sosok I Gusti Ngurah Arya Wedakarna
Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa merupakan Rektor dari
Mahendratta Universitas dari Bali menyatakan pendapat dan
mengkritis bahwa bali telah menerapkan ekonomi dan bea cukai
berdasarkan Pancasila dan dia berpendapat bahwa ekonomi syariah
melalui undang-undang perbankan syariah akan menjadi masalah
ketika ada agenda tersembunyi untuk merusak ekonomi bali terlebih
perbankan syariah hanya menunjukkan satu agama, sedangkan
Indonesia adalah negara pluralitas bermacam-macam agama yang
dianut.12
Terlepas ada atau tidaknya agenda tersembunyi terhadap
penetapan UUPS tersebut, sampai saat ini perbankan syariah masih
secara terus menerus berdinamika dan berproblematika. Sebab hukum
perbankan syariah merupakan hasil dari kumpulan ulama-ulama
terdahulu yang sifatnya sempurna dan final, sehingga konsep tersebut
masih membutuhkan beberapa perbaikan oleh para ahli hukum
perbankan syariah agar sesuai dengan tuntutan saat ini.
Terjadinya perubahan undang-undang sebanyak tiga kali yang
dilakukan pemerintah menimbulkan tanda tanya, apa yang menjadi
faktor pemerintah melakukan perubahan tersebut dengan sebanyak
tiga kali perubahan sebab di periode kedua (tahun 1998 hingga
Muhammad Arifin and Bismar Nasution, “The Dynamics Study of
Regulations on Syariah Banking Indonesia,” International Journal of
Humanities and Social Science 5, no. 3 (2015). 239
12
Mohamad Nur Yasin, “The Pluralism Of Islamic Economic Law:
Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking
In Indonesia,” JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 10, no. 1 (June 7, 2016).
117
11
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sebelum masuk periode ke tiga tahun 2008) UUP 1998 telah secara
sistematis mengatur kegiatan operasional perbankan syariah.
Produk-produk hukum perbankan syariah sebagaimana
tercermin dalam UUP 1992, UUP 1998 dan UUPS memiliki pengaruh
terhadap perubahan-perubahan produk bank syariah. Perubahan
tersebut dapat dilihat di mana bank syariah melakukan inovasi-inovasi
terhadap produknya demi memperkuat persaingan usahanya.
Perubahan yang paling sangat dirasakan adalah pada saat perubahan
UUP 1992 menjadi UUP 1998. Ada pergeseran pragmatis yang
dilakukan oleh perbankan syariah. Pergeseran tersebut yaitu, dari
produk muḍārabah ke dalam sistem berbasis penjualan dan berbasis
utang (murābaḥah).13
Kontrak utang yang dijalankan oleh perbankan syariah selama
ini diyakini sebagai dasar dari operasional perbankan konvensional
yang telah berkembang selama berabad-abad lamanya. Pembiayaan
berdasarkan kontrak utang akan selalu identik dengan sistem
perbankan konvensional. Menurut Ryandono, bank syariah berupaya
untuk menduplikasi model perbankan konvensional menjadi
perbankan syariah, melalui instrument berbasis utang jangka pendek.14
Instrument ini telah menjadi fenomena yang ada dalam dunia
perbankan syariah pada sistem pembiayaan murābaḥah (pendapatan
tetap). Pada dasarnya sistem ekonomi Islam baik itu lembaga
keuangan bank syariah dan non-bank syariah menganut sistem
pembagian risiko (profit and loss sharing), konsep ini selaras dengan
sistem ekonomi Islam yang menganut nilai keseimbangan dalam
semua transaksi.15
Saaed menambahkan bahwa ada dua jenis kontrak yang telah
dikembangkan dan digunakan dalam dunia perbankan syariah, antara
Abdul Rahim Abdul Rahman, “Islamic Banking And Finance: Between
Ideals And Realities,” IIUM Journal of Economics and Management 15, no. 2
(2007). 125
14
Muhamad Nafik Hadi Ryandono, “Solution for Islamic Banks
Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia,” AlUqud : Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (2019). 57
15
Mohamed Ariff, “Whither Islamic Banking?,” The World Economy 37,
no. 6 (2014). 735
13
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lain; Pertama kontrak yang didasarkan pada profit and loss sharing,
kontrak ini termasuk muḍārabah dan musyārakah, dua kontrak ini
mulai dilakukan tahun 1950-an dan 1960-an, sedangkan yang Kedua,
kontrak mirip dengan penjualan atau didasarkan pada pengembalian
yang telah ditentukan, kontrak ini seperti murābaḥah, ijārah dan
istisna, di mana sebagian kontrak yang digunakan saat ini oleh
perbankan Syariah.16
Terjadinya pergeseran pragmatis di atas memiliki dampak dari
perubahan tersebut memaksa para ahli-ahli hukum perbankan syariah
untuk melakukan proses perubahan kegiatan operasional perbankan
syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan merespons
kebutuhan masyarakat. Proses ini disebut dengan konsep hilah
syar’iyah (rekayasa hukum Islam) terhadap pembiayaan-pembiayaan
saat ini.17 Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberikan sebuah
legalitas terhadap produk-produk perbankan syariah.
Proses hilah syar’iyah memunculkan beberapa problematika
bagi praktik perbankan syariah. Problematika pertama adalah
keuntungan yang didapatkan perbankan syariah cenderung lebih
tinggi. Menurut Marzuki Alie, selama ini praktik perbankan syariah
menetapkan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan konvensional, ini
menjadi tanda adanya problematika yang harus diselesaikan,
mengingat bank syariah adalah bank yang bertujuan untuk
kepentingan umat.18
Bukti tingginya tingkat keuntungan bank syariah diungkapkan
oleh Al Fitri, di mana ia melakukan perbandingan antara orang yang
menggunakan pembiayaan konsumtif di bank syariah dan orang yang
meminjam di bank konvensional, dan hasilnya menunjukan bahwa

Abdullah Saaed, Islamic Banking and Finance In Search of a
Pragmatic Model, ed. Virginia Matheson Hooker, Amin Saikal, and Institute of
Southeast Asian Studies, ISEAS series on Islam (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2004). 115
17
Ahmad Syahrus Sikti, Dinamika Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press,
2019). 184
18
“Bank Syariah Harus Jadi Motor Keberpihakan pada Kepentingan
Umat,” accessed July 22, 2020, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3517.
16
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beban keuntungan yang diperoleh bank syariah lebih tinggi dari pada
beban bunga bank konvensional.19
Apa yang disampaikan oleh Marzuki Alie dan Al Fitri sejalan
dengan yang diungkapkan oleh Sikti, bahwa beban keuntungan yang
diperoleh pihak bank syariah lebih besar dibandingkan beban bunga
konvensional, sedangkan margin keuntungan untuk nasabah justru
lebih kecil dibandingkan margin bunga konvensional yang diberikan
kepada nasabah.20
Beban besar yang diperoleh nasabah mengakibatkan para
wirausahawan cenderung memilih bank konvensional dari pada
perbankan syariah. Pemilihan terhadap perbankan konvensional
dikarenakan untuk memperoleh laba tinggi dan membayar bunga tetap
yang lebih rendah.21 Pada dasarnya bank syariah dan bank
konvensional memiliki sebuah tujuan bisnis yaitu, dengan
memperbanyak atau memperoleh keuntungan (profit) dan menjauhkan
segala bentuk kerugian (loss), akan tetapi besar tingginya keuntungan
tergantung besarnya tingkat risiko pembiayaan yang dijalankan.
Problematika kedua adalah meminta jaminan dalam
pembiayaan modal kerja. Pada praktiknya pembiayaan modal kerja,
baik itu menggunakan akad muḍārabah maupun musyārakah
diwajibkan adanya jaminan. Secara teori, akad yang terdapat dalam
pembiayaan modal kerja merupakan akad kepercayaan yang tidak
membolehkan adanya jaminan, namun secara praktik jaminan tetap
dilakukan dan diminta oleh pihak bank. Menurut Saaed, meskipun
fikih tidak mengizinkan, bank-bank syariah secara nyata meminta
jaminan meskipun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat
untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa

Al Fitri, “Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia,”
accessed
January
22,
2021,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/beberapapermasalahan-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-11.
20
Sikti, Dinamika Hukum Islam. 121
21
Ondrej Sramek, “Islamic Economics: New Economic Paradigm, or
Political Agenda?,” New Perspectives on Political Economy 5, no. 2 (2009). 156
19
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kinerja muḍārib sesuai dengan syarat-syarat kontrak.22 Produk ini
tentu mengalami pergeseran dalam praktiknya, di mana pihak bank
meminta jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
Problematika ketiga adalah pemberian bonus yang dijanjikan.
Di dalam akad wadi’ah pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan,
namun dalam praktiknya bank syariah menjanjikan pada nasabah akan
ada bonus bulanan dalam produk tabungan (funding) yang
menggunakan akad
wadi’ah. Widayatsari mengatakan dalam
penelitiannya bahwa akad wadi’ah yad ḍamānah lebih banyak
digunakan dalam aplikasi perbankan syariah seperti yang dipraktikan
di bank BRI Syariah, sebab, manfaat dari akad ini adalah bank dapat
memanfaatkan titipan tersebut, serta pihak bank akan memberikan
bonus secara sukarela dengan memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.23
Pada produk yang sama, Bank Mandiri Syariah yang saat ini
telah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)24, sebagaimana yang
dikutip
dalam
website
resminya
sebelumnya
www.mandirisyariah.co.id tentang produk simpanan dan giro, secara
eksplisit dan jelas membuat kebijakan tertulis adanya “bonus bulanan”
yang akan didapatkan nasabah sesuai dengan perjanjian.
Murdadi mengungkapkan apapun bentuk perjanjiannya baik itu
tertulis maupun lisan dianggap telah memiliki harapan atau niat untuk

Abdullah Saaed, Islamic Banking and Interst : A Study of the
Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation (New York: Koln,
1996). 57
23
Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
3, no. 1 (2013). 182-183
24
Bank Syariah Indonesia adalah bank yang berasal dari penggabungan
(merger) ketiga bank syariah yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat
Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia disahkan
atau diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Lihat dalam “Bank Syariah
Indonesia (BSI),” accessed February 11, 2021, https://bankbsi.co.id/newsupdate/berita/resmikan-bank-syariah-indonesia-jokowi-optimistis-ekonomisyariah-bisa-tumbuh-cepat.
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adanya bonus dikemudian hari.25 Fatwa “Dewan Syari’ah Nasional
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Dewan Syariah
Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank
Indonesia” telah menjelaskan tentang akad wadi’ah bahwa tidak boleh
bonus diperjanjikan kecuali sukarela, akan tetapi pada kenyataan bank
syariah secara terang membuat kebijakan adanya bonus bulanan yang
diberikan sesuai dengan kebijakan bank.
Berdasarkan pergeseran pragmatis dan problematika yang ada
pada perbankan syariah di atas, menimbulkan pandangan negatif dari
masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah. Pandangan
tersebut seperti:26
1. “Ketidakpercayaan umat Islam khususnya terhadap sistem
perbankan syariah yang menganggap sistem perbankan syariah
dan konvensional tidak ada perbedaan.
2. Statistik profit yang ditawarkan oleh konvensional tinggi
dibandingkan profit yang ditawarkan bank syariah lebih rendah.
3. Terdapatnya keraguan masyarakat terhadap integritas SDM
yang dimiliki”.
Hingga saat ini bank syariah masih belum bisa terlepas dari
anggapan negatif. Opini yang muncul bahwa sistem ekonomi Islam
dianggap tidak Islami dan bank syariah secara praktik operasionalnya
belum sesuai dengan konsep syariah seperti contoh, masyarakat yang
menjadi nasabah mengeluh, bahwa bank syariah dianggap sama saja
seperti bank-bank pada umumnya, artinya bank syariah dianggap
belum sepenuhnya syariah, kemudian bank syariah dianggap sebagai
logo saja atau copy paste, atau bisa disebut dengan istilah minyak babi
cap unta. Istilah ini dapat dipahami bahwa bahan yang digunakan pada
minyak tersebut adalah babi, sedangkan merek atau logonya
menggunakan hewan yang halal.
Tanggapan negatif lain juga muncul kepermukaan bahwa
produk perbankan syariah merupakan fotokopi produk konvensional
Bambang Murdadi, “Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk
Bank Syariah,” MAKSIMUM 5, no. 1 (2015). 11
26
Sikti, Dinamika Hukum Islam. 120-121
25
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dengan melakukan perubahan sedikit di sana-sini seperti contoh, jika
di bank konvensional ada “peminjaman modal usaha” maka di bank
syariah ada “pembiayaan modal usaha”, dengan spesifikasi yang
hampir mirip walaupun pada dasarnya perbedaan tersebut dilihat dari
akad yang digunakan, akan tetapi masyarakat masih menganggap bank
syariah tak lain merupakan bank konvensional yang diubah namanya,
kemudian prosedur dalam pembiayaan bank syariah yang begitu ribet
dan pengembalian modal yang cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari
bank konvensional. Adanya problematika ini, perbankan syariah
belum berhasil meyakinkan dan melakukan inovasi terhadap produkproduknya, sehingga bank syariah mencerminkan sub kapitalisme.27
Menurut Kuran kegiatan ekonomi Islam seperti perbankan
syariah dianggap tidak memberikan alternatif terhadap ekonomi
konvensional, sehingga keberadaan ekonomi Islam dianggap
memperkuat identitas Islam yang sedang terancam.28
Perbankan syariah secara terus menerus berdinamika dan
berproblematika dengan seiring perjalanan kebutuhan hukum dan
perkembangan ekonomi modern. Selain itu, konflik ideologi tidak
terelakkan seiring perbedaan pemahaman tentang perbankan syariah.
Kemudian, narasi-narasi klasik tentang riba selalu dikaitkan dengan
produk-produk perbankan syariah dan masih terus diangkat. Ini
menjadikan kekuatiran terhadap perkembangan lembaga keuangan
Islam yang ada di Indonesia khususnya perbankan syariah. Kekuatiran
ini memunculkan rasa phobia (ketakutan) di masyarakat terhadap
sistem ekonomi Islam. Jika phobia ini tidak diatasi akan berakibat
buruk bagi Lembaga keuangan Islam.
Mushlih mengungkapkan bahwa perkembangan bank syariah
dalam implementasinya di Indonesia masih menyisakan beberapa
persoalan yang cukup fundamental, di antaranya produk yang tidak
sesuai syariah, kemudian orientasi penerapan perbankan syariah masih

Rahardjo, Arsitektur Ekonomi Islam. 223
Feisal Khan, “How ‘Islamic’ Is Islamic Banking?,” Journal of
Economic Behavior & Organization 76, no. 3 (2010). 806
27
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13

menemukan praktik yang mengandung riba’, maisyir dan gharar,
salah satunya adalah penerapan akad dalam bank syariah”.29
Adanya perubahan hukum perbankan syariah dan terdapatnya
problematika produk perbankan syariah di atas, maka muncul
pertanyaan apakah perubahan undang-undang yang dilakukan
pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat dan bank syariah.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ada upaya yang dilakukan
oleh para pemangku kepentingan hukum dalam merespons produkproduk perbankan syariah yang responsif. Melalui pemerintah, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan pihak regulator lembaga keuangan dapat
mengeluarkan kebijakan hukum yang memungkinkan untuk mengatur
secara eksplisit tentang perbankan syariah.
Para pemangku kepentingan di atas kemudian bekerjasama
dengan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (MUIDSN)
untuk mengeluarkan kebijakan berupa fatwa tentang
pengembangan produk-produk dan instrument investasi yang akan
dijalankan oleh Lembaga keuangan Syariah.30 Walaupun fatwa yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah benar,
namun belum menjamin bahwa fatwa tersebut dapat diaplikasi secara
benar dalam produk perbankan syariah. Bisa jadi fatwa tersebut belum
menjawab produk-produk perbankan syariah modern yang ada saat
ini.
Pada prinsipnya, keberadaan fatwa di Indonesia menjadi peran
penting dalam merujuk pembentukan produk-produk perbankan
syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki
peranan yang sangat strategis dalam melegalisasikan produk-produk
perbankan syariah yang sesuai dengan perkembangan ekonomi
modern saat ini.

Mushlih Candrakusuma, Implementasi Setengah Hati Perbankan
Syariah di Indonesia. Dalam Seminar nasional dan call fo paper. 2018. 2
30
Jaih Mubarok and Hasanudin, “Dinamika fatwa produk keuangan
syariah,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 13, no. 1
(2013), 3.
29
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Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh para pemangku
perbankan syariah adalah dengan cara menyelidiki dan menelusuri
hukum asal yang ada dalam keuangan Islam.31 Penyelidikan
diharapkan membawa perkembangan bagi perbankan syariah yang
tidak terlepas dari problematik berkepanjangan dalam produkproduknya.
Venandos menyatakan bahwa produk-produk perbankan
syariah merupakan hasil dari harmonisasi produk perbankan
konvensional dengan penuh interpretasi dari fikih dan pluralisme dari
fatwa.32 Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam hukum
perbankan syariah di Indonesia telah banyak terjadi pembaruan
pemikiran tentang konsep-konsep perbankan syariah.
Tugas perbankan syariah semakin bertambah dan berat
semenjak pemberlakuan UUPS. Perubahan di setiap periode
diharapkan membawa perubahan dalam praktik perbankan syariah.
Bank syariah diharapkan mampu membawa kesejahteraan masyarakat
luas.
Harapan ini merupakan cita-cita bangsa dan agama,
sebagaimana pasal 13 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah mengamanatkan bahwa:
“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.
Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa
pertimbangan hukum yang dilakukan perbankan syariah, seperti
keadilan,
kemanfaatan
dan
kepastian
hukum.
Ketika
mempertimbangkan nilai dasar hukum ini, maka ada kemungkinan

Rihab Grassa and Kaouthar Gazdar, “Law and Islamic Finance: How
Legal Origins Affect Islamic Finance Development?,” Borsa Istanbul Review 14,
no. 3 (September 2014), 159.
32
Angelo M. Venardos, Islamic Banking and Finance in South-East
Asia : Its Development and Future, 2nd ed. (Singapore: World Scientific
Publishing, 2006), 88.
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memengaruhi arah perubahan hukum yang mungkin diambil. 33 Dan
ada kemungkinan menjawab kebutuhan produk perbankan syariah.
Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 memiliki tataran
sosiologis kebijakan yang dibuat menjadi wadah dan sarana dalam
mencapai keadilan. Perbankan syariah yang digagas dengan doktrin
keadilan merupakan sebuah realitas yang kuat dalam mendirikan
konsep sentral keadilan hukum. Akan tetapi nilai keadilan saja tidak
cukup untuk menjadi wadah dan saran yang diinginkan. Ada
kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilayani, seperti
memastikan kepastian hukum satu sama lain.34
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas
dinamika hukum perbankan syariah dan problematika terhadap
produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
tentang Dinamika Hukum Perbankan Syariah dalam Merespons
Problematika Produk Bank Syariah.
B.

Rumusan Masalah

Formulasi dari nilai dasar hukum, keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum dalam perjalanan pembentukan perbankan syariah
memainkan peranan dan keterlibatan teoretis penting pada proses
interlegalitas perbankan syariah. Situasi ini sangat penting sebagai
titik awal pengakuan terhadap perbankan syariah.
Melalui kebijakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah,
menjadi keniscayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
perbankan syariah. Sejarah telah merekam jejak bagaimana pengaruh
keterlibatan produk-produk perbankan konvensional yang dapat
diimplementasikan pada perbankan syariah. Namun, produk-produk
tersebut kemudian mengalami problematika dalam tataran praktiknya
di perbankan syariah. Upaya perubahan hukum perbankan syariah dan

Helmut Reifeld, “Islam and the Rule of Law. Between Sharia and
Secularization,” Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008, 1.
34
M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum
Gustav Radbruch,” Legalitas 4, no. 1 (2013), 145.
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upaya siasat (hilah) secara Syariah cara agar kegiatan perbankan
syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apa faktor yang melatarbelakangi perubahan undang-undang
tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali dimulai pada tahun
1992, 1998 dan 2008?
2. Apakah perubahan undang-undang tentang perbankan syariah
tersebut merespons terhadap kebutuhan bank syariah dan
masyarakat?
3. Apakah perubahan undang-undang tentang perbankan syariah
tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk bank syariah dan
merespons problematika dari sisi keadilan, kemanfaatan dan
kepastian?
C.

Tujuan Penelitian

Pengaturan terhadap perbankan syariah terus dilakukan
bersamaan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Masingmasing pengaturan tersebut dapat diterima sebagai produk hukum,
walaupun dalam perjalananya mengalami benturan-benturan dari
politik, hukum, ekonomi dan agama. Di sisi lain, keseluruhan dari
produk-produk perbankan syariah pun terus menghadapi problem
seiring perjalanan keuangan modern saat ini. Proses perbaikan ataupun
hilah dalam praktinya terus dilakukan agar sesuai dengan prinsipprinsip Islam. Namun proses ini meninggalkan catatan konflik yang
panjang dan belum sepenuhnya selesai. Tanggapan-tanggapan miring
atau negatif terhadap produk perbankan syariah tidak dapat terelakkan.
Secara umum, masih terdapat narasi-narasi klasik dengan
menganggap praktik produk perbankan syariah masih mengandung
riba.
Oleh karenanya, riset ini diperlukan sebagai sebuah usaha
menjelaskan fakta ilmiah tentang apa faktor yang merubah undangundang tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali, mulai dari tahun
1992, 1998 dan 2008. Penelitian ini juga menjelaskan apakah
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perubahan tersebut telah menjawab kebutuhan perbankan syariah.
Apabila didasarkan pada pengalaman praktik perbankan syariah tentu
ini menjadi bahan evaluasi bagi produk perbankan syariah, penelitian
ini untuk membongkar apakah perubahan tersebut menampung
kebutuhan produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu, tujuan
dari penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan latar belakang terjadinya perubahan pengaturan
hukum perbankan syariah selama tiga kali sejak tahun 1992
hingga 2008 baik dari sisi agama, politik, hukum dan ekonomi.
Khususnya dari tahun 1998 ke tahun 2008 mengingat produk
hukum tahun 1998 telah secara eksplisit mengatur operasional
perbankan syariah.
2. Menjelaskan dan menganalisis sejauhmana perubahan
pengaturan hukum perbankan syariah memenuhi kebutuhan
bank syariah dan masyarakat.
3. Menjelaskan dan menganalisis sejauhmana perubahan
pengaturan hukum perbankan syariah dapat memenuhi
kebutuhan produk bank syariah dan menjawab problematika
yang terjadi baik dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
D.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam
berbagai hal yang berkaitan dengan kajian-kajian persoalan perbankan
syariah. Adapun manfaat dari penelitian berguna:
1. Bagi Teoretis:
a. Memberikan manfaat teoretis atas evaluasi problematika
praktik produk-produk yang digunakan dalam perbankan
syariah. Sehingga kedepannya produk-produk perbankan
syariah merespons kebutuhan masyarakat.
b. Memberikan ide bagi peneliti berikutnya untuk meneliti
tentang kebijakan hukum perbankan syariah, secara umum
kebijakan hukum ekonomi Islam, untuk lebih
memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan memberikan
nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
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Khususnya kebijakan hukum yang dikeluarkan mengandung
nilai keadilan yang responsif.
2. Manfaat bagi empiris:
a. Memberikan kontribusi dalam membangun kebijakan hukum
perbankan syariah yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian.
b. Memberikan kontribusi atau sumbangsih informasi tentang
dinamika hukum perbankan syariah dalam merespons
kebutuhan bank syariah dan masyarakat. Melalui kebutuhan
ini juga dapat dijadikan landasan apa yang menjadi
problematika disetiap produk bank syariah.
c. Meyakinkan masyarakat bahwa produk perbankan syariah
memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
3. Manfaat bagi kebijakan:
a. Bagi para pemangku kebijakan hukum, hasil dari penelitian
ini diharapkan menjadi salah satu sumber inspirasi terhadap
pembuatan undang-undang atau produk hukum Islam
termasuk tentang hukum ekonomi syariah, dengan
mengedepankan respons masyarakat agar produk hukum
tersebut mengandung nilai keadilan Islam, kemanfaatan dan
kepastian.
b. Bagi para praktis perbankan syariah, MUI, BI, OJK
diharapkan menerapkan akad yang sesuai dengan kebutuhan
produk, pemberian akses yang mudah bagi para pelaku
usaha.
E.

Kajian Pustaka

Kajian yang menyangkut tentang perbankan syariah di
Indonesia bukanlah kajian yang baru. Sudah banyak kajian, terutama
mengenai persoalan perbankan syariah baik itu secara hukum, politik
atau praktik perbankan syariah. Persoalan yang perlu diperhatikan dari
kajian hukum perbankan syariah adalah bagaimana kajian ini dapat
memberikan kontribusi terhadap pemikiran bagi pengembangan
kebijakan hukum ekonomi Islam secara umum yang akan
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diberlakukan di Indonesia secara luas, dan lebih spesifiknya adalah
berkontribusi dalam pembuatan kebijakan khususnya di bidang
hukum ekonomi syariah yang mulai berkembang di Indonesia baik itu
secara teori atau konsep maupun secara praktiknya.
Pada kajian pustaka ini, penulis melakukan kajian-kajian
terdahulu yang membahas tentang perbankan syariah, hukum
perbankan syariah hingga kepada produk perbankan syariah.
Penelitian-penelitan yang dilakukan para peneliti terdahulu dapat
dikategorikan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan
politik hukum, pendekatan hukum Islam dan pendekatan lainnya.
Banyak penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap
perbankan syariah menggunakan pendekatan politik hukum, sejarah
dan ekonomi. Cukup banyak yang meneliti perbankan syariah,
mengingat perbankan Syariah ataupun hukum perbankan syariah
merupakan kajian terbaru dan mulai berkembang di Indonesia, lebih
lagi persoalan hukum perbankan syariah pernah dilakukan uji materi
di Mahkamah Konstitusi karena bertentangan peraturan lain. Oleh
karena itu, kajian pustaka ini akan mengulas kajian-kajian terdahulu
yang dilakukan dengan pendekatan yang relevan.
Dari sisi hukum, dengan pendekatan yuridis formalistis, Mansur
mengungkapkan bahwa undang-undang No 21 tahun 2008 dianggap
telah memberikan rasa keadilan dan juga kepastian hukum, sedangkan
dalam tataran politik hukum regulasi perbankan syariah masih
menyisakan problem baik dalam kelembagaan dan operasionalnya.
Selain itu penelitian ini juga mengkritik, bahwa hadirnya hukum
perbankan syariah disebabkan faktor seperti kurangnya sumber daya
manusia, kelembagaan hingga penyelesaian sengketa.35 Analisis yang
dilakukan oleh Mansyur ini cukup menarik mengenai aspek hukum
perbankan Syariah. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mengarah
kepada apa yang menjadi faktor terjadinya dinamika hukum
perbankan syariah selama ini.

M Ali Mansyur, “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan
Implementasinya Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 11, No. Edsus (3
Maret 2011), 74.
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Penelitian Imaniyati mengungkapkan bahwa pengaturan
perbankan syariah terjadi tiga periode yaitu periode pertama UU No 7
tahun 1992 tentang Perbankan, priode kedua UU 10 tahun 1998
tentang Perbankan dan Periode ketiga UU No 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, pada ketiga periode tersebut telah mengatur apa
yang menjadi pokok-pokok perbankan syariah dalam setiap Undangundang.36 Analisis yang dilakukan Imaniyati ini sangat menarik,
namun dia tidak menyebutkan landasan atau faktor yang memengaruhi
perubahan dari ketiga periode tersebut.
Grassa dan Gazdar dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
lahirnya kebijakan hukum perbankan syariah berupa Undang-undang
No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan hasil dari
kurangnya fleksibilitas hukum yang sudah ada, sehingga perlunya
fleksibilitas hukum yang baru terkait dengan kontraktual keuangan
Islam.37
Apa yang diungkapkan oleh Grassa di atas sejalan dan
sependapat dengan yang diungkapkan oleh Arifin dan Nasution bahwa
dinamika peraturan perbankan syariah tidak terlepas dari permintaan
pengembangan ekonomi berbasis Islam yang diinginkan oleh banyak
orang. Permintaan tersebut dimulai UU No 7 tahun 1992 yang belum
mencerminkan bank syariah, kemudian UU tersebut diubah dengan
UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tetapi UU ini masih
mengatur perbankan konvensional dan syariah menjadi satu dalam
peraturan perundang-undangan, hingga akhirnya di tahun 2008 lahir
UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah sebagai tahap
pemurnian sehingga produk usahanya tidak tercampur dengan produk
konvensional.38

Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di
Indonesia : Peluang Dan Tantangan,” Syiar Hukum 11 No. 1 (2009), 23-29.
37
Rihab Grassa and Kaouthar Gazdar, “Law and Islamic Finance: How
Legal Origins Affect Islamic Finance Development?,” Borsa Istanbul Review 14,
no. 3 (September 2014), 166.
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Muhammad Arifin and Bismar Nasution, “The Dynamics Study of
Regulations on Syariah Banking Indonesia,” International Journal of
Humanities and Social Science 5, no. 3 (2015), 241,
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Kedua peneliti di atas meneliti tentang bagaimana memandang
kebijakan UUPS dibuat untuk lebih fleksibilitas hukum terhadap
perbankan syariah dan juga sebagai permintaan pengembangan
ekonomi secara syariah. Namun pendekatan ini terlalu mekanis
sehingga kurang menjawab apa yang menjadi kebutuhan perbankan
syariah dan masyarakat yang menjadi bagian dari penelitian peneliti.
Penelitian Mujib tentang dinamika hukum dan perkembangan
perbankan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan hukum
perbankan syariah menjadi salah satu faktor pertumbuhan
perkembangan aset perbankan syariah hingga saat ini. 39 Namun,
Mujib hanya membahas persoalan dinamika hanya sebatas sistematis
yang ada pada perbankan syariah. Perubahan hukum dan faktor
perubahan tidak dibahas dalam penelitiannya, seperti yang akan
dilakukan peneliti.
Tahir menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan MUI
berupa fatwa merupakan faktor penyebab pesatnya perkembangan
bank syariah, sedangkan lahirnya kebijakan UU No. 07 tahun 1992
tentang Perbankan disebabkan bank syariah memiliki tiga kriteria.
Pertama, bank syariah mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai
kondisi Indonesia yang bergerak usaha mikro,dan menengah. Kedua,
bank syariah mengutamakan kemajuan bersama dan individu. Ketiga,
bank syariah cocok untuk masyarakat Indonesia dalam
memberdayakan usaha kecil.40
Sebagaimana halnya dengan penelitian yang dilakukan Mujib,
tampaknya penelitian Tahir tidak membahas dinamika hukum
perbankan syariah dan problematika terhadap produk-produk
perbankan syariah.
Penelitian Shandy mengungkapkan bahwa kebijakan hukum
perbankan syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah lahir dari
kehancuran ekonomi yang dialami Indonesia pada saat krisis global.
Abdul Mujib, “Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam
Di Indonesia,” Al-Ahkam 23, no. 2 (Oktober 21, 2013), 181.
40
Palmawati Tahir, “Development and Legal Basis of Sharia Banks in
Indonesia,” International Journal of Scientific and Research Publications 7, no.
8 (2017), 104-105.
39
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Banyak perbankan nasional mengalami kehancuran. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa berdasarkan kehancuran dan keterpurukan
ekonomi yang terjadi di Indonesia, perbankan syariah menjadi tolak
ukur pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hukum perbankan
Syariah pada tanggal 16 Juli 1998 dengan melakukan perubahan atas
Undang-undang No 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang No 10
tahun 1998 tentang perbankan yang didalamnya mengatur perbankan
syariah. 41 Penelitian Shandy hanya fokus pada faktor ekonomi,
sehingga faktor-faktor lain belum dikaji, terutama faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya perubahan undang-undang terhadap
perbankan syariah.
Aristoni mengungkapkan bahwa UU No 7 tahun 1992 tentang
Perbankan sebagai basis nilai dan penormaan syariah Islam, kemudian
UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai dasar landasan
hukum yang kuat bagi pembangunan perbankan syariah, dan UU No
21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum dan meyakinkan masyarakat.42Aristoni tidak
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan terhadap
pengaturan perbankan syariah serta tidak menguraikan secara jelas
apakah setiap perubahan tersebut menjawab kebutuhan bank dan
masyarakat seperti peneliti lakukan.
Annisaa dkk. menyimpulkan bahwa hadirnya UU 7 tahun 1992,
UU No 10 tahun 1998 dan UU No 21 tahun 2008 merupakan dasar
yang kuat bagi operasional perbankan syariah agar perbankan syariah
dapat tumbuh dan berkembang secara cepat, khususnya menyangkut
perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia.43 Analisis
yang dilakukan Annisaa dkk. ini lebih banyak berbicara tentang

Andrew Shandy Utama, “History and Development of Islamic Banking
Regulations in the National Legal Sistem of Indonesia,” Al-’Adalah 15, no. 1 (18
Januari 2019): 47.
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Aristoni Aristoni, “Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum
Nasional,” Tawazum : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019), 49-56.
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Alifia Annisaa, Nurizal Ismail, and Iman Nur Hidayat, “Sejarah Hukum
Perbankan Syariah Di Indonesia,” Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
13, no. 2 (2019). 261
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sejarah berdirinya perbankan syariah yang menjadi objek lahirnya
undang-undang perbankan syariah, selain itu landasan hukum
perbankan syariah dari 1992 dan 1998 tidak dijelaskan secara eksplisit
apa yang menjadi faktor kuat dalam pengaturan perbankan syariah.
Annisaa dkk. hanya menjelaskan bahwa pemerintah melakukan
perubahan atas UUP 1992 menjadi UUP 1998 dan seterusnya. Oleh
karena itu, penelitian ini belum secara jelas apa yang menjadi faktor
perubahan tersebut dari setiap periodenya.
Kemudian dari sisi ekonomi, Bangsawan (2017)
mengemukakan bahwa perbankan syariah memiliki tujuan dalam
pembangunan ekonomi nasional yang terintegritas nilai-nilai keadilan
serta kemakmuran yang berasaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan
prinsip syariah.44 Meskipun Bangsawan menganalisis bagaimana
keberadaan ekonomi Islam di Indonesia dan perkembangannya,
namun dia kurang menekankan peran hukum perbankan syariah dan
nilai perubahan hukum yang ada di dalamnya.
Penelitian yang dilkakukan menyimpulkan bahwa perbankan
Syariah masih berada pada bayang-bayangan perbankan
konvensional, bayangan tersebut tidak hanya berasal dari produkproduk yang sangat mirip ditawarkan tetapi ada kepentingan yang kuat
dalam bisnis perbankan syariah seperti perbankan konvensional,
selain itu perbankan syariah telah terjebak di fase awal saat
pembentukan produk, sehingga perbankan Syariah kurang
menguntungkan bagi masyarakat daripada konvensional.45 Penelitian
ini dikuatkankan oleh penelitian Budi Setiawan dkk. yang menemukan
bahwa sebanyak 45,9% responden menyatakan produk yang
ditawarkan oleh perbankan syariah berbeda dengan konvensional
sedangkan sisanya mengatakan produk perbankan syariah sama

Moh. Indra Bangsawan, “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang
Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia),” Law And Justice 2, No. 1
(June 21, 2017), 33.
45
Ariff, “Whither Islamic Banking?”, 746.
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seperti bank konvensional.46 Kedua penelitian belum banyak
merespons produk-produk perbankan syariah yang berproblematika.
Akbar dkk menyikapi layanan dan produk perbankan syariah di
Inggris sebanyak 35 orang yang diambil sampel dan memiliki
rekening bank syariah, ke 35 orang tersebut menganggap bank syariah
sebagai entitas dengan karakteristik berbeda dengan konvensional,
terlebih lagi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang ditandai
oleh norma etika, namun di sisi lain mereka merespons bahwa bank
syariah dalam praktik selama ini sebagian besar tidak beroperasi di
bawah sistem profit and loss sharing (PLS) akan tetapi mengikuti
sistem berbasis bunga tradisional (yang dapat disebut dengan produk
murābaḥah atau ijārah).47 Penelitian Akbar dkk hanya terfokus
kepada sikap dan layanan terhadap produk perbankan Syariah, namun
tidak menguraikan peroblematika yang ada pada perbankan Syariah.
Penelitian selanjutnya fokus pada produk perbankan syariah.
Rahman, misalnya, menelaah secara kritis dan mengatakan bahwa
perbankan syariah sebagian besar tidak menyediakan akses yang
mudah bagi pembiayaan orang miskin atau terhadap usaha mikro
kecil. Sebenarnya, melalui pembiayaan terhadap usaha mikro kecil
tujuan bank syariah dapat terwujud.48 Penelitian yang disampaikan
Rahman sangat menarik yang menghubungkan antara produk ideal
dan kenyataan, hanya saja pendekatan yang dilakukan terlalu mekanis
sehingga kurang mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan
perbankan dan masyarakat.
Senada dengan Rahman, mengungkapkan bahwa perbankan
syariah lebih mengandalkan produk mark-up (murābaḥah atau
ijārah), bagi para cendekiawan Muslim, instrumen ini cenderung
Budi Setiawan, Ratih Puspitasari, and Tarida Marlin Surya Manurung,
“The Existence of Islamic Banking in Indonesia from Non-Muslims
Perceptions,” ASEAN Marketing Journal 7, no. 2 (January 11, 2016), 92.
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ditafsirkan sebagai bunga dalam penyamaran produknya sehingga
bertentangan dengan prinsip perbankan syariah yang berorientasi
kepada pembagian laba dan rugi.49
Berbeda dengan Sramek, Shaikh berpendapat bahwa
murābaḥah adalah pembiayaan alternatif yang sesuai dengan hukum
Islam dibandingkan pinjaman konvensional, dan murābaḥah memiliki
struktur berbasis kredit dan agunan, sehingga murābaḥah dan
pinjaman konvensional berbeda.50Penelitian Sramek lebih fokus pada
pemahaman ekonomi Islam, sedangkan penelitian Shaikh berfokus
kepada perbedaan produk perbankan syariah dengan konvensional
dalam akad murābaḥah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan
peneliti merupakan salah satu sorotan dalam problematika produk
perbankan syariah, namun penelitian tidak hanya tertuju pada satu
produk saja.
Peneliti lainnya, Maulidizen, mengemukakan bahwa perbankan
syariah dalam implementasi produk murābaḥah perlu dilakukan
perbaikan sehingga dapat menarik orang untuk menggunakan jasa
keuangan.51 Ryandono, sebagaimana Maulidizen, juga mengkritik
bahwa pembiayaan pendapatan tetap atau yang disebut dengan
murābaḥah menghasilkan laba maksimum dengan secara sengaja atau
tidak sengaja, pola ini merupakan pola pikir dari perbankan
konvensional, sehingga secara praktis merupakan bagian dari ekonomi
yang memiliki karakteristik riba.52
Baik penelitian Maulidizen maupun Ryandono di atas tidak jauh
berbeda dengan penelitian Sramek dan Shaikh tentang sistem akad
murābaḥah baik dalam tataran konsep fikih dan implementasinya di
bank syariah. Namun penelitian ini menjawab apa yang menjadi dasar
Ondrej Sramek, “Islamic Economics: New Economic Paradigm, or
Political Agenda?,” New Perspectives on Political Economy 5, no. 2 (2009). 158
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(2018). 48
52
Ryandono, “Solution for Islamic Banks Exploitation.”. 62
49

26

kritik terhadap produk yang menggunakan akad murābaḥah. Oleh
karenanya penelitian ini perlu mendalam untuk merespons secara luas
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan perbankan syariah
Penelitian Setiawan menegaskan bahwa perhitungan bagi hasil
atau pendapatan yang berdasarkan prinsip revenue sharin53 cenderung
menguntungkan pihak bank, karena pihak bank tidak akan pernah
merugi dan sebaliknya akan merugikan pihak pengelola dana apabila
mengalami kerugian dalam kegiatan operasional, sehingga pengelola
tetap berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada pemilik dana
atau bank.54
Pemilihan terhadap prinsip revenue sharing dikritik oleh
Chandrakusuma. Dia mengatakan bahwa pembiayaan muḍārabah
pada bank syariah di mana pembagian return pembiayaan ternyata
tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing)
tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (revenue sharing). Oleh
karena itu, sistem ini dipilih karena bank syariah belum sepenuhnya
berani berbagi risiko atau kerugian (loss and risk sharing) modal
secara penuh.55
Analisis yang disampaikan oleh Setiawan dan Chandrakusuma
di atas cukup membantu dalam penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti tentang apa yang menjadi problematika produk perbankan
syariah sehingga produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Kritik produk perbankan syariah selanjutnya diungkapkan oleh
Raza dkk. Mereka mengatakan bahwa bank syariah tidak perlu meniru
produk perbankan konvensional yang seharusnya memiliki inovasi
tersendiri dalam operasionalnya, selain itu bank syariah juga harus
“Revenue sharing, istilah ini dalam praktiknya dikonversi
menggunakan exspetasi rate dengan angka prosentase tertentu (flat) dari modal
kerja yang diberikan”
54
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memberikan pengembalian yang lebih besar kepada para investor
dibandingkan tingkat bunga.56 Alasan bank syariah memberikan
pengembalian yang lebih besar karena bank syariah bersaing dengan
bank konvensional sehingga bank harus memperbaiki persentasi
keuntungan. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh bank dengan
cara berinvestasi di semua sektor yang dapat menghasilkan
pengembalian yang lebih besar.
Analisis Raza dkk di atas lebih fokus kepada kontroversi yang
ada pada perbankan syariah. Hanya saja, apa yang menjadi kebutuhan
perbankan syariah dan masyarakat belum terlalu deskriptif sehingga
diperlukan kajian mendalam.
Berdasarkan seluruh kajian pustaka di atas bahwa kajian tentang
hukum perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah
bukanlah pertama kali dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian ini
merupakan penelitian lanjutan terhadap kajian yang sama tentang
perbankan syariah. Akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan peneliti
dengan peneliti sebelumnya. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti
adalah di mana peneliti melakukan penelitian lebih komprehensif
terhadap Dinamika hukum perbankan syariah dalam merespons
problematika produk bank syariah. peneliti menambahkan faktor
penyebab terjadinya dinamika hukum perbankan Syariah di Indonesia
dari periode awal 1991 hingga periode 2008 serta sejauh apa
perubahan tersebut merespons problematika terhadap produk-produk
perbankan syariah. Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada yang
menguraikan secara berkesinambungan antara produk-produk
perbankan syariah baik secara konsep atau teori dan juga praktiknya.
F.

Kerangka Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
kebijakan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Selain itu,

Muhammad Wajid Raza, Syed Farhan Shah, and Malik Rizwan
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penelitian ini didukung dengan teori keadilan dalam Islam dan teori
hukum responsif.
Ada tiga teori nilai dasar hukum yang digagas oleh Radbruch
seperti, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai
dasar ini adalah proses untuk menjawab kedinamikaan hukum
perbankan syariah. Teori ini membahas tentang pertimbangan hukum
yang dijadikan pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan
mengenai hukum perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dari
ketiga nilai dasar hukum tersebut adakah pertentangan satu sama lain
antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga
pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan menyelaraskan
ketiga nilai dasar hukum tersebut dalam mempertimbangkan
kebijakan yang diambil. Kemudian apakah kebijakan yang diambil
oleh Negara dalam memberlakukan hukum perbankan Syariah telah
mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam
merespons produk-produk perbankan syariah?
Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang ahli teori hukum
jerman terkemuka pada masa setelah perang dunia II. Bersama dengan
Hans kelsen di abad ke-20. Filosofi mereka tetap hidup dalam
perdebatan global saat ini. Pendapatnya yang terkenal bahwa aturan
yang cukup adil kehilangan statusnya sebagai norma hukum yang
berlaku.57
Filsafat hukum Gutav Radbruch mengalami perkembangan dan
memuncak di dua fase. Fase pertama berupa gagasan sistematis yang
terdapat dalam karya besarnya tentang filsafat hukum (Legal
Philosophy) pada tahun 1932. Gutav Radbruch mengungkapkan
bahwa Legal Philosophy (1932) merupakan karya edisi terbarunya
atas karya pertamanya tentang Outlines of Legal Philosophy (1914).58
Dan fase kedua, puncak pemikirannya melalui karya artikelnya yang
berjudul Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law pada tahun
Brian H Bix, “Radbruch’s Formula And Conceptual Analysis,” The
American Journal Of Jurisprudence 56 (2011), 45.
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1946, artikel ini dikenal sebagai “Formula Radbruch”. Dalam
formulanya dikatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah
hukum.59 Dengan ini Radbruch mengambil sikap sebagai sebagai non
positivis. Formula Radbruch tidak hanya salah satu gagasan yang
paling banyak digunakan dan dibahas dalam isu-isu filsafat hukum,
tetapi juga secara praktis digunakan. Aplikasi formula ini
diaplikasikan oleh pengadilan Jerman setelah kekalahan Nasional
menjadi sosialis (1945) dan setelah runtuhnya Republik Demokratik
Jerman 1989.60
Radbuch mengungkapkan bahwa ide hukum tidak hanya
mengacu kepada sisi keadilan, akan tetapi ada sisi atau elemen lain
yang sangat penting selain keadilan, sisi tersebut seperti kemanfaatan
dan kepastian hukum.61
Nilai-nilai dasar dari pemikiran Radbruch di atas adalah untuk
menyeimbangkan dari berbagai nilai dasar hukum, yang meliputi nilai
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Realisasi nilai-nilai
dasar hukum Radbruch tersebut tidak terlepas dari ketegangan yang
menimbulkan gesekan antara masing-masing nilai. oleh karenanya,
Radbruch memberikan solusi untuk menghindari gesekan tersebut
diawali dengan keadilan, disusul dengan kemanfaatan dan kepastian
hukum
Mengacu kepada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum dalam konteks penelitian ini, peneliti menganalisis dasar
pengambilan apa yang menjadi faktor dan pertimbangan pada setiap
kebijakan hukum perbankan syariah di Indonesia dengan
mempertimbangkan hukum dan filosofis yang terkandung dalam nilai
tiga dasar hukum.
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Teori tersebut kemudian dilengkapi dengan keadilan dalam
Islam yang berupaya untuk menjelaskan pertautan antara hukum
perbankan syariah dengan problematika produk bank syariah.
Sebelum memahami keadilan dalam Islam, Islam selalu menekankan
kepada manusia untuk menegakkan keadilan. Perintah dalam
menegakkan keadilan juga sebagai misi utama para nabi Allah Swt.
Misi tersebut termasuk menegakkan keadilan ekonomi dan juga
penghapusan kesenjangan pendapatan.62
Berlaku adil dan berbuat keadilan telah disampaikan dalam alQur’an sebagai pedoman hidup manusia. Kata keadilan disebutkan
dalam al-Qur’an sebanyak 14 kali yang terdapat pada 13 ayat dalam
10 surah.63 Sedangkan kata adil dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras
li alfazh al-Qur’an disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali yang
terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.64
Keadilan dalam Islam secara eksplisit dipahami sebagai doktrin
syariah dalam menghadirkan misi untuk menciptakan keadilan sosial
bagi seluruh umat. keadilan dalam Islam juga mampu untuk mengkaji
apa yang menjadi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat dalam
menghadapi perubahan hukum perbankan syariah. Selain itu, keadilan
dalam Islam berperan untuk merespons problematika produk
perbankan syariah.
Terdapat beberapa makna yang dapat dipahami tentang keadilan
dalam Islam seperti, pertama sesuatu yang benar, kedua, sikap atau
tindakan yang tidak memihak, ketiga, penjagaan hak-hak seseorang
dan keempat, ketepatan dalam mengambil keputusan dengan dasar
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keadilan.65 Dengan begitu, tujuan dari keadilan adalah menuntut
kesamaan hak dalam rangka pemenuhan kewajiban, sehingga
kelestarian serta kebahagiaan selalu terjaga dalam kehidupan umat
manusia.
Berbicara tentang nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian,
serta keadilan dalam Islam. Kebijakan hukum yang dibuat perlu
melihat bagaimana hukum mampu merespons persoalan-persoalan
yang berkembang di masyarakat. Nonet dan Selznik mengungkapkan
bahwa hukum responsif adalah hukum yang dibentuk atas kebutuhan
sosial, kepedulian atau kepekaan, dan aspirasi dari warga atau
masyarakat.66 Dengan merespons dari berbagai respons tersebut, maka
hukum responsif dianggap sebagai salah satu hukum yang
menjanjikan ketertiban dan kestabilan hukum.
Oleh karena itu, dalam merespons problematika produk bank
syariah terkait dengan dinamika hukum perbankan syariah dapat
dijelaskan melalui teori di atas, perubahan hukum perbankan syariah
memperlihatkan bagaimana upaya hukum untuk merespons produk
bank syariah dan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan
perbankan syariah, sehingga sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum
G.

Metode Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah difokuskan pada
pengujian atau mengevaluasi kembali terhadap kesesuaian praktik
produk-produk perbankan syariah yang mengalami problematika.
Penelitian ini juga memperjelas kembali apa yang menjadi faktor
pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum sebanyak tiga kali dalam
mengatur perbankan syariah dan apakah perubahan tersebut telah
Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum
Islam,” al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 4, no. 02 (October 1,
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memenuhi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut dikembangkan melalui metode penelitian
yang diuraikan dalam bagian berikut ini:
1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk riset literatur
(library research) yang kajiannya dilakukan berbagai literatur yang
relevan, dokumen dan karya-karya lainnya termasuk kebijakan hukum
dan produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan bank
syariah. Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengedepankan
prosedur analisis non-statistik.67 Kajian deskriptif dilakukan untuk
mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variable
yang diteliti dalam situasi.68 Kajian deskriptif dalam penelitian ini
bertujuan menggambarkan aspek-aspek yang relevan mengenai
faktor, kendala dan upaya merespons problematika produk yang ada
pada perbankan Syariah dalam ruang lingkup hukum perbankan
syariah, serta mengaitkan perhatian penulis antara relevansi hukum
perbankan syariah terhadap nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum yang ada dalam produk bank syariah.
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan data
primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.69 Menurut
Marzuki, dalam penelitian hukum bahan hukum primer merupakan
bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas dan
contoh dari hukum primer tersebut seperti perundang-undangan,
catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanAssem Strauss and Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif:
Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritis Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
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putusan hakim.70 Adapun jenis sumber data primer penelitian ini
seperti, Undang-undang No 7 tahun 1992 tenang perbankan, UU No
10 tahun 1998 tentang perbankan, UU NO 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah, kemudian jenis produk bank syariah seperti produk
funding (akad wadiah, Muḍārabah), produk financing (Muḍārabah,
murābaḥah, musyārakah) dan produk jasa. Sedangkan data sekunder
adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.71 Adapun jenis datanya seperti, dokumen, buku
pendukung yang menyangkut tentang perbankan syariah, jurnal
hukum atau karya ilmiah dan kebijakan produk operasional yang
dikeluarkan oleh setiap bank syariah, kebijakan produknya dapat
dijumpai dalam situs atau website resmi bank syariah.
3.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan
yuridis normatif-historis, Pertama pendekatan yuridis normatif, yaitu
peneliti mengkaji dasar pertimbangan yang digunakan oleh
pemerintah Indonesia dalam merespons problematika produk-produk
perbankan syariah yang tertuang dalam undang-undang dan Peraturan
yang berlaku di Indonesia dan kebijakan produk yang dibuat oleh
pihak bank syariah.
Kedua, pendekatan historis, maksud dari pendekatan ini peneliti
melihat sejarah setiap periode terhadap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dalam melakukan perubahan hukum perbankan syariah.
Melalui pendekatan historis ini, mempertegas adanya dinamika
hukum perbankan Syariah yang terjadi di Indonesia dalam merespons
kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat.
4.

Analisis Data
Ada dua rincian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis
data, yaitu Pertama, analisis historis komparatif. Metode ini
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membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada
suatu periode masa lampau. 72 Metode ini melihat sejarah dan
dinamika hukum yang terjadi disetiap kebijakan hukum perbankan
syariah. Analisis historis memusatkan diri pada latar belakang sejarah
yang melahirkan kebijakan hukum yaitu, situasi saat di mana
kebijakan hukum perbankan syariah dibuat dan situasi sejarah yang
melingkupnya. Pada tahapan ini, makna atau arti sesuatu pernyataan
dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem
historis di mana kebijakan hukum perbankan syariah dibuat. Melalui
analisis ini juga menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum
yang dilihat dari sisi perjalanan, faktor, dan perkembangan perbankan
syariah di Indonesia. Pertimbangan ini didapat dari perkembangan
perubahan hukum perbankan syariah di setiap periode.
Metode kedua adalah analisis kritis. Metode untuk memahami
atau mengkaji kejadian (peristiwa), realitas, kondisi, benda, orang dan
setiap pernyataan. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan,
menentang dan menyetujui, dalam rangka memperoleh gambaran
tentang kebijakan hukum perbankan syariah yang digunakan oleh para
praktisi perbankan syariah dalam mengaplikasikan produk-produk
bank syariah. Gambaran ini kemudian menjawab kebutuhan bagi
perbankan syariah dan masyarakat, serta merespons problematika
produk-produk perbankan syariah yang dianggap belum sesuai dengan
nilai prinsip Islam. Oleh karena itu, menganalisis dan
mempertimbangkan atas kebutuhan produk perbankan syariah sebagai
bentuk jawaban dari perubahan hukum yang terjadi dalam ruang
lingkup perbankan syariah, yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum.
H.

Sistematika Pembahasan

Sistematis penulisan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari
enam bab. Penentuan pembahasan menjadi enam bab ini

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan
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mempertimbangkan beberapa kajian yang bersifat induktif. Adapun
uraian sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:
Bab pertama memuat uraian latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kajian pustaka, teori yang relevan dan metodologi
penelitian yang digunakan. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk
menggambarkan problem akademik dan signifikansi penelitian dan
kerangka metodologi yang digunakan berguna untuk menjawab
penelitian yang akan disampaikan.
Bab dua menguraikan tentang konsep-konsep teoretis. Konsep
tersebut menyangkut seperti nilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian, serta mengenai konsep hukum responsif.
Bab tiga menguraikan tentang proses perjalanan, perkembangan
dan faktor perubahan hukum perbankan syariah di Indonesia baik dari
aspek hukum, politik, ekonomi dan agama. Bab ini dilakukan analisis
yang bersifat dinamis dalam pengambilan kebijakan tentang hukum
perbankan syariah. Terdapat beberapa unsur penting dalam pengambil
kebijakan hukum perbankan Syariah dari awal kehadiran perbankan
syariah pada tahun 1991 hingga periode pembentukan undang-undang
khusus tentang perbankan syariah 2008. Adapun unsur tersebut
meliputi, yaitu historis perjalanan dan perkembangan perbankan
syariah, bentuk hukum yang diambil, waktu pengambilan hukum, dan
efektivitas hukum perbankan syariah.
Bab empat menguraikan tentang kebutuhan bank syariah dan
masyarakat, serta problematika yang terjadi terhadap praktik-praktik
produk perbankan syariah di Indonesia, baik itu dalam tataran konsep
dan juga implementasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah.
Bab ini juga dilakukan penjabaran apakah perubahan hukum terhadap
perbankan syariah telah memenuhi kebutuhan bank syariah dan
masyarakat.
Bab lima pada bab ini peneliti menganalisis terhadap dinamika
hukum perbankan syariah dalam merespons dan menjawab kebutuhan
produk bank syariah. Selain itu, di bab ini merespons problematika
yang terjadi dalam setiap produk bank syariah baik dari keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
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Bab enam berisi kesimpulan dari temuan-temuan dalam
penelitian ini, dan rekomendasi baik teoretis maupun praksis bagi
pengembangan keilmuan dan perumusan sebuah kebijakan.

BAB VI
PENUTUP

A.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat
diambil antara lain:
1. Perubahan undang-undang yang mengatur perbankan syariah
sebanyak tiga kali oleh pemerintah dari 1992, 1998 dan 2008,
disebabkan tidak terlepasnya dari pengaruh politik, ekonomi,
hukum dan agama.
Pengaruh faktor politik yang terjadi terhadap pengaturan hukum
perbankan syariah disebabkan suara Muslim yang vokal dan
juga untuk mengamankan posisi jabatan khususnya pada 1992,
sedangkan pada 1998 sebagai upaya menanam kembali
kepercayaan umat Islam dengan mendukung apa yang
diinginkan oleh suara Islam, terlebih lagi presiden Habibie
sebagai ketua ICMI, dan pada 2008 pemerintah membentuk
sistem politik terbuka, sehingga konfigurasi politik di era Susilo
Bambang Yudhoyono sangat kuat, sehingga masyarakat
berpeluang untuk menentukan arah kebijakan negara.
Faktor ekonomi ikut melatarbelakangi setiap perubahan
pengaturan hukum perbankan syariah, hal ini terlihat saat
Indonesia mengalami guncangan krisis ekonomi mulai dari
1970-an hingga 2008. Selain terjadi krisis ekonomi, fenomena
pergeseran investasi ke saham syariah memperkuat lahirnya
Undang-undang khusus tentang perbankan syariah (UUPS).
Keterlibatan faktor hukum bagian penting dalam perubahan
sistem hukum perbankan syariah, di mana UU No 14 tahun 1967
tentang Pokok-pokok perbankan (UUPP 1967) tidak mampu
menjawab tantangan perkembangan ekonomi dan tidak
memenuhi kebutuhan perbankan syariah, sehingga lahir UUP
1992, sedangkan lahirnya UUP 1998 disebabkan UUP 1992
belum mewakili bank syariah yang hanya menggunakan istilah
241
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bagi hasil, dan faktor lahirnya UUPS adalah sebuah bentuk
perluasan hukum dalam mengatur persoalan perbankan syariah,
sebab selama ini bank syariah masih mengikut alur hukum
dengan konvensional.
Keterlibatan faktor agama ikut melatarbelakangi perubahan
terhadap pengaturan hukum perbankan syariah seperti
menginginkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat
Islam, mengatasi kompleksitas Muslim mengenai ajaran Islam
tentang praktik pada bank syariah, serta menjaga dan
melestarikan budaya dan identitas Muslim.
2. Perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan
hukum perbankan telah menjawab apa yang menjadi kebutuhan
bank syariah dan masyarakat disetiap periodenya. Pada periode
1992 kebutuhan perbankan syariah hanya sebatas pengakuan
hukum terhadap bank syariah. Kemudian di periode 1998,
terdapat beberapa kriteria UUP 1998 dalam memenuhi
kebutuhan bank syariah antara lain; pengakuan secara hukum
terhadap perbankan syariah (Pasal 1), kebutuhan jenis kegiatan
(Pasal 1 ayat 13), perluasan Institusi (Pasal 6), dan kebutuhan
SDM. Dan di priode 2008, terdapat beberapa kriteria UUPS
dalam memenuhi kebutuhan bank syariah antara lain;
pengakuan secara hukum (Pasal 1), perluasan jenis kegiatan
(Pasal 19), perluasan institusi (Pasal 6 dan BAB III), kebutuhan
SDM hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam
memenuhi kebutuhan bank syariah, UUPS dan kebijakan
hukum lainnya memperluas kebutuhan perbankan syariah
secara substantif.
Undang-undang mengamanatkan bank syariah untuk memenuhi
kebutuhan masyakat, oleh karena itu untuk menjawab
kebutuhan masyarakat tersebut bank melahirkan produk-produk
sesuai kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang
menyangkut keuangan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Walaupun bank syariah telah memenuhi kebutuhan masyarakat,
dalam praktiknya produk-produk bank syariah mengalami
problematika baik dalam hukum, kesesuaian praktik hingga
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memenuhi kemanfaatan. Problematika tersebut seperti; adanya
“bonus bulanan” yang dijanjikan dalam akad waḍi’ah,
pengambilan modal bukan keuntungan dalam akad muḍārabah
pada produk tabungan, sulit mendapatkan posisi tawar-menawar
pada margin dalam produk jual beli, tidak mendukung akses
yang mudah bagi usaha mikro, kecil, menengah di bawah 2
tahun dan calon usaha baru, hingga kurang sesuainya akad
murābaḥah dalam produk KUR Syariah yang merupakan
produk modal kerja.
3. Perubahan terhadap kebijakan hukum perbankan syariah
setidaknya telah menjawab kebutuhan produk bank syariah,
khususnya di periode 1998 dan periode 2008 di mana undangundang dan peraturan lainnya secara jelas akad yang akan
digunakan dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank
syariah. Kebutuhan produk bank syariah juga diperkuat melalui
fatwa DSN-MUI yang berkontribusi dalam melegalkan setiap
produk yang dikeluarkan oleh bank syariah.
Keberadaan hukum perbankan syariah berupaya menjawab
kebutuhan produk bank syariah, salah satunya dengan merespons
setiap problematika produk bank syariah. Respons tersebut dapat
terlihat di saat hukum perbankan syariah memberikan rasa keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
Dari sisi keadilan, hukum memberikan perlindungan satu sama
lain, khususnya dalam pendistribusian kekayaan. Bank syariah telah
berusaha keras untuk memberikan ruang keadilan. Hal ini terwujud
dalam produk perbankan syariah, melalui pemberian modal kerja yang
menggunakan akad muḍārabah dan musyārakah. Selain melalui
modal kerja, kegiatan-kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah dan
dana kebajikan lainnya mencirikan nilai keadilan dalam kegiatan
sosial dalam bentuk keadilan redistributif.
Dari sisi kemanfaatan, tugas hukum perbankan syariah adalah
berorientasi memberikan nilai kemanfaatan dalam setiap produk bank
syariah. Secara tidak langsung hukum perbankan syariah
mengamanatkan kepada bank syariah untuk memberikan nilai-nilai
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manfaat disetiap kebijakan produknya. Seperti manfaat keuntungan,
jaminan, kebutuhan, dan manfaat untuk semua agama.
Nilai kemanfaatan ini dapat terlihat disetiap produknya, baik itu
produk funding maupun financing yang memberikan nilai manfaat
bagi setiap orang. Selain itu, kelebihan dari produk perbankan syariah
adalah memberikan manfaat besar yang tidak hanya dapat dirasakan
oleh mereka yang beragama Islam, namun mereka yang beragama
non-Islam dapat melakukan bertransaksi di bank syariah tanpa melihat
agama. Pada dasarnya tujuan dari kemanfaatan hukum perbankan
syariah adalah bertujuan untuk kepentingan umum (universal) atau
menyejahterakan umat.
Dari sisi kepastian hukum, kebijakan undang-undang perbankan
syariah memberikan nilai kepastian hukum terhadap operasional
produk perbankan syariah yang selama ini tersamar oleh undangundang perbankan sebelumnya, khususnya masalah kepatuhan
syariah.
Nilai-nilai hukum yang terdapat dalam hukum perbankan
syariah dalam tataran implementasinya masih meninggalkan
persoalan ketidakadilan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut,
dibutuhkan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang berkeadilan.
Keadilan yang dimaksud adalah “keadilan yang responsif”. Keadilan
ini merupakan kombinasi dari teori keadilan dan hukum responsif.
Melalui keadilan yang responsif hukum akan secara leluasa
memastikan keadilan bagi yang dirugikan, dan apa yang menjadi
persoalan ketidakadilan dalam perbankan syariah dapat teratasi. Oleh
karena itu, untuk mencapai keadilan terdapat empat elemen penting
yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah yaitu; 1) persamaan hak.
2). Akses yang mudah. 3). Kesesuaian akad. Dan 4). Kemanfaatan.
B.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa hal yang
dapat disarankan melalui penelitian ini sebagai berikut. Pertama,
terjadinya perubahan pengaturan hukum perbankan syariah sebanyak
tiga kali tersebut hendaknya menjadi acuan bagi para pemangku
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kepentingan hukum untuk membuat kebijakan hukum ekonomi
syariah yang lebih respons atas masukan dari berbagai kalangan.
Pertimbangan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan
hukum ini akan memengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah
yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.
Kedua, kebutuhan bank syariah dan masyarakat yang semakin
kompleks atas perkembangan ekonomi modern ini menuntut
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat praktik-praktik bank syariah
masih menyisakan problematika, mulai dari akses yang tidak mudah
untuk mendapatkan pembiayaan bagi pelaku UMKM hingga kurang
sesuainya akad dalam produk KUR Syariah sebagai produk
penyertaan modal.
Ketiga, melalui perubahan tersebut diyakini bahwa hukum
perbankan syariah telah menjawab kebutuhan produk bank syariah
yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dari
itu, dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut harus diterapkan
sebuah nilai khusus yaitu, nilai keadilan yang responsif agar apa yang
menjadi pertimbangan hak-hak kedua belah pihak dapat terwujud dan
tidak ada yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dibuat.
Berdasarkan hal-hal di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut
untuk melihat aspek-aspek hukum perbankan syariah yang lebih
merespons kesetaraan hak dan merespons kebutuhan masyarakat
secara universal dalam kegiatan ekonomi syariah. Untuk itu cakupan
penelitian selanjutnya bisa lebih luas, guna merespons produk-produk
perbankan syariah yang bernilai keadilan yang responsif yang terjadi
dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif, serta dapat memperdalam dan memperkaya khazanah
keilmuan.
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