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GADAI SYARIAH DALAM PANDANGAN  

FIQIH MU’AMALAH 

 H. Iskandar, S.Ag, M.Hum, Dr* 

 

A. Pendahuluan 

Kaidah fikih menegaskan bahwa asal dari aktivitas mu’amalah adalah 

boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Untuk itu, 

kejelasan dan kepastian akad dalam suatu perjanjian bisnis haruslah 

jelas. Sebagaimana ditegaskan oleh Syamsul Anwar, “akad 

memfasilitas setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan 

dan jasa orang lain.” Sangat wajar, jika dikatakan bahwa “akad 

merupakan sarana sosial yang ditemukan peradaban umat manusia 

untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.”1 Pada titik 

ini, warisan dari peradaban Islam telah menyumbangkan konsep akad 

yang sekalipun berkembang ribuan tahun yang lalu, namun masih 

relevan untuk konteks kekinian. Tak lain, hal ini disebabkan oleh 

                                                
*Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung;gelar doktor dan magister alumni diproleh dari program doktor Konsentrasi 

Hukum di UII Yogjakarta 2018,  
1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Akad dalam Fikih 

Mu’amalat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal., xiii  
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tuntutan ijtihad dalam melihat realitas baru, sehingga berlaku kaidah 

“hukum berubah mengikuti perubahan waktu, zaman, adat kebiasaan 

suatu masyarakat.” 

Syamsul Anwar menjelaskan akad dapat dipahami bahwa 1) 

akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang 

berakibat timbulnya akibat hukum. 2) akad merupakan tindakan 

hukum dua pihak karena ia merepresentasikan kehendak salah satu 

pihak (hadiah, wasiat, wakaf) atau berasal dari kedua belah pihak yang 

berakad. 3) tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 

Adapun akibat hukum yang diatur dalam akad-akad bernama (yaitu 

akad yang namanya sudah oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula 

ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak 

berlaku terhadap akad lain) adalah pemindahan milik dengan imbalan 

atau tanpa imbalan (at-tamlik), melakukan pekerjaan (al-’amal), 

melakukan persekutuan (al-isytirak), melakukan pendelegasian (al-

tafwidh), dan melakukan penjaminan (at-tautsiq).2 

Beranjak dari penjelasan tersebut, maka akad terbentuk jika 

memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun akad adalah penyataan 

mengikatkan diri (shighat akad), pihak-pihak yang berakad, objek 

akad, dan tujuan akad. Adapun syarat-syarat umum terbentuknya 

akad adalah 1) pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap 

bertindak hukum (mukallaf); 2) Objek akad itu diakui oleh syara’, yaitu 

berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan memiliki nilai; 3) akad 

tersebut tidak dilarang oleh syara’; 3) akad yang dilakukan memenuhi 

syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan; 4) bermanfaat; 

6) ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya kabul, dan apabila ijab 

tidak utuh dan tidak sahih lagi ketika Kabul diucapkan, maka akad itu 

tidak sah. 7) ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu 

                                                
2Ibid., hal., 70 
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keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi; 8) tujuan akad 

tersebut jelas dan diakui atau dibenarkan syara’.3 

Akad dalam fikih mu’amalah secara umum dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: akad unilateral dan bilateral. Akad unilateral 

merupakan akad yang bersifat individual. Pembagian akad dalam 

perspektif ini menitik-beratkan pada keterlibatan pihak yang 

melakukan perjanjian, apakah bersifat individual atau terdiri atas dua 

pihak atau lebih.  Maksudnya, untuk membentuk akad tersebut tidak 

membutuhkan persetujuan dari pihak lain yang menerima, 

sebagaimana terjadi dalam akad hadiah, hibah, wasiat, waqf, dan 

qardh. Adapun akad bilateral, terbentuk atas persetujuan dua pihak 

yang berakad.4 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana dijelaskan oleh 

Nasrun Haroen, akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad 

yang tidak shahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi 

rukun dan syarat-syart sah. Akad ini, menurut ulama Hanafiyah dan 

Maliki dibagi menjadi dua, yaitu akad yang nafiz atau sempurna untuk 

dilaksanakan, dan akad mawquf atau akad yang dilakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Adapun yang dimaksud 

akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada 

rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu 

tidak dapat berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.5 

                                                
3 Abdul Aziz Dahlan, et.all., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta : Ikhtiar Baru 

van Hoeve, 1996), hal., 64-66  
4Mohd Daud Bakar, “Riba and Islamic Banking and Finance,” dalam: Mohd Daud 

Bakar & Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Essential Reading in Islamic Finance, (Malaysia : 

CERT Publications, 2008), hal., 54-56  
5 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal., 106-

107 
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Adiwarman A. Karim6 menjelaskan dengan pendekatan yang 

sedikit berbeda. Menurutnya, akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

akad tabarru’ atau transaksi yang tidak berorientasi keuntungan 

seperti akad qardh, wadi’ah, wakalah, kafalah, hadiah, hibah, rahn, 

dan lain sebagainya, dan akad tijari atau transaksi yang berorientasi 

laba. Akad tijari, dibagi lagi menjadi Natural Certainty Contract (NCC) 

di mana kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan di 

awal, seperti akad murabahah, salam, istisna’, ijarah; Natural 

Uncertainty Contract (NUC) di mana keuntungan tidak dipastikan dan 

ditentukan di awal perjanjian, seperti musyarakah, muzara’ah, 

musaqah, mukhabarah.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, rahn pada dasarnya termasuk 

ke dalam kategori akad tabarru’ yang berorientasi sosial dalam rangka 

saling tolong-menolong di antara sesama. Akan tetapi, pada zaman 

modern fungsi akad ini berperan penting untuk menopang dan 

menggerakkan kepentingan ekonomi masyarakat. Akad rahn secara 

institusional berfungsi sebagai pengatur perjajian gadai yang 

berdasarkan prinsip syariah7 dan memenuhi asas-asas terbentuknya 

suatu perjanjian mu’amalah Untuk itu, sangat penting terlebih dahulu 

memahami konstruksi fikih tentang akad rahn, untuk kemudian 

membentuk pemahaman yang dalam bagaimana ia mengatur 

mekanisme gadai dalam aktifitas keuangan modern. 

 

B. Pembahasan  

1. Pengertian Gadai Syariah 

Gadai syariah atau Rahn secara etimologi berarti tetap, kekal, 

jaminan. Di dalam al-Qur’an disebutkan “setiap orang bertanggung 

jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (Q.S. al-Mudatsir [74] : 38) 

Tanggung jawab dalam konteks ini bermakna bahwa seseorang 

                                                
6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2005)  
7 Muhammad & Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta : Penerbit Salemba 

Diniyah, 2003), hal., 61-62  
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dapat masuk sorga di hari akhir nanti ditentukan oleh amal 

perbuatannya di dunia.8 Artinya, amal perbuatan kebajikan menjadi 

“jaminan” bahwa ia akan mendapatkan hasil perhitungan (hisab) 

yang baik dan dapat menikmati sorga. Sebaliknya, jika amal 

perbuatannya buruk maka ia mendapatkan neraka. Atau dapat juga 

dipahami bahwa seseorang menjadi “jaminan” atas semua 

perbuatannya. Rahn juga bermakna al-habs yang artinya 

penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.9Rahn dalam 

pengertian al-habs dapat juga bermakna menjadkan suatu barang 

yang bersifat materi sebagai pengikat utang.10 

  Ada beberapa defenisi rahn yang dikemukakan oleh ulama 

fikih. Menurut ulama Malikiyah, rahn adalah harta yang dijadikan 

pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. 

Berdasarkan pengertian ini, harta yang dijadikan jaminan tersebut 

tidak hanya harta yang bersifat materi (‘ain) tetapi juga harta yang 

bersifat manfaat tertentu. Harta tersebut, tidak harus diserahkan 

secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti 

menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu 

adalah sertifikatnya. Ulama mazhab Syarfi’i dan Hanbali 

mendefenisikan rahn sebagai akad yang menjadikan materi (barang) 

sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang 

apabila orang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. 

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa 

dijadikan jaminan hanyal harta yang bersifat materi, sehingga 

manfaat tidak termasuk sekalipun sesungguhnya manfaat tersebut 

termasuk dalam pengertian harta.11 

                                                
8 Muhammad ‘Iwad al-Hazimah, Fiqh al-Mu’amalat wa Nizham al-‘Uqubat fi al-

Islam, (Aman : Dar Amar, 1991), hal., 33  
9 Rahmat Syafi’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal., 159  
10 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 4, (Bairut : Dar al-Fikr, 

2002), hal., 4204   
11 Abdul Azis Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta : Ichtiar Baru van 

Hoeve, 1996), hal., 1480  
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Menurut ulama mazhab Hanafi, rahn adalah menjadikan 

sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang 

mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik 

seluruhnya maupun sebagiannya. Rahn di tangan pemberi utang 

(kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang orang yang 

berutang (debitor). Barang jaminan itu baru bisa dijual atau dilelang 

apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak 

bisa dilunasi oleh debitor. Adapun Sayyid Sabiq menyimpulkan 

bahwa rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta 

menurut syara’ sebagai jaminan utang sehingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil utang atau ia dapat mengambil 

sebagian manfaat barang tersebut.12 Sedangkan menurut 

Muhammad Syafii Antonio, rahn atau gadai syariah adalah 

menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang 

jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang 

ditermanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis, 

sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh 

jaminan untuk dapat mengambil kembali keseluruhan atau sebagian 

piutangnya.13 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa 

rahn adalah perjanjian penyerahan harta sebagai jaminan atau 

agunan atas utang yang diberikan pemberi utang kepada peminjam 

dan dengan jaminan tersebut di mana pemberi utang dapat 

menjual barang jaminan tersebut apabila peminjam tidak dapat 

melunasi utangnya setelah jatuh tempo yang disepakati. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa pengertian rahn dalam fikih 

mu’amalah berbeda dengan pengertian gadai sebagaimana 

terdapat dalam KUH Perdata maupun gadai dalam pengertian 

hukum adat sebagaimana berlaku di berbagai daerah di Indonesia. 

 

                                                
12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. (Bandung : al-Ma’arif, 1987), hal., 139  
13 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 

Insani, Press, 2001), hal., 128  
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2. Landasan Hukum Gadai Syariah 

Akad rahn menurut ulama fikih dibolehkan dengan 

berlandaskan pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Adanya dua landasan 

hukum dari dua sumber pokok ajaran Islam menegaskan bahwa 

akad rahn memiliki status hukum yang kuat, sehingga dengan 

demikian menjadi indikasi pentingnya akad ini bagi tatanan 

kehidupan manusia. Adalam ayat al-Qur’an yang dimaksud adalah 

sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah [2] : 283:  

 

 
ى
 أ
ۡ
ِإن
َ
 ف
ٞۖ ٞ
ة
َ
ُبوض

ۡ
ق َََٰٰٰٰٞن مَّ

َ
ِره

َ
اِتٗبا ف

ى
 ك
ْ
وا
ُ
ِجد

َ
ۡم ت

ى
ٖر َول

َ
ٰ َسف

ى
ۡم َعَل

ُ
نت
ُ
م بَ بَ ِمَن ۞َوِإن ك

ُ
ك
ُ
 ۡعض

 
د
َ
ُيؤ
ۡ
ل
َ
ا ف

ٗ
ِمَن ۡعض

ُ
ت
ۡ
ِذي ٱؤ

َّ
 ٱل

مۡ 
ُ
ت
ۡ
 َوَمن َيك

ََۚ
ة
َ
َهَََٰٰٰٰد

َّ
 ٱلش

ْ
ُموا

ُ
ت
ۡ
ك
َ
 ت
َ
 َوَل

ۗ
ۥ
ُ
ه َ َربَّ

َّ
ِق ٱَّلل

َّ
َيت
ۡ
ۥ َول

ُ
ه
َ
ت
َ
َمَََٰٰٰٰن

ى
 َها أ

َ
ۥ  ف

ُ
ه
َّ
   ِإن

َ
 َءاِثٞم ق

ۗ
ۥ
ُ
ُبه
ۡ
 َعِليٞم ل

َ
ون

ُ
ۡعَمل

َ
ُ ِبَما ت

َّ
 ٢٨٣  َوٱَّلل

 

Dan jika kamu dalam perjalanan (dalam keadaan bermuamalah 

tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan juru tulis, maka 

hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (pemberi utang). 

 

Ulama fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen, 

sepakat menyatakan bahwa akad rahn boleh dilakukan dalam 

perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempa, asal barang jaminan 

itu bisa langsung dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh 

pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan 

dapat dipegang/dikuasi oleh pemberi piutang secara langsung, 

maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin 

bahwa barang dalam status menjadi jaminan utang (al-marhun). 

Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, 

maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah.14 

Menurut Muhammad ‘Ali as-Sayis, surat al-Baqarah ayat 283 

tersebut merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam melakukan transaksi utang-piutang dengan tidak tunai 

atau menggunakan tempo waktu tertentu. Caranya dengan 

memberikan barang jaminan kepada pihak yang memberikan 

piutang, sehingga yang bersangkutan mendapat jaminan bahwa 

                                                
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal., 253  
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piutang yang diberikannya dapat dikembalikan baik separuh atau 

seluruhnya.15 Artinya, berdasarkan prinsip kehati-hatian transaksi 

setiap transaksi utang-piutang tidak cukup hanya mengandalkan 

catatan saja atau saksi. Hal ini menjukkan bahwa tujuan adanya 

jaminan atau utang tersebut untuk melindungi harta seseorang 

yang memberikan piutang, sekalipun ia berhak menolak jaminan 

tersebut atas dasar keyakinan bahwa peminjam akan 

mengembalikan utangnya. Substansinya yang lebih penting adalah 

bahwa akad rahn berupaya menghindari kemudharatan yang 

diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 

pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.16 

Kemudian kebolehan akad rahn juga diatur dalam beberapa 

hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. telah melakukan 

akad rahn. Penjelasan hadits tersebut berupa perkataan dan 

tindakan Rasulullah saw. sendiri. Beberapa hadits yang dimaksud 

adalah:  

a. Hadits dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Mulim 

bahwa telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-

Hanzhali dan Ali bin Khasram berkata: keduanya mengabarkan 

kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibarahim dari 

Aswad dari ‘Aisyah berkata:  

ى رسول هللا صَل هللا عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا حديد  إشتر

 

Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan 

menggadaikan baju besinya. (H.R. Muslim) 

 

b. Hadits dari Abu Hurairah bahwa telah meriwayatkan 

kepadakami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada 

kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami 

Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad 

saw. bahwasannya beliau bersabda:  

                                                
15 Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (ttp. : tp, tt), hal., 175  
16Ibid., hal., 176  
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ن  ب النفقه إذا كان مرهونا وعَل الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولب  الدار ويشر
ب النفقه  الذي يركب ويشر

 

Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula 

diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib 

memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan 

manfaatnya. (H.R. al-Bukhari) 

 

c. Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:  

 َليغلق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang 

menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (H.R. asy-Syafi’i 

dan Darulquthni) 

 

Berdasarkan beberapa hadits tersebut, jumhur ulama 

sepakat menyatakan bahwa hukum rahn atau gadai adalah boleh. 

Hal ini terindikasi dari kisah Nabi saw. yang menggadaikan baju 

besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. 

Dengan begitu, Nabi saw. mencontohkan bahwa dalam persoalan 

mu’amalah, seorang muslim diperbolehkan bertransaksi dengan 

siapapun, sepanjang tetap dalam ketentuan syariah. Di samping 

itu, beberapa hadis lain sebagaimana telah disebutkan juga 

memperkuat ketetapan jumhur ulama tentang diperbolehkannya 

akad rahn.17 

Diperbolehkannya penggunaan akad rahn dalam praktik 

gadai syariah di Indonesia ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN MUI 

No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No. 

26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Berdasarkan dua fatwa 

tersebut, sistem gadai syariah dioperasionalkan pada lembaga 

keuangan syariah seperti PT. Pegadaian.18 

                                                
17 Faizal ibn Abdul Aziz Ali Mubarak, Nail al-Awthar, terj. (Surabaya : Bina Ilmu, 

1987), hal., 1787  
18 Untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan hukum gadai syariah di Indonesia, 

baca: Aminuddin, “Posisi Pegadaian Syariah di Indonesia  Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

Nomor 25 dan 26 Tahun 2002,” al-Mawarid, Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus, 2010, hal., 53-
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3. Mekanisme Akad Gadai Syariah 

Dalam aturan fikih, untuk suatu akad atau perjanjian yang 

saha dan mengikat, haruslah memenuhi rukun dan syarat akad. 

Akad terbentuk berdasarkan adanya unsur-unsur atau rukun-rukun 

yang membentuknya. Para ahli hukum Islam kontemporer 

menyebutkan ada empat rukun akad, yaitu: 1) para pihak yang 

berakad (al-‘aqidan); 2) pernyataan kehendak (shigatul ‘aqd); 3) 

objek akad (mahallul ‘aqd); 4) tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd).19 

Rahn sebagai salahsatu akad bernama yang diatur dalam 

kitab fikih, memiliki beberapa ketentuan tentang rukun dan syarat 

terbentuknya akad rahn. Dengan memahami rukun dan syarat 

tersebut, maka mekanisme teknis implementasi akad tersebut 

dengan mudah dapat dipahami, sebagaiman dijelaskan berikut: 

Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada empat, yaitu: shigat 

(lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (al-rahin dan al-

martahin), harta yang dijadikan agunan (al-marhun), dan utang (al-

marhun bih). Adapun menurut ulama Hanafiyah rukun rahn hanya 

ijab (pernyataan menyerahkan barang) dan qabul (pernyataan 

kesedian memberi utang dan menerima barang agunan itu). Agar 

sempurna dan mengikat, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan 

barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan 

akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama 

Hanafiyah termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya, demikian 

dijelaskan oleh Nasrun Haroen.20 

Syarat-syarat rahn tersusun berdasarkan rukun rahn itu 

sendiri. Yaitu, syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, 

pernyataan kehendak atau shigat aqad, syarat utang dan barang 

                                                                                                               
68. Lihat juga: Ahmad Supriayadi, “Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif,” Empirik Jurnal Penelitian Islam, Vol. 3, No. 2, Juli-

Desember 2010, hal., 1-30 
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah…hal., 95-96 
20 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah…  hal., 254 
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yang dijadikan jaminan. Akan tetapi, selain syarat terbentuknya 

akad, terdapat juga ketentuan atau syarat keabsahan akad, 

berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.21 

Kesemua aspek tersebut tersusun dalam satu sistem yang utuh dan 

mengikat satu sama lain.22 

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah 

orang yang cakap hukum, yaitu telah baligh dan berakal. Akan 

tetapi, menurut ulama Hanafiyah, syaratnya hanya berakal dan 

tidak termasuk baligh. Oleh sebab itu, anak kecil yang masih 

mumayiz boleh melakukan perjanjian rahn sepanjang mendapat 

persetujuan dari walinya;  

b. Syarat pernyataan kehendak (shigat aqad) adalah tidak 

boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan 

masa yang akan datang, demikian menurut ulama Hanafi. 

Misalnya, pemberi utang mensyaratkan apabila tenggang waktu 

utang telah habis dan utang belum dibayar, maka rahn itu 

diperpanjang satu bulan. Syarat yang demikian berakibat batalnya 

pelaksanaan akad rahn.  Adapun menurut ulama mashab Maliki, 

Syafi’i dan Hanbali, pernyataan akad tidak boleh mensyaratkan 

hal-hal yang bertentangan dengan kelaziman akad rahn. 

Umpamanya, pemberi piutang disyaratkan tidak boleh dijual ketika 

rahn jatuh tempo, sedang pihak peminjam belum sanggup 

melunasi utangnya.  

c.   Syarat yang berkaitan dengan marhun atau barang jaminan 

adalah barang tersebut adalah benda bernilai menurut ketentuan 

syara’, sudah wujud pada waktu perjanjian jadi, milik sah debitor, 

dan memungkinkan diserahkan seketika kepada murtahin.23 

Adapun syarat yang berkaitan dengan marhun bih atau utang 

adalah bahwa utang tersebut merupakan hak yang wajib 

                                                
21 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah…hal., 95  
22  Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedia Hukum Islam…1481 
23 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai, 

(Bandung : al-Ma’arif, 1975), hal., 52  
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dikembalikan kepada kreditur, utang bisa dilunasi dengan jaminan, 

dan utang tersebut jelas jumlah dan waktu pengembaliannya;  

Di samping syarat-syarat di atas, rahn baru dianggap 

sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah 

berada di tangan murtahin dan uang yang dibutuhkan telah 

diterima oleh rahin. Selain itu, ulama fikih juga menyaratkan apa 

yang disebut dengan al-qabd al-marhun atau barang jaminan 

dikuasi secara hukum oleh murtahin. Dengan demikian, apabila 

jaminan telah dikuasai oleh murtahin, maka akad rahn secara sah 

telah terbentuk dan mengikat kedua belah pihak.24 

Pelaksanaan akad rahn dalam praktik keuangan syariah di 

Indonesia merujuk pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25 tentang 

rahn. Dalam fatwa tersebut, termuat beberapa ketentuan yang 

harus dipenuhi dan dipatuhi oleh siapa saja yang hendak melakukan 

perjanjian..25  

Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahinPelaksanaan akad rahn 

berdasarkan ketentuan fikih dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) 

Pihak yang peminjam (rahin) meminjam sejumlah uang kepada 

murtahin; 2) Murtahin menyerahkan sejumlah uang yang 

dibutuhkan rahin; 3) Atas pinjamannya tersebut, rahin menyerahkan 

jaminan (marhun). Kedua pihak membuat kesepakatan jatuh tempo 

pelunasan hutang; Pada saat jatuh tempo, rahin mengembalikan 

utang yang dipinjam kepada murtahin dan mengambil kembali 

marhun yang pernah diserahkan.  

 

4. Riba dalam Praktik Gadai Syariah 

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pembahasan mengenai 

prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah, riba merupakan 

salahsatu persoalan pokok yang harus dihindari, selain masalah 

                                                
24 Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam…hal., 1482  
25 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 



13 

 

gharar, tadlis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sangat penting 

memahami bentuk-bentuk riba dalam pelaksanaan suatu akad, 

seperti akad rahn.  

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai rahn 

sesungguhnya masih terbatas pada bentuk perjanjian antar dua 

orang individu. Tentunya praktik-praktik yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar perjanjian masih sangat terbatas. Umpamanya 

berkaitan dengan mengambil manfaat barang jaminan (marhun) 

dan adanya syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan 

fikih, pengambilan hasil penjualan barang jaminan yang melebihi 

jumlah utang yang tidak mampu dibayar rahin.26 Meskipun 

demikian, pemahaman terhadap persoalan tersebut sangat penting 

dalam rangka memecahkan berbagai masalah-masalah dalam 

praktik gadai kontemporer yang lebih kompleks.  

Pada prinsipnya, rahin bertanggung jawab atas segala biaya 

yang dibutuhkan untuk memelihara marhun dan ia juga berhak atas 

segala hasil barang agunan, demikian disepakati oleh para ulama 

dengan berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syafii 

dan ad-Daruqutni. Marhun juga tidak boleh disia-siakan begitu saja, 

karena perbuatan melanggar larangan Rasulullah saw. agar tidak 

menyia-nyiakan harta.27 Namun, menurut ulama Maliki, rahin tidak 

berhak mengambil manfaat barang jaminan karena iaberstatus 

sebagai jaminan atas utangnya. Akan tetapi, para ulama berbeda 

pendapat mengenai kebolehan murtahin mengambil manfaat atas 

marhun.  

Mayoritas ulama fikih kecuali dari mazhab Hanbali, 

berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh mengambil 

manfaat dari marhun karena murtahin tidaklah pemilik barang 

tersebut secara penuh. Hak pemegangan hanyalah sebatas jaminan 

                                                
26 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal., 109-

110. Lihat juga: Abdur Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 

hal.,271  
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba…hal., 58  
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atas piutang yang diberikan kepada rahin, dan apabila telah 

dilunaskan maka marhun harus dikembalikan. Sebaliknya, jika rahin 

tidak sanggup melunasi, maka murtahin berhak menjual marhun 

guna melunasi utang rahin, dan jika ada kelebihan dari jumlah 

utang, harus dikembalikan kepada rahin. Alasan mereka adalah 

sabda Rasulullah saw. “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan 

dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang 

timbul atas barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR. al-

Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).28 

Sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan pengambilan 

manfaat barang jaminan apabila mendapat izin dari rahin. Pendapat 

ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi’i. 

Menurut mereka, sekalipun mendapatkan izin dari rahin, pemegang 

jaminan tidak boleh memanfaatkan marhun tersebut. Pemanfaatan 

barang jaminan tersebut, dinilai sebagai riba yang dilarang. Lebih 

dari itu, rida dan izin tidak berlaku dalam masalah riba dan hal 

tersebut lebih cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir 

tidak akan mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan rahin. 

Menurut ulama Hanabilah, apabila marhun berupa hewan 

maka murtahin berhak untuk mengambil susunya dan 

mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan 

yang dikeluarkannya. Hal ini sejalan dengan hadis dari Muhammad 

bin Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda “Apabila seekor 

kambing digadaikan maka yang menerima gadai boleh meminum 

susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila ia 

meminum susu itu melebih harga pemeliharaan, maka ia termasuk 

riba. Akan tetapi, jika barang jaminan berupa rumah, sawah, kebun, 

dan semacamnya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. 

Menurut Fathi ad-Duraini sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, kehati-hatian para ulama dalam menetapkan hukum 

pemanfaatan marhun, baik oleh rahin maupun murtahin, bertujuan 

                                                
28 Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam…hal., 1482  
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agar kedua belah pihak tidak terjebak sebagai pemakan riba. Hal ini 

disebabkan karena hakikat rahn dalam Islam adalah akad yang 

dilaksanakan termasuk pada kategori akad tabarru’ (tolong 

menolong) bukan akad tijari (orientasi keuntungan).29 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ketentuan gadai 

berdaasarkan syariah sudah jelas ketetapannya baik terkait dengan 

dasar hukum, pelaksanaan serta proses lembaga-lembaga yang 

akan menyelenggarakan praktik gadai.  

 

 

C. Penutup 

Gadai dalam ketentuan fiqh muamalah sangat erat hubungannya 

dengan akad memiliki posisi penting sebagai akad yang bersifat 

tabarru’. Ia memiliki dasar hukum, baik berdasarkan al-Qur’an maupun 

al-Sunnah. Legalitas akad yang terkait dengan gadaiini, tentunya 

menjadi acuan bagi umat manusia dalam melakukan transaksi gadai, 

sehingga banyak kemudahan yang diperoleh darinya. Semua itu, tak 

lain adalah agar manusia bisa mendapatkan kemaslahatan dan 

terhindar dari segala bentuk kemudharatan. Bahkan, terdapat juga 

akad yang sekalipun tidak ada nash yang mendukung secara pasti dan 

kuat, namun ulama tetap membolehkannya atas dasar pertimbangan 

kebutuhan dan kelaziman yang berlaku di masyarakat 
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GOOD CORPORATE  DAN SHARIA GOVERNANCE  

PADA MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH 

Dr. Hendra Cipta, M.S.I1 

 

 

A. Pendahuluan 

Bank syariah sebagai perbankan yang menerapkan sistem syariah 

dan kepatuhan syariah untuk kesejahteraan dunia maupun di akhirat 

baik secara makro maupun secara mikro. Perbankan syariah juga harus 

berperan dalam mengembangkan perekonomian umat melalui 

pemberdayaan dan pembangunan ekonomi di sektor riil. Karena harus 

mematuhi aturan syariah, maka perbankan syariah secara makro di 

dalamnya terdapat prinsip adil, memberikan maslahat, menerapkan 

sistem zakat, tidak berdasarkan riba dan bunga pada setiap transaksinya, 

tidak mempraktekkan judi dan spekulasi, tidak ada unsur gharar dalam 

setiap akad transaksinya dan transaksi akadnya tidak ada yang rusak dan 

tidak sah. Adapun secara mikro, transaksi bisnis yang dipraktekkan oleh 

bank syariah harus meneladani dan menerapkan karakter Rasulullah 

yang terkenal dengan karakter siddiq, amanah, fathanah dan tabligh. 

                                                             
1 Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung;gelar doktor dan magister alumni diproleh dari program 

doktor Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta 2018, 
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Salah satu aktivitas transaksi perbankan syariah yang berperan 

dalam pengembangan ekonomi umat adalah melalui pendanaan 

(funding). Investasi berupa tabungan dan deposito oleh para nasabah 

merupakan bentuk pendanaan tersebut. Akad yang digunakan pada 

pendanaan ini adalah akad mudharabah dan akad wadi’ah. Akad 

mudharabah diperuntukkan bagi produk tabungan dan deposito, 

sedangkan akad wadi’ah diperuntukkan bagi tabungan. Dana yang 

diperoleh perbankan melalui funding ini akan diinvestasikan bank syariah 

melalui pembiayaan (financing). Keuntungan yang diperoleh bank 

syariah melalui financing inilah yang akan dibagihasilkan bank syariah 

kepada para penabung dan deposan dengan tetap menjunjung tinggi 

aturan-aturan syariah  yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan 

akhirat dalam setiap transaksi bisnis.2 

Aturan-aturan syariah yang dipatuhi tersebut  menjadi pembeda 

antara bank syariah dan bank konvensional karena dengan dipatuhinya 

aturan-aturan kepatuhan syariah ini akan membuat nasabah yang 

bertransaksi di bank syariah karena alasan religiusitas dan mematuhi 

aturan syariah semakin nyaman untuk bertransaksi dan pembangunan 

ekonomi akan semakin mensejahterakan umat karena dilandasi dengan 

keberkahan melalui ketatatan terhadap aturan syariah. 

Harapan umat terhadap bank syariah cukup besar karena melalui 

bank syariah umat akan terhindar dari efek negatif yang terdapat pada 

suku bunga. Karena melalui suku bunga nasabah yang meminjam akan 

semakin terbelit dengan hutang karena adanya beban kelipatan bunga 

terhadap nasabah yang telat dan lalai membayar angsurannya. 

Kemudian melalui sistem bunga ini, pengembangan ekonomi kelas 

menengah ke bawah tidak begitu tersentuh karena perputaran ekonomi 

tidak menyentuh kelas menengah ke bawah. Karena dampak negarif hal-

hal inilah yang membuat bank syariah sangat dibutuhkan eksistensinya 

                                                             
2Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm. 3-4.  
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hingga diharapkan mampu bersaing di pasar perbankan Indonesia. 

Dengan pengelolaan yang baik dan efisien terhadap  sumber dana yang 

diperoleh bank syariah diharapkan pertumbuhan dan laba bank syariah 

terus meningkat.3 

Namun, menurut Humayon A.Dar, sejauh ini bank-bank syariah 

gagal dalam mengadopsi Profit and Loss Sharing (PLS) sebagai basis 

mode pembiayaan dalam bisnis mereka. Bahkan khusus perusahaan 

Islam, seperti Perusahaan Mudharabah (MCO) di Pakistan, yang 

seharusnya murni berfungsi secara PLS, namun justru mengabaikan 

dananya diinvestasikan pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah. 

Menurut Asosiasi Bank Islam Internasional, PLS menutupi kurang 20 

persen dari investasi yang dilakukan oleh bank-bank syariah di seluruh 

dunia pada tahun 1996. Demikian pula, menurut Islamic Development 

Bank (IDB) PLS tidak banyak digunakan dalam perusahaan keuangan 

bisnis kecuali dalam proyek-proyek kecil saja.4 

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan (produk 

penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, 

ketika pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung 

dari hasil usaha nasabah. Pembiayaan skim bagi hasil dinilai memenuhi 

prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kejujuran, ketika dengan 

konsep bagi hasil ini bank syariah siap berbagi risiko usaha, tidak seperti 

pembiayaan berbasis bunga di bank konvensional yang nasabah 

peminjamnya menanggung semua risiko.5 Meskipun diakui bahwa 

                                                             
3 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga 

Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasr Modal Syari’ah) di Indonesia, cet. ke-4, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55 – 56. 
4 Humayon A. Dar dan John R. Presley, Lack of Profit and Loss Sharing in 

Islamic Banking: Management and Control Imbalances, (United Kingdom: 

Loughborough University, 2001), hlm. 1-2.  
5 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 

Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 4. 



18 

keunggulan bank syariah ada pada konsep pembiayaan bagi hasil dan 

dianggap sebagai basis utama kegiatan bank syariah.6  

 

B. Pengantar Manajemen Dana (Funding ) di Bank Syariah 

Sebagai perantara keuangan, lembaga keuangan khususnya 

perbankan berperan penting dalam mengatur lalu lintas keuangan 

antara pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana melalui 

pembiayaan (kredit di bank konvensional). Perbankan harus bisa 

menyeimbangkan operasional keuangan dari sisi funding dan dari sisi 

financing.7 Karena jika salah satu lebih diutamakan dan mengabaikan sisi 

yang lainnya berarti perbankan tersebut sedang mengalami masalah 

dalam pengelolannya. 

Intermediasi keuangan didefinisikan sebagai proses penyaluran 

mobilisasi dana dari sektor ekonomi surplus (penabung), menuju sektor 

defisit (investor) oleh intervensi perantara keuangan. Perantara keuangan 

menerima uang dari penabung atau investor dan meminjamkan dana 

tersebut untuk peminjam, sehingga menghubungkan antara mereka 

yang mencari penghasilan (pada dana mereka) dan mereka yang 

mencari kredit/pembiayaan. Perantara keuangan meliputi tabungan dan 

pinjaman asosiasi, bangunan dan pinjaman asosiasi, bank tabungan, 

bank komersial, perusahaan asuransi jiwa, serikat kredit dan perusahaan 

investasi. Peran perantara keuangan adalah untuk menyalurkan dana dari 

pemberi pinjaman untuk peminjam.8 

                                                             
6 Ascarya (editor), Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan 

Syari’ah, (Jakarta: Bank Indonesia dan LPPI, 2004), hlm. 23.  
7 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan 

Perbankan, edisi kelima, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6. 
8 Khadidja Khaldi dan Amina Hamdouni, “Islamic Financial Intermediation: 

Equity, Efficiency and Risk”, International Research Journal of Finance and 

Economies, 2011, hlm. 146. 
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Konsep perbankan syariah pada dasarnya didasarkan pada 

gagasan bahwa Islam melarang riba, tetapi mengizinkan perdagangan 

dengan berbagi laba-rugi (profit and loss sharing). Dua bentuk bagi hasil 

dan bagi kerugian, yang sering disebut dalam literatur fiqh adalah 

mudharabah dan musyarakah.9 

Aktivitas pendanaan yang dijalankan bank syariah berbeda dengan 

bank konvensional di mana pada bank syariah sumber dana dihimpun 

kebanyakan melalui akad mudharabah dan dana yang didapat pada 

pendanaan disalurkan bank syariah melalui pembiayaan dengan 

beberapa prinsip pembiayaan. Dalam hal pendanaan, melalui akad 

mudharabah bank syariah bertindak sebagai pengelola (mudharib) dari 

dana yang diinvestasikan oleh nasabah (shahibul mal) dalam aransemen 

ekuitas (modal usaha) dan investasi komoditas (niaga) yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam.10  

Model bagi hasil seperti yang diyakini oleh kebanyakan ekonom 

Islam pada praktiknya dalam menentukan nisbah bagi hasil dapat 

melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Production Sharing, secara umum konsep production sharing 

merupakan bentuk dari kesepakatan untuk membagi risiko dan 

mengurangi biaya pengawasan dalam proses produksi. Di Indonesia 

konsep ini dapat diwujudkan dalam kontrak kerja sama misalnya 

antara PT. Pertamina (negara) dengan mitra kontraktornya. Kontrak 

dalam sistem production sharing ini ditandatangani bersama antara 

pemerintah, yang diwakili oleh Pertamina (BP MIGAS),11 dan beberapa 

                                                             
9 Irawan Febianto, “Adapting Risk Management for Profit and Loss 

Sharing Financing of Islamic Banks”, Journal of Modern Economy, 2012, hlm. 73. 
10 Latifa M. Algoud dan Mervin K. Lewis, Perbankan Syari’ah: Prinsip, 

Praktik, Prospek, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Serambi, 

2001), hlm. 92 – 93. 
11 Sejak diterbitkan UU MIGAS No. 22 tahun 2001, hak pertambangan 

yang dikuasai pemerintah (Pertamina) didelegasikan kepada Badan Pelaksana 

MIGAS (BP MIGAS). 
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perusahaan minyak, yang mempunyai kemampuan keuangan 

maupun teknologi untuk melakukan eksplorasi minyak dan aktivitas 

produksinya.12 (Jusmaliani, 2010: 13). 

2. Revenue Sharing, secara definitif pengertian revenue sharing dapat 

terjadi di antara dua perusahaan yang saling bekerja sama. Konsep ini 

berbeda dengan profit and loss sharing yang melibatkan pemilik 

usaha dan karyawannya untuk saling berbagi keuntungan dan risiko. 

Menurut Perloff, revenue sharing akan memberikan insentif yang tidak 

tepat dan akan menurunkan laba gabungan. Penyebabnya adalah 

karena dengan pola bagi-hasil seperti ini penjualan akan lebih kecil.13   

3. Profit and Loss Sharing (PLS), sistem PLS merupakan akad yang siap 

berbagi untung dan rugi di antara beberapa pihak yang bekerjasama 

dalam men 

 

\gelola suatu usaha. Di mana salah satu pihak sebagai pemodal yang 

menginvestasikan modalnya seratus persen sedangkan pihak lain 

adalah pengelola yang punya keahlian dalam mengelola usaha.14 

Secara luas, PLS adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih 

pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka mengumpulkan 

sumber daya untuk berinvestasi dalam proyek berbagi dalam laba 

rugi. Ekonom Islam berpendapat bahwa PLS berdasarkan dua mode 

utama pembiayaan, yaitu mudharabah dan musyarakah, dimana 

imbalan bagi hasil berkaitan dengan pembagian risiko. Hampir semua 

teori perbankan syariah berdasarkan Mudharabah atau Musyarakah, 

                                                             
12 Jusmaliani dkk., Usaha Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik, (Bantul: 

Kreasi Wacana, 2010), hlm. 13.  
13 Jusmaliani dan Yani Mulyaningsih, Aktivitas Ekonomi Berbagi Hasil: 

Revenue Sharing, 2010, hlm. 18. 
14 Jusmaliani dkk., Usaha Bagi Hasil…., hlm. 22. 
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tapi pada kenyataan yang sebenarnya praktek perbankan Islam jauh 

dari model ini.15  

Pada umumnya bank syariah di Indonesia beroperasi dengan pola 

revenue sharing, hal ini tidak lain untuk meminimalkan risiko usaha, 

terutama untuk pihak bank. Tidak adanya pendampingan terhadap 

usaha yang memperoleh pembiayaan, menyebabkan pengawasan 

terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan hanya berdasarkan 

laporan keuangan yang diberikan perusahaan yang menjadi nasabah. 

Pendampingan usaha berarti harus mengeluarkan biaya ekstra. Tanpa 

pendampingan langkah yang bisa menimilakan risiko adalah dengan 

pola revenue sharing. Setelah nasabah mendapatkan pendapatan maka 

pendapatan tersebut langsung dibagi tanpa dikurangi terlebih dahulu 

dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah tersebut. 

Pertimbangan lainnya adalah karena pihak penabung belum bisa 

menerima jika uang yang ditabungkan akan hilang karena perusahaan 

yang dibiayainya merugi.16  

Revenue sharing bertentangan dengan prinsip berbagi untung dan 

berbagi rugi yang seharusnya dipraktekkan di bank syariah. Apalagi pada 

akad mudharabah, jika terjadi kerugian dalam usaha, maka yang 

menanggung kerugian adalah investor (shahibul mal). Revenue sharing 

yang dipraktekkan selama ini adalah pembagian keuntungan yang 

dilakukan sebelum ada kalkulasi terhadap biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh perbankan. Padahal dalam pembiayaan, ada biaya-

biaya operasional yang mesti ditanggung oleh perbankan.17 

Revenue sharing yang dipraktekkan sekarang memberikan kesan 

bahwa nasabah berlepas tangan dan tidak ikut bertanggung jawab pada 

beban yang ditanggung perbankan.  Namun, menurut Muhammad hal 

                                                             
15 Sudin Haron, “A Comparative Study of Islamic Banking Practices”, J.Kau 

Islamic Economic, vol. 10, 1998, hlm. 35. 
16 Jusmaliani dan Yani Mulyaningsih, Aktivitas Ekonomi …., hlm. 39 – 40. 
17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Wacana Ulama dan 

Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hlm. 179. 
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ini dilakukan oleh perbankan dengan pertimbangan pasar, karena 

nasabah akan tertarik menginvestasikan dananya ketika risiko yang 

ditanggung oleh nasabah tidak begitu berat. Nasabah yang akan 

menabung maupun mendepositokan dananya tentunya akan memilih 

perebankan yang aman dari risiko.18 

 

Sumber-sumber Dana Bank Syariah 

Pendanaan berperan penting bagi bank syariah, karena semakin 

banyak dana yang bisa dihimpun oleh bank syariah, semakin leluasa 

bank tersebut dalam menjalankan bisnisnya karena melimpahnya dana 

yang bisa diberikan kepada nasabah pembiayaan yang membutuhkan 

dana. Namun, sedikitnya sumber dana akan membuat bank syariah 

kesulitan dalam menjalankan usahanya, bahkan membuat bank tidak 

leluasa dalam menjalankan bisnisnya karena keterebatasan dana 

maupun modal. 

Selama ini pasar perbankan syariah bergerak murni karena 

pergerakan pasar karena sumber dana bank syariah banyak bersumber 

dari masyarakat melalui dana pihak ketiga yang disalurkan masyarakat 

kepada bank syariah. Walaupun sumber dana bank syariah juga berasal 

dari saham pemilik bank dan juga penyertaan dari pihak yang 

berinvestasi pada bank tersebut, namun jumlah terbanyak sumber dana 

bank syariah masih berasal dari dana pihak ketiga yang diinvestasikan 

masyarakat melalui tabungan dan deposito. Selama ini modal dan 

cadangan yang dimiliki perbankan Indonesia belum ada yang melewati 

angka 4% dari seluruh total aktiva yang dimiliki perbankan. 

Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah dari masyarakat 

dapat berupa titipan (wadi’ah), investasi umum (mudharabah mutalaqah) 

dan investasi khusus (dikenal juga dengan mudharabah muqayyadah). 

Pada wadi’ah, bank hanya diberi amanah untuk menjaga dan 

                                                             
18 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN, 2005), hlm. 277 - 278. 
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mengamankan dana maupun barang yang dititipkan masyarakat ke bank 

syariah dan tidak menginvestasikannya dalam pembiayaan serta bank 

tidak memperoleh keuntungan dari akad ini karena tidak 

menginvestasikannya dalam pembiayaan. Pada mudharabah mutlaqah, 

bank akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan 

nasabah karena bank mengelola dana nasabah dan disalurkan kepada 

pembiayaan melalui investasi umum. Sedangkan pada mudharabah 

muqayyadah, bank hanya bertugas sebagai manajer dan mendapatkan 

imbalan berupa fee. Pada akad ini investorlah yang berinvestasi dan 

menanggung risiko jika mengalami kerugian.19 

 

 

Sumber dana bank syariah berasal dari: 

1. Modal yang disalurkan oleh para pemegang saham dan pemilik 

bank syariah tersebut, modal ini dikenal juga dengan modal inti. Modal 

inti ini terbagi pada: 

a. Modal yang disalurkan oleh para pemegang saham yang 

diinvestasikan oleh para pemegang saham di bank syariah. Pemegang 

saham merupakan orang pertama dan pihak pertama yang berinisiatif 

mendirikan bank syariah, oleh karena itu modal inti perbankan berasal 

dari para pemegang saham, meskipun ketika berkembang modal 

terbanyak juga berasal dari dana pihak ketiga. 

b. Laba usaha bank syariah yang tidak dibagikan kepada para 

pemegang saham. Biasanya tujuan dari hal ini adalah untuk menutupi 

kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah di 

kemudian hari. Laba yang tidak dibagikan ini dengna tujuan untuk 

meng-cover risiko ini dikenal juga dengan dana cadangan. 

c. Pada sisi lain juga ada laba bank yang ditahan dan tidak 

dibagikan kepada para pemegang saham. Bedanya laba yang ditahan 

                                                             
19 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2005), hlm. 46 - 47. 
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ini untuk tujuan menambah modal bank syariah. Berbeda dengan 

cadagangan yang bertujuan untuk meng-cover risiko perbankan.20 

 

2. Kuasi ekuitas. Melalui kuasi ekuitas ini bank syariah berperan 

sebagai mudharib yang bertugas menyediakan jasa bagi para investor 

yang ingin menginvestasikan sahamnya melalui akad mudharabah 

mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan tabungan mudharabah. 

Sebagai mudharib, bank syariah bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh para nasabah dan 

memberikan bagi hasil keuntungan bagi para nasabah yang 

menginvestasikan dananya di bank syariah. 

 

3. Titipan dengan akad wadi’ah. Akad wadi’ah pada titipan ini 

terbagi kepada akad wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. 

Melalui akad wadi’ah yad dhamanah bank boleh menginvestasikan 

dana yang diperolehnya dari nasabah dan diperbolehkan memberikan 

bonus bagi nasabah, namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan 

di awal akad. Sedangkan melalui akad wadi’ah yad amanah bank tidak 

diperbolehkan menginvestasikan dana atau barang yang dititipkan oleh 

nasabah karena nasabah hanya menitipkan uang dan barangnya 

kepada bank syariah sebagai institusi yang diberikan amanah oleh 

nasabah.21 

Bank syariah adalah bank yang identik dengan bank bagi hasil, 

begitu juga ketika ditanya apakah perbedaan antara bank syariah dan 

bank konvensional, maka akan ada jawaban bahwa bank syariah adalah 

bank berdasarkan bagi hasil sedangkan bank konvensional adalah bank 

yang berdasarkan pada suku bunga. Melalui prinsip bagi hasil ini, 

hubungan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaannya adalah 

                                                             
20 Nurma Sari, “Manajemen Dana Bank Syariah”, Al-Maslahah: Jurnal Ilmu 

Syariah, 

https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/341/282, 

diakses tanggal 3 November 2017. 
21 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah…., hlm. 50 – 51. 

https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/341/282
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hubungan kemitraan. Pada sisi funding, bank syariah akan bertindak 

sebagai mitra mudharib dari nasabah yang menginvestasikan dananya ke 

bank syariah (shahibul mal). Sedangkan pada dari sisi financing, bank 

syariah akan bertindak sebaliknya, yaitu sebagai shahibul mal bagi 

nasabah yang mengajukan pembiayaan, karena nasabah pembiayaanlah 

yang menjadi mudharib-nya. 22 Namun, walaupun identik dengan bank 

bagi hasil justru produk yang laris di bank syari’ah adalah produk 

murabahah (jual beli).23 

Bagi hasil dengan prinsip Profit and Loss Sharing (PLS) mendapat 

dukungan luas sebagai transaksi pengganti bunga. Prinsip ini dianggap 

sah karena dua karakteristik dasar. Pertama, menurut aturan PLS, dua 

pihak yang melakukan tawar-menawar harus memperoleh bagian yang 

fair dari keseluruhan laba dalam proporsi yang sukarela dan saling 

menguntungkan yang disetujui di muka. Kedua, kerja sama finansial 

tersebut merupakan transaksi barang dan jasa dan bukan transaksi yang 

hanya melibatkan uang saja. Sebaliknya transaksi berdasarkan bunga 

tidak memiliki karakteristik ini karena menuntut tingkat pengembalian 

tetap atas modal dan transaksi financial berbasis bunga tidak secara 

khusus dikaitkan dengan suatu aktivitas ekonomi riil. Membandingkan 

kedua jenis pengaturan financial ini, jenis PLS dianggap efisien dan adil. 

Efisien karena transaksi ini meningkatkan tingkat internediasi finansial 

yang menghubungkan sector-sektor ekonomi riil dan finansial dalam 

model yang komplit dan bermanfaat. Adil karena pendapatan uang 

berasal dari aktivitas tersebut dibagi secara adil (tidak harus sejajar) 

antara pemberi pinjaman dan peminjam.24 

                                                             
22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), hlm. 137. Dikutip juga dari Mudrajad Kuncoro dan 

Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, edisi pertama, 

(Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 601. 
23 Al-Kaff, Does Islam Assign any Value/Weight to Time Factor in Economic 

and Financial transactions?, (Karachi: Islamic Research Academy, 1986), hlm. 5. 
24 Syed Nawab Haider Naqvi, Islam Economics and Society, (London and 

New York: Kegan Paul International, 1994), hlm. 121. 
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Abdullah Saeed menyatakan bahwa bagaimanapun, dalam 

prakteknya, bank-bank Islam umumnya telah membuktikan bahwa PLS 

itu, sebagaimana diusulkan para teoritis tersebut (ahli bank Islam), tidak 

dapat diterapkan secara luas dalam perbankan Islam karena beratnya 

risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Pengalaman ini membuat 

bank-bank Islam berusaha menemukan cara-cara yang dapat untuk 

membatasi kelonggaran konsep PLS ini dan agar dapat menerapkan 

konsep tersebut dalam suatu mekanisme-mekanisme peminjaman uang 

yang nyaris tanpa risiko.25 

 

 

] 

 

Pertumbuhan Pendanaan Bank Syariah 

Sampai dengan bulan September tahun 2017 pertumbuhan 

perbankan syariah terus memperlihatkan perkembangan positif dan 

optimis karena terlihat dari sisi total aset bank syariah yang terus 

meningkat. Hal ini terlihat melalui grafik berikut ini: 

 

Gambar 1: 

Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia 

                                                             
25 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of 

Riba and Its Contemporary Interpretation, (Leiden, New York, Koln: EJ. Brill, 1996), 

hlm. 51.  
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Sumber: Ojk, 2017. 

 

Jika dilihat berdasarkan total aset, bank syariah di Indonesia terus 

memperlihatkan pertumbuhan dalam empat tahun terakhir terhitung 

sejak tahun 2014. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

memperlihatkan sejak tahun 2014, total aset Bank Umum Syariah (BUS) 

lebih kurang Rp 204 triliun dan pada September 2017 total aset bank 

syariah berjumlah Rp 275 triliun, terlihat ada penambahan Rp 71 triliun 

total aset bank syariah di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir. 

Sedangkan Unit Usaha syariah (UUS) juga memperlihatkan 

pertumbuhan aset yang menggembirakan. Pada tahun 2014 total aset 

UUS lebih kurang Rp 67 triliun dan pada bulan September tahun 2017 

total aset UUS berjumlah lebih kurang  Rp 119 triliun, ada penambahan 

total aset UUS lebih kurang Rp 52 triliun dalam kurun waktu empat 

tahun terakhir.26 

Pertumbuhan bank syariah yang menggembirakan pada total 

aset juga berimbas pada pertumbuhan yang baik dari sisi funding bank 

                                                             
26http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-

perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---

September-2017/SPS%20September%202017.pdf, diakses tanggal 5 November 

2017. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2017/SPS%20September%202017.pdf
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2017/SPS%20September%202017.pdf
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2017/SPS%20September%202017.pdf
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syariah. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan dana pihak ketiga bank 

syariah berikut ini: 

Gambar 2: 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia 

 

 

   Sumber: OJK, 2017. 

 

Pengelolaan yang baik pada pendanaan bank syariah 

memperlihatkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup signifikan 

dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2014  jumlah dana pihak ketiga 

yang diinvestasikan pada Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia berjumlah 

lebih kurang Rp 170 triliun dan pada September 2017 dana pihak ketiga 

BUS ini sudah mendapai angka Rp 232 triliun. Ada peningkatan sebanyak 

Rp 62 triliun dalam empat tahun terakhir pada dana pihak ketiga BUS. 

Sementara itu dana pihak ketiga UUS juga meningkat cukup 

signifikan. Terlihat pada tahun 2014 dana pihak ketiga UUS berjumlah Rp 

47 triliun dan pada September 2017 dana pihak ketiga UUS berjumlah 

Rp 86 triliun. Disini terlihat peningkatan dana pihak ketiga UUS dalam 

empat tahun terakhir sejumlah Rp 39 triliun.27 

Good Corporate Governance dan Sharia Governance di Bank Syariah 

                                                             
27 Ibid 
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Good Corporate Governance di suatu perusahaan dilihat dari dua 

sisi sudut pandang, yaitu sisi investor yang menginvestasikan sahamnya 

(shareholding) di sebuah perusahaan dan dari sisi orang maupun institusi 

yang punya perhatian terhadap perusahaan tersebut (stakeholding). 

Sudut pandang shareholding menginginkan penerapan Good Corporate 

Governance memberikan kemaslahatan bagi investor yang 

menginvestasikan sahamnya. Sedangkan dari dari sudut pandang 

stakeholding, lebih mengedepankan kepercayaan dan menjunjung tinggi 

akhlak dalam bermuamalah sehingga semua organ yang punya 

kepentingan dengan perusahaan tersebut sama-sama mendapat 

kemaslahatan.28 Hal ini berbeda dengan sudut pandang shareholding 

yang hanya mementingkan kemaslahatan untuk salah satu pihak saja. 

Good Corporate Governance berhubungan dengan tata kelola 

sebuah perusahaan yang mengedepankan akhlak, semangat kerja yang 

menularkan aura positif untuk seluruh elemen perusahaan. Dengan 

semangat seperti ini akan membuat lingkungan kerja menjadi senyaman 

rumah yang terhindar dari perselisihan fisik maupun batin sehingga yang 

menjadi fokus semua elemen yang ada dalam perusahaan tersebut 

adalah untuk tujuan kemaslahatan perusahaan dan semua elemennya. 

Menurut Veithzal Rivai prinsip-prinsip yang terdapat pada Good 

Corporate Governance ini adalah: 

1. Transparancy 

Informasi yang terdapat di sebuah perusahaan harus diungkapkan 

secara terbuka, karena pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan tersebut memerlukan informasi tentang kondisi 

perusahaan tempat dia berinvestasi. 

2. Accountability 

Perlu adanya pengawasan yang efektif terhadap pemegang saham, 

komisaris dan direksi. Artinya tanggung jawab masing-masing bagian 

dalam perusahaan tersebut harus berjalan dengan baik. 

                                                             
28 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syari’ah di 

Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 35. 
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3. Responsibility 

Perusahaan tersebut harus taat dan patuh kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan tersebut menjadi 

Good Corporate Governance. 

4. Fairness 

Tidak membeda-bedakan perlakuan untuk semua elemen yang ada di 

perusahaan tersebut. Salah satu bentuk kewajaran disini adalah seperti 

yang disyaratkan oleh KNPPB bahwa minimal 20% direksi tidak ada 

hubungan dengan para pemegang saham dan direksi.29 

 

Selain empat prinsip di atas, Bambang Rianto Rustam juga 

menambahkan satu prinsip lagi dalam Good Corporate Governance, yaitu 

prinsip professional artinya para pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

sebuah perusahaan mempunyai kompetensi dan bersikap independen 

serta berkomitmen dalam mengembangkan perusahaan. 

Good Corporate Governance di perbankan syariah tidak hanya 

dikembangkan melalui lima prinsip di atas, lebih jauh Bambang Rianto 

Rustam mengungkapkan bahwa Good Corporate Governance di 

perbankan syariah untuk melindungi hak para pihak yang 

berkepentingan dengan perbankan syariah tersebut dan patuh pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai moral 

Islami.30   

Menurut Ferry N. Idroes Good Corporate Governance (pengelolaan 

yang baik) pada dunia perbankan digambarkan sebagai interaksi antara 

dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan 

(stakeholder), dan para pemegang saham. Keberadaan Good Corporate 

Governance diharapkan dapat membantu perbankan dalam menetapkan 

tujuannya, operasional harian, mempertimbangkan kepentingan 

                                                             
29 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic 

Bank (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 519-521. 
30 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah di 

Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 398. 
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stakeholder, patuh terhadap aturan yang berlaku dan perlindungan 

terhadap nasabah kreditor. Penerapan Good Corporate Governance oleh 

bank sentral masing-masing negara berbeda-beda karena adanya 

perbedaan struktur organisasi, budaya, sosial politik, dan model hukum 

yang diterapkan oleh bank sentral.31 

Implementasi Good Corporate Governance di perbankan adalah 

sebagai usaha memperkuat struktur perbankan nasional, karena 

tantangan dan risiko yang dihadapi perbankan nasional makin beragam 

dan makin meningkat seiring dengan perkembangan perbankan 

nasional dan internasional, apalagi dengan semakin banyaknya produk 

perbankan, maka risiko yang dihadapi perbankan pun akan semakin 

kompleks yang berakibat pada meningkatnya eksposur risiko perbankan 

nasional.32  

IFSB (Islamic Financial Service Board) membuat benang merah 

perbedaan pengaplikasian Good Corporate Governance antara bank 

syariah dan bank konvensional adalah pada penerapan kepatuhan 

syariah yang menekankan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

untuk menilai kepatuhan syariah dalam semua elemen bank syariah. IFSB 

menekankan pentingnya peran DPS karena di tangan DPS lah letak 

kelebihan bank syariah dan yang membedakan bank syariah dengan 

bank konvensional.33 

Good Corporate Goverenance bukanlah suatu hal yag baru bari 

bank syariah, karena dasar dari prinsip keuangan Islam memang 

menempatkan akuntabilitas, transparansi dan saling percaya. 

Pengelolaan bank syariah dalam ruang lingkup keuangan Islam 

menempatkan al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman dalam transaksi 

keuangan Islam. Apa yang sudah disampaikan dalam al-Qur’an dan 

hadis serta menjadi aturan yang ada dalam kepatuhan syariah, maka hal 

                                                             
31 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan…, hlm. 246-247. 
32 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 244. 
33 Ibid., hlm. 251. 
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tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank 

syariah.34 

Nasser Saidi menambahkan bahwa tata kelola yang baik dari suatu 

perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kinerja ke arah lebih baik 

dalam hal ekuitias (pendanaan) saja, melainkan juga akan meningkatkan 

kredit ke arah yang lebih baik. Transparansi dan pengungkapan 

merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan.35  Dengan 

penerapan Good Corporate Governance yang baik tentu saja akan 

menambah kepercayaan nasabah bagi perbankan syariah, karena 

nasabah akan merasa aman dalam hal menginvestasikan dananya dan 

yang mengajukan pembiayaanpun juga akan aman karena kejelasan 

pengelolaan yang dilakukan di bank syariah tempat nasabah tersebut 

mengajukan pembiayaan. 

Selain mengaplikasikan Good Corporate Governance, perbankan 

syariah juga perlu menerapkan Sharia Governance yaitu tata kelola 

perbankan yang berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Di sini 

diperlukan peran Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kepatuhan 

syariah yang dijalankan dalam operasional perbankan syariah. Penerapan 

Sharia Governance akan menjadikan bank syariah tidak hanya mengerjar 

keuntungan finansial dalam bisnis keuangannya, tapi juga 

menjadikannya sebagai perbankan yang etis dan religius. Oleh karena 

itu, alangkah lebih baiknya bank syariah selain menerapkan Good 

Corporate Governance juga menerapkan Sharia Governance.36   

 

 

 

                                                             
34 Nasser Saidi, “Corporate Governance in Islamic Finance”, chapter 33, 

http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://nassersaidi.com/wp-

content/uploads/2012/08/Corporate-Governance-in-Islamic-Finance-Islamic-

Wealth-ch33-FEB-2009.pdf&hl, diakses tanggal 9 Oktober 2017, hlm. 436. 
35 Ibid., hlm. 449. 
36 Hussein Elasrag, “Corporate Governance in Islamic Financial 

Institutions”, MPRA: Munich Personal RePec Archieve, 26 Mei 2014, hlm. 31. 

http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://nassersaidi.com/wp-content/uploads/2012/08/Corporate-Governance-in-Islamic-Finance-Islamic-Wealth-ch33-FEB-2009.pdf&hl
http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://nassersaidi.com/wp-content/uploads/2012/08/Corporate-Governance-in-Islamic-Finance-Islamic-Wealth-ch33-FEB-2009.pdf&hl
http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://nassersaidi.com/wp-content/uploads/2012/08/Corporate-Governance-in-Islamic-Finance-Islamic-Wealth-ch33-FEB-2009.pdf&hl


33 

Kesimpulan 

Sumber dana dan total aset yang terdapat di bank syariah 

Indonesia terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Hal 

ini tentu saja menjadi kabar gembira dan memunculkan semangat 

optimis bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Agar sumber 

dana bank syariah terus konsisten mengalami peningkatan, kiranya 

prinsip Good Corporate Governance dan Sharia Governance perlu terus 

diterapkan di bank syariah agar bisa meningkatkan pendapatan bank 

syariah dari sisi transaksinya dan tentunya juga menjadi aspek etis dan 

religiusitas di bank syariah. 
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PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA  PERBANKAN 

SYARIAH DI INDONESIA 

Agus Triyono, M.B.A1 

 

A.   Pendahuluan  

 Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992, UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.  

23  Tahun  1999  sebenarnya  sudah  menjadi  dasar  hukum  yang kuat  

bagi  terselenggaranya  perbankan  syariah  di  Indonesia, kendatipun  

masih  ada  beberapa  hal  yang  masih  perlu disempurnakan,  

diantaranya  perlunya  penyusunan  dan penyempurnaan  ketentuan  

maupun  perundang-undangan  mengenai operasionalisasi  bank  syari’ah  

secara  tersendiri,  sebab  undang - undang  yang  ada  sesungguhnya  

merupakan  dasar  hukum  bagi  penerapan dual banking system. 

Keberadaan bank syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program  

pengembangan  bank  konvensional,  padahal  yang dikehendaki  adalah  

                                                        
1 Dosen tetap jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Alumni Magister Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Program Studi Magister Manajemen Universitas Gajah Mada 2008. 
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bank  syariah  yang  betul-betul  mandiri  dari berbagai perangkatnya 

sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.  Karena  

pengembangan  perbankan  syariah  sendiri  pada awalnya ditujukan 

dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi segmen masyarakat  yang  

belum  memperoleh  pelayanan  jasa  perbankan karena  sistem  

perbankan  konvensional  dipandang  tidak  sesuai dengan prinsip syariah 

yang diyakini. Pengembangan  perbankan  syariah  juga  dimaksudkan  

sebagai perbankan  alternatif  yang  memiliki  karakteristik  dan  

keunggulan tertentu.  Unsur  moralitas  menjadi  faktor  penting  dalam  

seluruh kegiatan  usahanya.  Kontrak  pembiayaan  yang  lebih  

menekankan sistem  bagi  hasil  mendorong  terciptanya  pola  hubungan  

kemitraan (mutual  investor  relationship),  memperhatikan  prinsip  

kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha.2  

Selain  penyempurnaan  terhadap  sisi  kelembagaan,  perlu  juga 

memperhatikan  sisi  hukum  sebagai  landasan  penyelenggaraannyahal  

ini  untuk  mengantisipasi  munculnya  berbagai  macam  permasalahan 

dalam operasionalisasinya. Pada awalnya yang menjadi kendala hukum 

bagi penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  adalah  hendak  dibawa  

ke  mana penyelesaiannya,  karena  Pengadilan  Negeri  tidak  

menggunakan syariah  sebagai  landasan  hukum  bagi  penyelesaian  

perkara, sedangkan  wewenang Pengadilan  saat  itu menurut  UU  No.  7  

Tahun 1989  hanya  terbatas  mengadili  perkara  perkawinan,  kewarisan, 

wasiat,  hibah,  wakaf  dan  shadaqah.  Sehingga  kemudian  untuk 

mengantisipasi  kondisi  darurat  maka  didirikan  Badan  Arbitrase 

Muamalah  Indonesia  (BAMUI)  yang  didirikan  secara  bersama  oleh 

Kejaksaan  Agung  RI  dan  MUI,  namun  badan  tersebut  tidak  bekerja 

efektif  dan  sengketa  perdata  di  antara  bank-bank  syariah  dengan 

para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.3 

                                                        
2Rachmat Syafe’I,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbankan  syariah, 

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm   
3Asmuni  M.  Thaher,  Kendala-kendala  Seputar  Eksistensi  Perbankan  

Syariah  di Indonesia, MSI-UII.Net-3/9/2004 
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Sampai  saat  ini  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah dapat 

dilakukan melalui dua model, yakni penyelesaian secara litigasi dan  non  

litigasi.  Pilihan  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dapat dibagi dua, 

yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari beberapa  model  

penyelesaian  sengketa  tersebut  masing-masing memiliki  kekurangan  

dan  kelebihan  dan  akan  diuraikan  lebih  lanjut dalam tulisan ini.  

   

B. Beberapa Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di 

Indonesia  

  Pada  prinsipnya  penegakan  hukum  hanya  dilakukan  oleh 

kekuasaan  kehakiman  (judicial  Power)  yang  secara  konstitusional lazim  

disebut  badan  yudikatif  (Pasal  24  UUD  1945).  Dengan demikian, maka 

yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa  

hanya  badan  peradilan  yang  bernaung  di  bawah  kekuasaan 

kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal  2  UU  No. 14 

Tahun  1970  secara  tegas  menyatakan  bahwa  yang  berwenang  dan 

berfungsi  melaksanakan  peradilan  hanya  badan-badan  peradilan yang  

dibentuk  berdasarkan  undang-undang.  Diluar  itu  tidak dibenarkan  

karena  tidak  memenuhi  syarat  formal  dan  official  serta bertentangan  

dengan  prinsip  under  the  authority  of  law.  Namun berdasarkan  Pasal  

1851,1855,1858  KUHPdt,  Penjelasan  Pasal  3  UU No.  14  Tahun  1970  

serta  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  

Penyelesaian  Sengketa,  maka  terbuka  kemungkinan para  pihak  

menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  lembaga selain  

pengadilan  (non  litigasi),  seperti  arbitrase  atau  perdamaian (islah).4  

Untuk  memperjelas  masing-masing  kelebihan  dan kelemahan  baik  

model  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi maupun non litigasi 

maka perlu ditelaah satu persatu:  

  

                                                        
4Karnaen  Perwataatmaja,  dkk.,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia , 

(Jakarta:Prenada Media), 2005, hal. 288. 
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1. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Jalur  Non 

Litigasi  

 Di Indonesia,  penyelesaian sengketa  melaui  jalur  non  litigasi di  

atur  dalam  satu  pasal,  yakni  Pasal  6  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

1.1 Arbitrase  

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah 

tahkim.  Tahkim berasal dari  kata  hakkama,  secara etimologis berarti  

menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa. 

Pengertian  tersebut  erat  kaitannya  dengan  pengertian  menurut 

terminologisnya.5  Lembaga  ini  telah  dikenal sejak  zaman  pra  

Islam. Pada  masa  itu,  meskipun  belum  terdapat  sistem  peradilan  

yang terorganisir,  setiap  ada  perselisihan  mengenai  hak  milik,  waris  

dan hak-hak  lainnya  seringkali  diselesaikan  melalui  bantuan  juru  

damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang 

berselisih.6  

Gagasan  berdirinya  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia, diawali  

dengan  bertemunya  para  pakar,  cendekiawan  muslim, praktisi  

hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya  

lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia.  Pertemuan  ini dimotori  

Dewan  Pimpinan  MUI  pada  tanggal  22  April  1992.  Setelah 

mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan  beberapa kali 

penyempurnaan  terhadap  rancangan  struktur  organisasi  dan 

prosedur  beracara  akhirnya  pada  tanggal  23  Oktober  1993  telah 

diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),7 sekarang 

                                                        
5A.  Rahmat  Rosyadi,  Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  

Positif, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 43. 
6NJ.  Coulson,  a  History  of  Islamic  Law,  (Edinburg:  University  Press),  

1991,  hal. 10 
7Warkum  Sumitro,  Asas-Asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  

Terkait (BAMUI,  Takaful  dan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia),  (Jakarta:Raja  

Grafindo Persada), 2004, hal. 167. 
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telah  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional 

(BASYARNAS)  yang  diputuskan  dalam  Rakernas  MUI  tahun  2002. 

Perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI  dituangkan  dalam  SK  

MUI No.  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember  2003  sebagai 

lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di 

bidang ekonomi syariah.  

  

Kedudukan  BASYARNAS  Ditinjau  Dari  Segi  Tata  Hukum Indonesia  

UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok 

Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  10  ayat  (1)  menyatakan  bahwa kekuasaan  

kehakiman  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  

Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan Tata  Usaha  

Negara.  Namun  demikian,  di  dalam  Penjelasan  Pasal  3 ayat (1) 

undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian  

perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar perdamaian  atau  melalui  

arbitrase  tetap  diperbolehkan,  akan tetapi  putusan  arbiter  hanya  

mempunyai  kekuatan eksekutorial  setelah  memperoleh  izin  atau  

perintah  untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan”  Selama  ini  yang  

dipakai  sebagai  dasar  pemeriksaan  arbitrase  di Indonesia  adalah  Pasal  

615  sampai  dengan  Pasal  651  Reglemen Acara  Perdata  (Reglement  

op  de  Rechtvordering,  Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, 

Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen  Acara  untuk  Daerah  Luar  

Jawa  dan  Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 

1927:227).  

Dengan  diberlakukannya  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang 

Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  melalui  Pasal  81 

undang-undang  tersebut  secara  tegas  mencabut  ketiga  macam 

ketentuan  tersebut  terhitung  sejak  tanggal  diundangkannya.  Maka 

berarti  segala  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  arbitrase,  

termasuk putusan  arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No.  30 

Tahun  1999,  meskipun  secara  lex  spesialis  ketentuan  yang 



36 

 

berhubungan  dengan  (pelaksanaan)  arbitrase  asing  telah  diatur dalam  

UU  No.  5  Tahun  1968  yang  merupakan  pengesahan  atas persetujuan  

atas  Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antar-Negara  dan  

Warga  Negara  Asing  mengenai  penanaman  modal (International  

Centre  for  the  Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID)  Convention),  

Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  1981 tentang  Pengesahan  New  

York  Convention  1958  dan  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

1990.8 

Menurut  pendapat  H.M.  Thahir  Azhari,  bahwa  kehadiran Arbitrase  

Islam  (BASYARNAS  pen.)  di  Indonesia  merupakan  suatu condition sine 

qua non, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum 

Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.9 

 

Kewenangan BASYARNAS  

 BASYARNAS  sebagai  lembaga  permanen  yang  didirikan  oleh Majelis  

Ulama  Indonesia  berfungsi  menyelesaikan  kemungkinan terjadinya  

sengketa  muamalat  yang  timbul  dalam  hubungan perdagangan,  

industri,  keuangan,  jasa.  Pendirian  lembaga  ini awalnya  dikaitkan  

dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  dan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah. Disamping  itu badan  ini dapat memberikan suatu 

rekomendasi atau  pendapat  hukum  (bindend  advice),  yaitu  pendapat  

yang mengikat  tanpa  adanya  suatu  persoalan  tertentu  yang  

berkenaan dengan  pelaksanaan  perjanjian”  yang  sudah  barang  tentu  

atas permintaan  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  untuk 

diselesaikan.10   

Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaian perselisihan, maka  

lembaga  peradilan  adalah  jalan  terakhir  sebagai  pemutus perkara 

                                                        
8Gunawan  Widjaja dan Ahmad Yani,  Hukum Arbitrase, (Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada), 2000, Cet. I hal. v-vi.  
9 A. Rahma t Rosyadi, Arbitrase  dalam...., hal. 117. 
10Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  

Indonesia, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 105.  
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tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan  yang berasal dari  arbiter  

yang  sebelumnya  telah  menangani  kasus  tersebut sebagai bahan 

pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.  

  

Keunggulan dan Kekurangan BASYARNAS  

BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya11: 1).  

Memberikan  kepercayaan  kepada  para  pihak,  karena penyelesaiannya 

secara terhormat dan bertanggung jawab; 2).  Para  pihak  menaruh  

kepercayaan  yang  besar  pada  arbiter, karena  ditangani  oleh  orang-

orang  yang  ahli  dibidangnya (expertise); 3).  Proses  pengambilan  

putusannya  cepat,  dengan  tidak  melalui prosedur yang berbelit-belit 

serta dengan biaya yang murah; 4).  Para pihak menyerahkan penyelesaian  

persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang  (badan) yang  

dipercaya,  sehingga para  pihak  juga  secara  sukarela  akan  

melaksanakan  putusan arbiter  sebagai  konsekuensi  atas  kesepakatan  

mereka mengangkat  arbiter,  karena  hakekat  kesepakatan  itu 

mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati; 5).  Di  dalam  proses  

arbitrase  pada  hakekatnya  terkandung perdamaian  dan  musyawarah.  

Sedangkan  musyawarah  dan perdamaian merupakan keinginan nurani 

setiap orang. 6). Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan  transaksi 

melalui Bank  Muamalat  Indonesia  maupun  BPR  Islam,  Arbitrase 

Muamalat  (BASYARNAS  pen.)  akan  memberi  peluang  bagi berlakunya  

hukum  Islam  sebagai  pedoman  penyelesaian perkara,  karena  di  dalam  

setiap  kontrak  terdapat  klausul diberlakuannya penyelesaian melalui 

BASYARNAS.  

Disamping  keunggulan-keunggulan  di  atas  juga  terdapat 

beberapa  kelemahan.  Apabila  melihat  perkembangan  BASYARNAS 

yang  belum  maksimal  untuk  mengimbangi  pesatnya  perkembangan 

lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia,  sebaiknya  BASYARNAS 

melakukan  perapihan  manajemen  dan  SDM  yang  ada.  Apabila 

                                                        
11Warkum Sumitro, Asas-Asas  Perbankan..., hal. 167-168  
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dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan 

Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI)  yang  relative  baru 

berdiri,  maka  BASYARNAS  masih  harus  berbenah  diri.  Untuk  dapat 

menjadi  lembaga  yang  dipercaya  masyarakat,  maka  harus mempunyai  

performance  yang  baik,  mempunyai  gedung  yang representative,  

administrasi  yang  baik,  kesekretariatan  yang  selalu siap melayani para 

pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu  

penyelesaian  persengketaan  mereka  secara  baik  dan memuaskan. 

Kondisi  intern yang baik tersebut  akan bertambah  baik apabila  

didukung  dengan  law  enforcement  dari  pemerintah  tentang putusan  

yang  final  and  binding  dalam  penyelesaian  sengketa  di arbitrase.   

                   Selain  itu  sosialisasi  kebeadaan  lembaga  ini  masih  

terbatas, menurut  penulis  upaya  sosialisasi  dalam  rangka  

penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai 

arbitrase syariah dapat  dilakukan  secara  kontinyu  yang  melibatkan  

banker,  alim ulama,  tokoh  masyarakat,  pengusaha,  akademisi  dan  

masyarakat secara umum. Keterbatasan  Jaringan  kantor  BASYARNAS  di  

daerah  hal  ini juga  menjadi  kelemahan  karena  BASYARNAS  baru  

beroperasi  di Jakarta,  pengembangan  jaringan  kantor  BASYARNAS  

diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

1.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa  

Di dalam  terminologi Islam dikenal dengan  Ash-Shulhu,  yang berarti  

memutus  pertengkaran  atau  perselisihan.  Dalam  pengertian syariat  

ash-shulhu  adalah  suatu  jenis  akad  (perjanjian)  untuk mengakhiri  

perlawanan  (sengketa)  antara  2  (dua)  orang  yang bersengketa.12 

Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  diatur  dalam  satu pasal,  yakni  

Pasal  6  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  

                                                        
12Sayyid  Sabiq,  Fikih  Sunnah  (Terjemahan  Jilid  13),  (Bandung:PT.  Al-

Ma’arif) ,1997, hal. 189 
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Alternatif  Penyelesaian  sengketa  yang  menjelaskan tentang  mekanisme  

penyelesaian  sengketa.  Sengketa  atau  beda pendapat  dalam  bidang  

perdata  Islam  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak  melaui  Alternative  

Penyelesaian  Sengketa  yang  didasarkan pada  iktikad  baik  dengan  

mengesampingkan  penyelesaian  secara litigasi.  Apabila  sengketa  

tersebut  tidak  dapat  diselesaikan,  maka atas  kesepakatan tertulis  para  

pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat diselesaikan  melalui  bantuan  

seseorang  atau  lebih  penasehat  ahli maupun  melalui  seorang  

mediator.  Apabila  para  pihak  tersebut dalam  waktu  paling  lambat  14  

(empat  belas)  hari  dengan  bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 

maupun melalui seorang mediator tidak  berhasil  juga  mencapai  kata  

sepakat,  atau  mediator  tidak berhasil mempertemukan kedua belah 

pihak, maka para pihak dapat menghubungi  lembaga  Alternative  

Penyelesaian  Pengketa  untuk menunjuk seorang mediator.  Setelah  

penunjukan  mediator  oleh  lembaga  Alternative Penyelesaian  Sengketa,  

dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari usaha mediasi harus sudah 

dapat dimulai.  Usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  

melalui mediator  tersebut  dengan  memegang  teguh  kerahasiaan,  

dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus  tercapai  

kesepakatan dalam  bentuk  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  kedua  

belah  pihak yang  terkait.  Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  

beda pendapat secara tertulis adalah final dan  mengikat para pihak untuk 

dilaksanakan  dengan  iktikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di 

Pengadilan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak 

penandatanganan.  Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda 

pendapat  tersebut  wajib  selesai  dilaksanakan  dalam  waktu  paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Tidak  seperti  arbiter  

atau  hakim,  seorang  mediator  tidak membuat  keputusan  mengenai  

sengketa  yang  terjadi  tetapi  hanya membantu  para  pihak  untuk  

mencapai  tujuan  mereka  dan menemukan  pemecahan  masalah  
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dengan  hasil  win-win  solution.13 

Tidak  ada  pihak  yang  kalah  atau  yang  menang,  semua  sengketa 

diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan,  sehingga  hasil  keputusan 

mediasi  tentunya  merupakan  konsensus  kedua  belah  pihak. 

Pemerintah  telah  mengakomodasi  kebutuhan  terhadap  mediasi 

dengan  megeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  02 

Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecenderungan  

memilih  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (Alternative  Dispute  

Resulotion)  oleh  masyarakat  dewasa  ini didasarkan pada:14  

1. Kurang  percayanya  pada  sistem  pengadilan  dan  pada  saat yang  

sama  kurang  dipahaminya  keuntungan  atau  kelebihan sistem 

arbitrase di banding  pengadilan, sehingga masyarakat pelaku  bisnis  

lebih  mencari  alternative  lain  dalam  upaya menyelesaikan  

perbedaan-perbedaan  pendapat  atau sengketa-sengketa bisnisnya;  

2. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  arbitrase  mulai 

menurun  yang  disebabkan  banyaknya  klausul-klausul arbitrase  yang  

tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  mengikuti dengan  klausul  

kemungkinan  pengajuan  sengketa  ke pengadilan  jika  putusan  

arbitrasenya  tidak  berhasil diselesaikan.  

Model  yang  dikembangkan  oleh  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  

memang  cukup  ideal  dalam  hal  konsep,  namun  dalam prakteknya 

juga  tidak  menutup  kemungkinan terdapat  kesulitan jika masing-

masing pihak tidak ada kesepakatan atau wanprestasi karena kesepakatan 

yang dibuat oleh para pihak dengan perantara mediator tidak mempunyai 

kekuatan eksekutorial. Apabila  jalur arbitrase  dan alternative 

penyelesaian sengketa tidak  dapat  menyelesaikan  perselisihan,  maka  

lembaga  peradilan atau jalur litigasi adalah gawang terakhir sebagai 

pemutus perkara.  

                                                        
13 Karnaen Perwataatmadja dkk.,  Bank  dan  Asuransi...., hal. 292 
14Suyud  Margono,  ADR  dan  Arbitrase  (Proses  Pelembagaan  dan  

Aspek  Hukum), (Jakarta:Ghalia Indonesia), 2000, hal. 82   
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2. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Jalur Litigasi  

Mengenai  badan  peradilan  mana  yang  berwenang menyelesaikan  

perselisihan  jika  terjadi  sengketa  perbankan  syariah memang  sempat  

menjadi  perdebatan  di  berbagai  kalangan  apakah menjadi  

kewenangan  Pengadilan  Umum  atau  Pengadilan  Agama karena  

memang  belum  ada  undang-undang  yang  secara  tegas mengatur  hal  

tersebut,  sehingga  masing-masing  mencari  landasan hukum yang tepat.  

Dengan  diamandemennya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 

tentang Peradilan  Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang  Perubahan atas  Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989 tentang  

Peradilan  Agama,  maka  perdebatan  mengenai  siapa  yang berwenang 

untuk menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah  sudah terjawab.   

  

Landasan Yuridis dan Kompetensi Pengadilan Agama  

Amandemen  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 memberikan 

wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang  semula  

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  7  tahun  

1989  hanya  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  

menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara orang-orang  yang  

beragama  Islam  di  bidang  :  a)  perkawinan,  b) kewarisan,  wasiat  dan  

hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam,  dan  c)  wakaf  dan  

shadaqah.  Dengan  adanya  amandemen Undang-Undang tersebut, maka 

ruang  lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama  diperluas. 

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  

perkara  ditingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  

dalam  bidang  ekonomi  syari’ah yang  meliputi:  a)  bank  syari’ah,  b)  

lembaga  keuangan  mikro syari’ah,  c)  asuransi  syari’ah,  d)  reasuransi  

syari’ah,  e)  reksa  dana syari’ah, f) obligasi syari’ah dan surat berharga 

berjangka menengah syari’ah, g)  sekuritas  syari’ah,  h) pembiayaan 

syari’ah, i) pegadaian syari’ah,  j)  dana  pensiun  lembaga  keuangan  
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syari’ah,  dan  k)  bisnis syari’ah.15 

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “Yang 

dimaksud dengan “antara orang -orang yang beragama Islam” adalah 

termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya 

menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai 

hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  sesuai ketentuan 

Pasal ini.”  

Dari  penjelasan  Pasal  49  tersebut,  maka  seluruh  nasabah lembaga  

keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  syariah,  atau  bank konvensional  

yang  membuka  unit  usaha  syariah  dengan  sendirinya terikat  dengan  

ketentuan  ekonomi  syariah,  baik  dalam  pelaksanaan akad maupun 

dalam penyelesaian perselisihan.  

Adapun  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  yang  menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama adalah:16  

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;  

b. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesame  lembaga 

keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;  

c. Sengketa di  bidang ekonomi syariah  antara  orang-orang  yang 

beragama  Islam,  yang  mana  akad  perjanjiannya  disebutkan dengan  

tegas  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah.  

Selain  dalam  hal  kewenangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas, 

Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  juga  mengatur  tentang  kompetensi 

absolute  (kewenangan  mutlak)  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu, 

pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  berdasarkan  prinsip  syariah 

(ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di  

                                                        
15Suhartono,  Prospek  Legislasi  Fikih  Muamalah  Dalam  Sistem  Hukum  

Nasional,      www.Badilag.net tgl. 31-10-2007   
16Abdul  Manan,  Beberapa  Masalah  Hukum  dalam  Praktek  Ekonomi  

Syariah,  

Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal. 8  



43 

 

Pengadilan  yang  lain.  Apalagi,  sebagaimana  tercantum  dalam 

Penjelasan Umum  UU  No. 3 Tahun 2006 alenia  ke-2, pilihan  hukum 

telah dinyatakan dihapus.17Oleh  karena  itu  dalam  draft-draft  perjanjian  

yang  dibuat  oleh beberapa  perbankan  syariah  berkaitan  dengan  

perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad 

yang lain yang  masih  mencantumkan  klausul  Penyelesaian  sengketa  di 

Pengadilan  Negeri  apabila  BASYARNAS  tidak  dapat  menyelesaikan 

sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No.  

3  Tahun  2006  alenia  ke-2,  maka  klausul  tersebut  dirubah menjadi  

kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa 

tersebut.  

  

Keunggulan  dan  Kelemahan  Penyelesaian  Sengketa Perbankan 

Syariah Melalui Pengadilan Agama  

  Keunggulan-keunggulan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah antara lain:  

1. Pengadilan  Agama  memilki  SDM  yang  sudah  memahami 

permasalahan  syariah,  tinggal  meningkatkan  wawasan  dan 

pengetahuan mereka  melalui pendidikan  dan pelatihan  secara 

berkala;  

2. Kendatipun  RUU  tentang  ekonomi  syariah  belum  disahkan namun  

Pengadilan  Agama  mempunyai  hukum  materiil  yang cukup  

established,  khususnya  yag  berkaitan  dengan  ekonomi syariah,  

diantaranya  berupa  kitab-kitab  fikih  muamalah  yang dalam 

penerapannya masih kontekstual;  

3. Keberadaan  kantor  Pengadilan  Agama  hampir  meliputi  semua 

wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan  

sebagian  besar  telak  mengaplikasikan  jaringan  Teknologi Informasi  

(TI)  dengan  basis  internet,  sehingga  apabila dibandingkan  dengan  

BASYARNAS  yang  keberadaannya  masih terkonsentrasi  di  wilayah  

                                                        
17Ibid, hal. 9.  
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ibukota,  maka  Pengadilan  Agama mempunyai keunggulan dalam 

kemudahan pelayanan.  

4. Mendapat  dukungan  mayoritas  penduduk  Indonesia,  yaitu 

masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi  

dalam  menegakkan  nilai-nilai  agama  yang  mereka anut;18  

5. Adanya  dukungan  politis  yang  kuat  karena  pemerintah  dan DPR  

telah  menyepakati  perluasan  kewenangan  Peradilan Agama  tersebut  

pada  tanggal  21  Februari  2006  sehingga lahirnya UU No. 3 Tahun 

2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan  terhadap  

tuntutan  hukum  yang  ada,  yakni perubahan paradigma dari 

peradilan keluarga menuju peradilan modern.19  

6. Adanya  dukungan  dari  otoritas  Perbankan  (Bank  Indonesia) dan 

dukungan dari Lembaga Keuanan Islam di seluruh dunia20 

Disamping adanya kelebihan dan keunggulan di atas, Peradilan 

Agama juga memiliki beberapa kelemahan terhadap kewenangannya 

dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  –khususnya 

perbankan syariah- yaitu:  

1. Belum  ada regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  yang 

mengatur  tentang  ekonomi  syariah,  sehingga  dengan  adanya 

beragam  rujukan  kitab  hukum,  dimungkinkan  akan  muncul 

putusan  yang  berdisparitas  dalam  kasus  yang  sama.  Hal  ini 

bukan  saja  membingungkan  umat,  tetapi  juga  tidak 

menguntungkan  dalam  dunia  bisnis,  sehingga  dikhawatirkan 

memunculkan sikap  trauma  bagi  para  pelaku  ekonomi  syariah 

untuk berperkara di Pengadilan Agama.  

2. Aparat  Peradilan  Agama  yang  sebagian  besar  mempunyai 

background disiplin ilmu syariah dan hukum kurang memahami 

                                                        
18Kernaen Perwataatmadja dkk., Bank  dan  Asuransi..... hal. 296  
19Ariyanto  dkk.,  Tak  Sekadar  Menangani  Kawin  Cerai  (Kolom  Hukum),  

Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006, hal 

70.  
20Abdul Manan, Beberapa  Masalah.... hal. 3  
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aktifitas ekonomi baik yang besifat mikro maupun makro,  juga 

kegiatan  di  bidang  usaha  sektor  riel,  produksi,  distribusi  dan 

konsumsi;  

3. Aparat  Peradilan  Agama  masih  gagap  terhadap  kegiatan lembaga  

keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sektor riel, 

seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, 

Multifinance, Pasar Mdal dan sebagainya;  

4. Pencitraan  inferior  terhadap  Peradilan  Agama  yang  dipandang 

hanya  berkutat menangani masalah NCTR sulit dihapus, hal ini 

merupakan  dampak  dari  kurangnya  dukungan  dari  lembaga-

lembaga  terkait  untuk  mensososialisasikan  UU  No.  3  Tahun 2006.  

5. Sebagian besar  kondisi  gedung  Kantor  Pengadilan  Agama  dan 

sarana  maupun  prasarananya  yang  ada  belum merepresentasikan  

sebagai  lembaga  yang  mempunyai kewenangan mengadili para 

bankir dan para pelaku bisnis, oleh karenanya  untuk  merubah  

paradigma  sebagai  lembaga peradilan  yang  modern  maka  hal  ini  

mutlak  harus  diperbaiki dan ditunjang oleh anggaran yang memadai 

untuk tahun-tahun yang akan datang;  

6. Performace  aparat  peradilan  yang  kurang  meyakinkan, terutama  

dari  segi  penampilan  dan  cara  berpakaian  mereka yang  masih  

sangat  sederhana,  hal  ini  semata-mata  karena kesejahteraan 

mereka yang kurang memadai, sehingga dengan rencana  tunjangan  

khusus  bagi  aparat  peradilan  diharapkan bukan  saja  

meningkatkan  performance  mereka,  tetapi  lebih dari  itu  adalah  

untuk  meningkatkan  kinerja  aparat  peradilan demi  menuju  

lembaga  peradilan  yang  adil,  jujur,  berwibawa dan bebas korupsi 

sebagaimana amanat reformasi.  

7. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang  masih 

gaptek  (gagap  teknologi)  menjadi  kendala  tersendiri  bagi mereka  

yang  akan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah, karena  

pengetahuan  ekonomi  syariah  bagi  para  hakim  harus selalu  up  

to  date  tentunya  harus  didukung  oleh  kemampuan mereka  dalam  
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mengakses  informasi  dari  berbagai  media terutama  melalui  

internet.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut nampaknya  BADILAG  

cepat  tanggap  sehingga  terus menggalakkan  dengan  lomba  TI  

(Teknologi  Informasi)  bagi Peradilan  Agama  di  seluruh  Indonesia,  

himbauan  BADILAG tesebut  telah  mendapatkan  respon  positif  

dan  sebagian  besar Peradilan  Agama  di  seluruh  Indonesia, hal  ini  

terbukti  dengan telah  terbentuknya  Tim  TI  di  sebagian  besar  

daerah-daerah yang jauh dari ibukota. Setidaknya adanya sayembara 

TI yang diadakan  oleh  BADILAG  tersebut  untuk  memberikan  

stimulus bagi  para  aparat  peadilan  agama  untuk  berlomba-lomba 

mengakses informasi melalui internet.  

  

C. Penutup  

 Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

lembaga  peradilan,  oleh  sebagian  kalangan  Peradlan  Agama 

dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik.21 

Penambahan  kewenangan  Peradilan  Agama  di  bidang ekonomi  

syariah  sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun  2006  adalah suatu bentuk 

kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis 

sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan.  

Momentum  ini  hendaknya  dipandang  sebagai  amanah  yang harus  

dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya,  karena  ini  adalah pertaruhan  

bagi  citra  Peradilan  Agama  itu  sendiri.  Apabila kepercayaan ini  tidak  

disia-siakan dan dijawab  dengan  kinerja  yang memuaskan,  maka  ini  

bukan  saja  momentum  bersejarah,  namun menjadi  tonggak  baru  

yang  menentukan  perjalanan  sejarah Peradilan  Agama  ke  depan.  

Apabila  kepercayaan  itu  sudah terbangun,  Peradilan Agama  mungkin  

saja  akan  diberi  amanat  baru yang  lebih  besar  –sekedar  

mengingatkan  Mahkamah  syar’iyah  di Aceh telah diberi kewenangan 

khusus untuk melaksanakan peradilan dibidang jinayah (pidana Islam)- 

                                                        
21Karnaen Perwataatmadja dkk, Bank  dan  Asuransi...., hal. 296.  
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mungkin juga hal ini akan berimbas pada  perluasan  kewenangan  

Peradilan  Agama  secara  signifikan  di waktu-waktu yang akan datang. 

Stigma  yang  melekat  pada  Pengadilan  Agama  sebagai lembaga  yang  

inferior  sedikit  demi  sedikit  akan  terkikis  dengan sendirinya  apabila  

seluruh  komponen  Peradilan  Agama  saling  bahu membahu  untuk  

menunjukkan  kinerja  bagus  dan  mendedikasikan sebagai  persembahan  

terbaik  bagi  negeri  ini  yang  tak  juga  surut dirundung duka. 
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UPAYA MEWUJUDKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DI PERBANKAN SYARIAH 

Wulpiah, M.Ag., Dr.1  

 

A. Pendahuluan 

Sebagai entitas syariah, perbankan syariah sepatutnya memiliki dimensi 

spiritual yang lebih luas, mengingat dimensi ini tidak saja menghendaki 

praktik bisnis `non riba, maisyr dan gharar namun diharapkan mampu 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi 

golongan masyarakat ekonomi lemah. Tata kelola dan sistem 

operasional perbankan syariah yang berbasis prinsip-prinsip syariah 

idealnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tanggung jawab 

sosial yang diembannya. 

Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab yang dilakukan 

atas pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan atau bank dalam rangka 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan sosial tersebut 

dipublikasikan melalui laporan khusus atau istilahnya laporan 

berkelanjutan. Tanggung jawab sosial yang ada di perusahaan umumnya 

                                                             
1 Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung, Alumni magister Ekonomi Islam UII Yogyakarta tahun 

2002. Saat ini Mahasiswa Program Doktor UII Yogyakarta.   
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termasuk bank konvensional berakar pada dua teori utama, yaitu teori 

legitimasi dan teori stakeholders. Kedua teori ini sarat dengan nilai-nilai 

kapitalis yang mengutamakan kepentingan pemilik dan cenderung 

mengabaikan hak-hak stakeholders yang lain. Nilai-nilai material menjadi 

fokus utama sehingga nilai-nilai spiritual menjadi terpinggirkan. Sebagai 

akibatnya praktek corporate social responsbility (selanjutnya penulis 

singkat CSR) menjadi suatu strategi untuk melegitimasi kegiatan 

perusahaan yang lain, menjadi suatu kamuflase, membangun citra, 

memberikan informasi yang baik kepada masyarakat demi keuntungan 

maksimal pemegang saham dan bersifat sukarela (voluntary). Seperti 

dikatakan Friedman (1970), bahwa hanya ada satu tanggungjawab sosial 

perusahaan, yaitu memberikan keuntungan maksimal bagi pemilik dan 

CSR dibenarkan sepanjang mendukung tujuan ini. 

Di Indonesia, Undang-undang tentang Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan tertuang dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 

dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR merupakan 

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan 

dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan 

itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan 

dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan 

lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat dibuat dalam 

laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. (Guthrie J dan 

M. R Mathews, 1985). Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa 

selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan 

usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban 

pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal 

No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang 

mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam 

tanggung jawab sosial perusahaan. (Mansur Syuhada Mansur, 2012). 
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Dalam praktiknya, suatu perusahaan setidaknya harus 

mengungkapkan informasi yang akurat, jelas dan tidak menimbulkan 

bias pada para penggunanya. Dengan adanya pengungkapan yang 

memadai perusahaan akan dapat membagi informasi perusahaannya 

kepada pihak eksternal dengan tingkat kepercayaan yang memadai 

(Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan terdiri dari pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah 

pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan 

Bapepam untuk tiap perusahaan. Sementara itu, untuk bank syariah 

berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang menaungi 

yaitu AAOIFI. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah 

tindakan perusahaan dalam melaporkan kegiatan atau kondisi 

perusahaan secara berlebihan, keluar dari standar atau aturan-aturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya pada perusahaan 

tertentu sering dijumpai pengungkapan yang sedikit dan kurang 

memiliki substansi kepentingan, hal itu disebabkan karena mahalnya 

biaya untuk pengungkapan. Namun untuk sebagian perusahaan hal ini 

akan sangat membantu dengan mengungkapkan tanggung jawab 

sosialnya untuk menarik minat investor dan kreditur agar menanamkan 

dananya ke perusahaan tersebut. (Ferdyan Wana Saputra, 2016) 

Tulisan ini mencoba menelisik lebih komprehensif pengertian CSR, 

konsep Islam tentang CSR, apakah CSR sudah sepenuhnya dapat 

diimplementasikan pada perbankan syariah di Indonesia? Seberapa 

urgennya CSR dalam meningkatkan “kesejahteraan” masyarakat 

sekitarnya sehingga dapat dijadikan alternatif untuk membantu 

pemerintah guna memberdayakan masyarakat. 

 

B. Corporate Social Responsibility; Pengertian dan Ruang Lingkup 

Secara generik, tafsiran tentang corporate social responsibilty (CSR) 

didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya 

mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga 

keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, 

melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan 
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komunitas setempat di segala aspeknya. CSR tidak hanya terdapat pada 

ekonomi konvensional, tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah. 

Haniffa (2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR disclosure 

pada perbankan syariah masih mengacu pada Global Reporting Initiative 

Index (GRI). Padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai Islamic 

Social Reporting yang sesuai dengan prinsip syariah dan dijadikan untuk 

mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR berisi item-item 

standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions) (Amirul Khoirudin, 2013) 

Situs Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa 

organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung 

jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang di antaranya 

adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan 

lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR 

berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", bahwa suatu 

organisasi, terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus 

mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya 

dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, 

melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang 

timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk 

jangka yang lebih panjang.  

Davis dan Frederick (1992) menyatakan CSR sebagai kewajiban 

organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam 

kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. (Azheri, 2012). Lebih 

lanjut Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang 

berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan 

secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi 

kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Secara umum 

CSR dimaknai sebagai sebuah cara perusahaan/bank agar berupaya 

mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan 
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sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan para pemegang 

saham dan pemangku kepentingan (Ningsih 2012).  

Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) mendefinisikan bahwa 

kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara 

sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan 

merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-

undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan 

perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Pengungkapan 

CSR ini merupakan penerapan dari teori legitimasi yang menjadi alat 

bagi perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan sebagai wujud 

akuntabilitas. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa kegiatan 

perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, 

sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat 

manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan 

lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada 

publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang 

ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh 

yang buruk. 

Menurut Suharto (2006), CSR sebagai sebuah tanggung jawab 

sosial perusahaan kini semakin diterima dengan luas. Walaupun ada 

beberapa pihak yang menganggapnya masih kontroversial, bahwa 

mereka beragumentasi perusahaan sebagai pencari laba telah membayar 

sejumlah uang berupa pajak kepada negara untuk disalurkan kepada 

publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Sementara, pihak yang 

berseberangan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan 

dari individu yang terlibat didalamnya, seperti pemilik dan karyawan. 

Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan 

keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan 

kepentingan publik, khususnya yang berada di sekitar perusahaan.  

Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab 

sosial, masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang 

beragam mengenai CSR. Keragaman ini sesungguhnya merupakan 

cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi 
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yang mendefinisikan CSR, walaupun secara garis besar dapat terlihat 

bahwa mereka telah memiliki blue print yang sama. Secara umum CSR 

dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan 

memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik 

demi pembangunan yang berkelanjutan.  

Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari 

pelaksanaan CSR, diantaranya: 

a. Bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CRS akan memperoleh 

empat manfaat, yaitu : (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 

berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 

masyarakat luas, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses 

terhadap modal (capital), (3) perusahaan dapat mempertahankan 

sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas dan (4) 

perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-

hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah 

pengelolaan manajemen risiko (risk management). 

b. Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-

tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja 

lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya 

sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, 

praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal 

tersebut.  

c. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan 

atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan 

menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi 

lingkungannnya. 

d. Bagi Negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut 

“corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada 

aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. 

Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar 
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(yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.  (Khusnul Fauziah & 

Prabowo Yudho J, 2013). 

Menurut Deegan (2002) terdapat berbagai motivasi yang 

mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial 

dan lingkungan, yaitu :  

a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-

undang.  

b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi, atas dasar alasan ini, praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan 

keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” 

dan alasan ini dipandang sebagai motivasi utama.   

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, yaitu 

manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat 

dihindari dalam memperoleh informasi dan manajer tidak peduli akan 

cost yang dibutuhkan untuk menyajikan informasi tersebut.   

d. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. Lembaga 

pemberi pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen resiko, 

menginginkan agar manajer memberikan informasi tentang kinerja 

dan kebijakan sosial serta lingkungan secara periodik.  

e. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas refleksi dari “kontrak sosial” 

tergantung pada penyediaan informasi yang berkaitan dengan kinerja 

sosial dan lingkungan.  

f. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.  

g. Untuk dapat mengatur kelompok stakeholder yang mempunyai 

pengaruh yang kuat, untuk mematuhi persyaratan industri tertentu 

dan untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.  

Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menjelaskan 

alasan perusahaan mengungkapkan informasi sosial dengan tujuan 

untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian 

dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk 

memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam 

tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi 

biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis 

yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. 
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Pelaporan CSR merupakan sumber informasi yang penting untuk 

pengambilan keputusan internal karena memungkinkan perusahaan 

untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di seluruh aspek 

tanggung jawab perusahaan. Pengungkapan CSR ini dapat digunakan 

untuk mengukur nilai dari hubungan jangka panjang dan aset (Vurro dan 

Perrini, 2011).  

Saidi dan Abidin (2004) dalam Suharto (2006) mengatakan bahwa 

sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR yang biasanya 

diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: (1) Keterlibatan 

langsung, (2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, (3) 

Bermitra dengan pihak lain dan terakhir (4) Mendukung atau bergabung 

dalam suatu konsorsium. Hasil survei penelitian yang dilakukan oleh 

mereka menunjukkan bahwa model yang paling banyak digunakan 

perusahaan sebagai suatu sarana penerapan CSR adalah dengan 

bermitra dengan pihak lain atau lembaga sosial. Hal ini terbukti dari total 

279 kegiatan penerapan CSR yang sedang dilakukan perusahaan, 144 

kegiatan diantaranya (51,6%) dilakukan melalui bermitra dengan 

lembaga sosial dengan total dana teralokasi sebesar 79 miliar rupiah.   

 

 

C. Perspektif Islam Tentang Corporate Social Responsibility 

Dalam Islam, manusia merupakan khalifah dimuka bumi, sehingga 

manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk 

ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak 

dapat hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja 

(Hablumminallah)---kesalehan Individual, tetapi juga harus dibarengi 

dengan hubungan yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah 

(Hablumminannas)---kesalehan sosial (QS: Al-Ma’un ayat 1-7).  

Ahmad dalam Fitria dan Hartanti (2010) menjelaskan bahwa 

lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada 

hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar al-Quran dan Sunnah, 
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sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan sesamanya. Dalam konteks perbankan syariah 

tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat 

beberapa faktor yaitu perbankan syariah yang operasionalisasinya 

berdasarkan etika dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas 

ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Islam mengakui bahwa 

pemilik perusahaan atau penyandang dana memiliki hak untuk 

mendapatkan keuntungan, tetapi tidak dengan mengorbankan klaim 

berbagai pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi peran CSR 

haruslah dengan pendekatan yang holistik dan menawarkan pandangan 

spiritual-integralistik berdasarkan ajaran Qur’an dan Sunnah, serta 

menyediakan kerangka filosofis alternatif yang lebih baik untuk interaksi 

manusia dengan alam dan sesamanya (Ahmad K, 2002). 

Dalam perspektif Islam, transparasi merupakan salah satu amanah 

yang menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang 

bersifat wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). Pengungkapan 

yang bersifat sukarela bergantung kepada keputusan manajemen untuk 

memasukkan atau tidak memasukkan informasi tambahannya ke dalam 

laporan keuangan (Zhou dan Panbuyuen, 2008). Salah satu bagian dari 

pengungkapan sukarela adalah pertanggungjawaban sosial Islami bagi 

perbankan Syariah. Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan 

oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktek 

CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun 

manufaktur, namun seiring dengan adanya trend global terkait praktik 

CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek 

pertanggunggjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun 

dalam bentuk yang relatif sederhana. Pengungkapan tersebut tidak 

hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh 

perbankan syariah (Fitria dan Hartanti, 2010). 

Beberapa ayat al-Qur’an yang dapat dipersepsikan dengan 

konsep/istilah tanggung jawab sosial seperti dalam  firman Allah: 

1. QS. al-Baqarah ayat 205,“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia 

berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak 



54 

tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan.”  

2. QS.al-A’raaf ayat 56 yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik”  

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga amanah (sumber daya 

alam) yang diberikan-Nya. Sehingga dalam menjalankan usahanya baik 

yang berhubungan langsung dengan alam maupun tidak, manusia harus 

tetap memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sekitarnya. Islam juga 

sangat menganjurkan kepada manusia untuk saling berbagi, peduli dan 

saling menolong antar sesama dengan berbagai cara seperti infaq, 

sedekah, zakat dan lainnya.  

3. Allah berfirman dalam QS. at-Taghabun ayat 16 “…dan 

nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang 

dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang 

beruntung”. 

4. Surat al-Qashash ayat 77: “Dan carilah apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di 

muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.”  

Dalam konteks Islam, ajaran terkait tanggung jawab sosial berlaku untuk 

perusahaan. Islam menganggap bekerja adalah sebagai bagian dari 

ibadah kepada Allah. Sebuah keniscayaan bagi perusahaan yang 

bertujuan mencapai keuntungan, akan tetapi tujuan ini harus dikejar 

menurut syariah, karena terkait norma-norma perilaku manusia dan tata 

cara perusahaan dalam berurusan dengan lingkungan eksternal. 

Orientasi bisnis yang mengedepankan tanggung jawab sosial harus 

mematuhi syariah, sejatinya berperan dalam mensejahterakan 
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masyarakat. Perwujudannya dalam hubungan sosial diinternalisasikan 

dengan konsep akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan yang 

penting untuk hubungan sosial.  

Lebih jauh dalam Islam, konsep Corporate Social Responsibility adalah 

cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan 

berkembang sesuai dengan jamannya. Islam memungkinkan umatnya 

untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah 

dan akhlak. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan 

hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah 

akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional, karena 

berdasarkan aspek relijiusitas. Sehingga hubungan dan tanggungjawab 

antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius (divine 

contract) yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka. 

(Kamali, 1989).  

D. Upaya Mewujudkan Corporate Social Responsibility Di Bank 

Syariah 

Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa dalam perbankan 

syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan, 

mengingat beberapa faktor seperti landasan operasional bank syariah 

pada moral, etika dan tanggung jawab sosial serta adanya ketaatan 

kepada Allah. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga bisnis 

yang operasionalisasinya berdasarkan syariah, perkembangannya saat ini 

baik di Indonesia maupun di dunia sangat pesat.  

Mengenai realisasi penerapan CSR di lembaga perbankan syariah, 

menurut Ahmad (2002) dalam (Fitria dan Hartanti, 2010) harus diyakini 

dan dipahami sebagai bagian yang integral dalam memenuhi konsistensi 

terhadap prinsip-prinsip operasional perbankan syariah, sehingga 

program-program CSR tidak sekedar tebar pesona atau hanya karena 

kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program CRS islami 

harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk 

pemberdayaan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dasar filosofi tersebut 



56 

bersifat relijius, sehingga harus diyakini bahwa hubungan yang terjalin 

dengan masyarakat (stakeholder) akan lebih bersifat berkelanjutan 

dibandingkan pola CSR konvensional (Yusuf, 2010). 

Dalam konteks perbankan syariah, berbagai jenis produk yang 

dikembangkan oleh bank syariah menganut dua prinsip, yaitu profit-loss 

sharing dan mark-up principle. Produk-produk yang ada di perusahaan 

berbasis syariah harus berlandaskan pada prinsip sebelumnya termasuk 

mudharabah (modal ventura) dan musyarakah (perjanjian kerja sama), 

sedangkan prinsip selanjutnya termasuk murabahah (penjualan dengan 

menyatakan keuntungan), ijarah (sewa), dan penggadaian (rahn). Untuk 

tetap kompetitif dengan para pesaingnya, bank syariah seringkali 

berinovasi dalam menawarkan produk mereka yang tidak mencederai 

syariah sampai batas tertentu sehingga mereka masih dianggap produk 

yang Islami. Dengan kompetisi yang ketat, pasar yang lebih maju, dan 

permintaan dari stakeholder untuk lebih transparan, salah satu cara yang 

bisa dilakukan perusahaan berbasis syariah untuk menangani masalah-

masalah tersebut dengan mengkomunikasikan secara detail mengenai 

aktivitas investasi dan produk-produk barunya apakah sudah disetujui 

oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga keterangan dasar syariah yang 

digunakan. Cara pandang pemangku kepentingan yang mengedepankan 

ridha Ilahi telah menjadikan al-Qur’an dan Sunnah (perbuatan dan 

perkataan Nabi Muhammad S.A.W.) sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan aktivitas CSR.  

Mengingat pentingnya Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR), diharapkan organisasi Islam selektif terhadap pemilihan anggota 

manajemen dan dewan dalam menentukan kualifikasi tertentu dan 

keyakinan agama dalam melaksanakan inisiatif pengungkapan ICSR. 

Bank syariah diharapkan menggambarkan tingkat tanggung jawab sosial 

perusahaan yang tinggi dan jelas dalam praktik pelaporan sosial mereka 

yang dibuktikan dalam laporan tahunan (Zubairu et al. 2011).  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan pendekatan yang 

seimbang bagi organisasi untuk mengatasi problem ekonomi, sosial dan 

isu lingkungan dengan cara yang menguntungkan individual maupun 
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masyarakat. Selama dekade terakhir, banyak negara mengembangkan 

konsep ini untuk menangani masalah pengangguran, kemiskinan, polusi 

dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, krisis 

keuangan terakhir telah menarik perhatian luas untuk sosial ekonomi 

dimensi di bidang keuangan dan perbankan. Selanjutnya telah disepakati 

bahwa kurangnya etika dan moralitas bisnis yang rendah memiliki 

konsekuensi damageable yang tidak hanya terjadi pada keuangan, tetapi 

juga sosial dan lingkungan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan 

yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan 

mampu mencerminkan tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial 

dan harus menggabungkan kedua keuntungan dan tanggung jawab 

sosial ke dalam tujuan mereka karena mereka seharusnya memiliki 

identitas etika. Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik salah 

satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (annual 

report) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan (annual 

report) memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara 

komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun informasi 

non-keuangan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham, calon 

investor, pemerintah atau bahkan masyarakat. (Haniffa dan Hudaib 

2007). 

 Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang dilakukan bank 

syariah dalam laporan tahunan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan yang 

bersangkutan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan 

aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas, yang 

mana dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur, dan penting bagi 

perusahaan dalamlingkungan sosialnya. Meskipun ICSR dapat 

meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus kinerja keuangan bukanlah 

hanya mengejar faktor keuntungan semata, namun merupakan realisasi 

murni sebagai khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi. Menurut 

Chapra (1992) di dalam Islam, kegiatan usaha tidak diasumsikan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material kegiatan tetapi 
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harus dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama juga. (Hafiez 

Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, Sri Wahjuni L. 2012)  

E. Penutup 

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai 

spiritual, adanya integrasi sektor sosial merupakan keniscayaan dalam 

menginternalisasi nilai spiritual tersebut. Eksistensi bank syariah tidak 

hanya mempunyai manfaat secara ekonomi (profit oriented, an sich) 

tetapi juga manfaat sosial. Pada tataran praktis,  bank syariah sudah 

seharusnya melakukan kegiatan CSR sebagai bagian dari kegiatan bisnis 

yang merupakan tujuan sustainability bank syariah, lingkungan dan 

komunitas di sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam UU No.40/2007.  

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, pasal 4 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) 

memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima 

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

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.  Bank Syariah dan 

UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf 

uang dan menyalurkanya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Adanya fungsi sosial ini 

membuat bank syariah secara alamiah sudah diinjeksi program corporate 

social responsibility dan sebagai lembaga komersial yang dibingkai nilai-

nilai spiritual, bank syariah harus mengiterintegrasikan sektor sosial yang 

merupakan konsekuensi dari nilai spiritual tersebut. 

Upaya mewujudkan corporate social responsibility dalam 

perbankan syariah di Indonesia biasanya dialokasikan dari dana 

kebajikan (qard hasan) yang diperoleh dari aktifitas non halal bank dan 

dari denda atas keterlambatan pengembalian kewajiban oleh nasabah 

yang tidak boleh dimasukkan dalam bentuk pinjaman kebajikan yang 

diberikan kepada fakir miskin untuk mendorong usaha yang dijalankan 

agar mampu yang mandiri tanpa imbal hasil apapun. Selain dana 

kebajikan, semua bank syariah juga mengalokasikan dana untuk aktifitas 

sosialnya dari zakat perusahaan, zakat karyawan serta zakat dan infak 
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dari nasabah bank. Dalam konteks jumlah yang harus dianggarkan untuk 

dana sosial ini, tidak satupun bank syariah yang secara khusus 

menentukan besarnya prosentase dari laba yang didapat oleh bank. 

Sebab apabila terjadi peristiwa/bencana alam yang membutuhkan dana 

cukup besar, bank syariah juga mengumpulkan dana dengan cara 

membuka pos bantuan dan menjadi bank penyalur dana sosial dari 

masyarakat.  
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A. Pendahuluan 

Kebahagian merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupan 

manusia. Kebahagian itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup 

dapat terpenuhi baik secara spiritual serta material, dalam jangka pendek 

maupun panjang. Terpenuhinya akan menempatkan manusia berada 

dalam suatu keadaan yang disebut sebagai sejahtera. Pemenuhan 

kesejahteraan ini sering banyak mendapatkan hambatan karena adanya 

keterbatasan sumber daya alam maupun keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan manusia. 

Hambatan berupa sumber daya alam menjadi alasan manusia 

untuk dapat terus meningkatkan skill, peningkatan kualitas serta perluasan 

jejaring produk kebutuhan manusia, agar segala kebutuhan dan 

keinginan dapat terpenuhi. Transfer atau pergerakan produk kebutuhan 

manusia dari satu daerah ke daerah lain, untuk melengkapi segala macam 

kebutuhan, menjadi tidak terelakkan. Pola ketergantungan antara satu 

wilayah dan wilayah lain terhadap macam-macam kebutuhan manusia 

saat ini dijumpai dihampir semua wilayah, karena masalah ketersediaan 

jenis kebutuhan dan tingkat kebutuhan yang tidak selalu terpenuhi di satu 

wilayah. 

Pola hubungan dan ketergantungan seperti di atas serta 

keterbukaan dari berbagai aspek kehidupan lainnya inilah yang lazim 

disebut serbagai globalisasi. Hal ini menjadi tidak terhindarkan karena 

bertambahnya variasi kebutuhan maupun karena bertambahnya populasi 

manusia itu sendiri. Dengan segala bentuk keuntungan maupun 

kerugiannya, globalisasi semakin memberikan banyak macam pilihan 

yang dapat ditemukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Banyaknya macam dan ragam pilihan pemenuhan kebutuhan hidup 

akan sangat menguntungkan konsumen. Konsumen lebih leluasa memilih 

sesuai dengan kebutuhan sesuai keinginan. Barang dari luar negeri 

banyak ditemukan dengan berbagai macam variasi. Model baru yang 

sebelumnya belum diproduksi di dalam negeripun akan dengan mudah 
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ditemukan. Konsumen juga memperoleh lebih banyak pilihan harga 

dengan segala macam produk yang ada. Bisa memilih dari harga yang 

paling murah sampai harga yang paling mahal. Tergantung pada 

anggaran (budget) dan keinginan konsumen. 

 

B. Pengertian Konsumsi dalam Islam 

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk 

ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu 

bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan 

kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang yang teramat penting 

dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi.2 

Pemanfaatan (konsumsi) merupakan bagian akhir dan sangat 

penting dalam pengelolaan kekayaan, dengan kata alain, pemanfaatan 

adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan diproduksi 

hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan 

digunakan esok hari. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan 

sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang 

maupun negara.3  

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam 

kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas  

konsumsi  termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi 

tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang 

diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam  ilmu  ekonomi, 

konsumsi adalah setiap perilaku  seseorang untuk menggunakan dan 

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya  menyangkut perilaku makan dan 

minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan 

memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai 

sepatu dan sebainya.4 

                                                
2  Sri Wigati, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal 

Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011 
3  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Yogyakarta, PT Dana Bahkti 

Wakaf, 1995), hlm. 17 
4 Imammudin Yuliadi, Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar, (Yogyakarta, 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan  Islam (LPPI), 2001), hlm. 179 
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Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari 

kepuasan (utility) tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi 

didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Tingkat konsumsi 

seorang konsumen hanya ditentukan oleh kemampuan anggarannya. 

Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka 

ia akan menkonsumsi barang atau jasa dimaksud. Semakin tinggi 

pendapatan seorang konsumen maka barang yang semula dianggap 

barang mewah akan berubah menjadi barang normal atau barang 

inferior. Dengan demikian konsumen itu tidak pernah berhenti 

mengkonsumsi.5 

 

C. Prinsip konsumsi dalam Islam 

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim 

yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non muslim 

(konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-ayat al qur’an dan 

hadist Nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1. Prinsip syariah 

a. Memperhatikan tujuan konsumsi 

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai 

kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi “ibadah” dalam 

rangka mendapat ridha Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surat al-an’am ayat 162: 

 

 

 

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.6 

 

 

b. Memperhatikan kaidah ilmiah 

Dalam berkonsumsi, seorang muslin harus memperhatikan 

prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti 

barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun 

penyakit.demikian juga harus menyehatkan dan memiliki 

                                                
5  Ahmad Muslim, Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan 

Kaitannya dengan Ekonomi Islam, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 

1, No. 2, September 2011 
6  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, …….hlm. 201 
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manfaat dan tidak mempunyai kemudharatan.7 Hal ini sesuai 

dengan firman Allah swt dalam suarah al-Baqarah ayat 172: 

 

 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

kamu menyembah.8 

 

Istimbat hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut 

diatas yaitu: 

1) Mengkonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, wajib 

hukumnya bagi para rasul dan orang-orang beriman. 

2) Mengkonsumsi barang atau jasa yang halal, bagi orang-

orang beriman apalagi para rasul, merupakan hal yang 

sejatinya terjadi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu 

lagi untuk diingatkan kembali secara tersurat. 

3) Mengkonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari rasa 

mensyukuri terhadap nikmat Allah yang hukumnya wajib 

disyukuri. 

4) Terdapat korelasi yang erat dan kuat antara barang atau 

jasa yang baik-baik disatu pihak, dengan tingkat 

kesyukuran di pihak yang lain.9 

c. Memperhatikan bentuk konsumsi 

Fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip 

konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum 

(maximum utility), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, 

karena pada hakikatnya teori konvensional tidak mengenal 

tuhan. Dari segibentuk konsumsi, seorang muslim harus 

                                                
7  Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta, Erlangga, 2012), hlm. 

94 
8  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya……, hlm. 32 
9  Muhammad Amin Suha, Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir, 

(Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 117 
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memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu 

berhubungan dengan adanya batasan-batasan orang muslim 

dalam dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang 

muslim misalnya dilarang mengkonsumsi daging babi, 

bangkai, darah, minuman yang keras dan lain sebagainya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-

Baqarah ayat 173: 

 

 

 

 

 

 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam 

Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.10 

 

2. Prinsip kuantitas 

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi  halal, tapi dalam sisi 

kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, yang 

dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor 

ekonomis sebagai berikut: 

a. Sederhana  

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi 

yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah 

antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini 

merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha 

pengasih, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqan 

ayat 67: 

 

                                                
10  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya……, hlm. 32 
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dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.11 

 

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu memuji sederhana 

dalam konsumsi dan mengecam melampauinya sampai 

tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit. Beliau 

berkata “hendaklah kamu sederhana dalam makananmu. 

Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih 

jauh dari pemborosan.” 12 

b. Keseuaian antara konsumsi dan pemasukan 

Keseuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang 

sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah 

satu aksioma ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen 

individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika 

pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang 

jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktir-faktor yang 

lain. 

Keseuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki 

dalik-dalil yang jelas dalam perekonomian silam, diantaranya 

firman Allah dalam surah ath-Thalaq ayat 7: 

 

 

 

 

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. All 

ah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.13 

 

                                                
11  Ibid,  hlm. 511  
12  Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, (Jakarta, 

Khalifa, 2006), hlm. 145 
13  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ,  hlm. 817 
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c. Penyimpanan dan pengembangan 

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk 

merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu 

hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara 

penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah 

satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. 

Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada 

penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal 

investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian 

ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu 

sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi 

sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan 

modal.14 

3. Prinsip prioritas konsumsi 

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 

a. Primer, maksudnya sesuatu yang harus terpenuhi untuk 

menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, 

yang tanpa dengan nya kondisi tidak akan stabil, dan 

seseorang tidak akan aman dari kebinasaan.  

b. Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, 

yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak 

sampai pada tingkatan primer. 

c. Tertier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan 

kebutuhan primer dan bukan pula kebutuhan sekunder, 

namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.15  

4. Prinsip Moralitas 

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mengetahui faktor-

faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas 

konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan 

sebagai berikut: 

a. Umat, sesunguhnya saling keterkaitan dan saling 

sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat 

islam, baik individu maupun kelompok. Salah satu 

konsekwensi keimanan tersebut adalah bahwa konsumen 

muslim memperhatikan kondisi umatnya, sehingga dia tidak 

memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi pribadinya, 

                                                
14 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi…………., hlm. 151 
15  Ibid, hlm. 154 
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sementara kaum muslimin terutama tetangganya tidak 

mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka. 

b. Keteladanan, Umar Radiyallahu Anhu, selalu melakukan 

pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang 

menjadi panutan umat agar tidak menyelewengkan pola 

konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam 

umat karena mengikuti mereka. Dan beliau melarang orang-

orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang 

tidak beliau larang terhadap selain mereka. 

c. Tidak membahayakan orang lain, setiap muslim wajib 

menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat 

terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, 

terlebih jika bermudharat bagi orang banyak. 

Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk kemajuan material 

yang pasti sebagai suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi 

evolusi pola sosial yang diharapkan. Ia mendesak orang supaya 

membuat semua usaha tercapai. Ia membentuk masyarakat 

untuk menjamin ketentuan demikian kepada tiap-tiap individu 

dalam semua keadaan. 

Orang islam itu berjiwa sosial, kebaikan masyarakat tidak bisa 

dikorbankan demi keuntungan pribadi. Karena itu seseorang 

yang sadar betul akan biaya sosial (sosial cost) yang mungkin 

melibatkan perusahaannya. Dia memperhitungkan dampak-

dampak moral, sosial, politik dan ekonomi dari pola-pola 

individunya terhadap individu lain dan masyarakat secara 

keseluruhan.16 

 

D. Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam 

Didasarkan  pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi 

adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya 

untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi 

dipergunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. 

Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang 

berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan kata lain konsumen 

muslim akan membelanjakan pendapannya untuk duniawi dan 

ukhrawi. Di sinilah muara keunikan konsumen muslim yang 

                                                
16  Muhammad  Nejatullah Siddiqi, Aspek-aspek Ekonomi Islam, (Solo, 

Ramadhani, 1991), hlm. 21 
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mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat  sebesar  2,5  

%,  kemudian  baru  mengalokasikan  dana lainnya pada pos konsumsi 

yang lain. Baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang 

lainnya. 

Dalam Ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung pada 

nilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang  

tercermin  pada  uang yang dibelanjakannya. Ajaran agama yang 

dijalankan baik menghindarkan konsumen dari sifat  israf, karena israf 

merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan untuk memenuhi 

tuntutan nafsu belaka. 

Selain karena keseimbangan konsumsi maka di antara 

pendapatan   konsumen   merupakan   hak-hak  Alla>h  SWT. terhadap 

para hamba-Nya yang kaya dalam harta mereka. Yakni dalam  bentuk  

zakat-zakat  wajib,  diikuti  sedekah  dan  infak. Semua konsumsi itu 

dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat 

mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya seperti 

rasa kikir, tak mau mengalah dan egois. Harta tidak akan berkurang 

karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat baik 

di darat maupun lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum menolak 

membayar zakat, pasti hujan akan bertahan dari langit. Kalau bukan 

karena binatang, hujan pasti tidak akan turun. Semua itu dapat di lihat 

dalam Qur‟a>n su>rat Al-Ma’arij a yat 24-25  

 

 

 

 “Dan orang- orang  yang  dalam  hartanya  tersedia  bagian  tertentu,  

bagi  orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 

apa-apa yang tidak mau meminta”.17   

 

Demikian juga dalam al- Qur‟a>n su>rat al- Taubah ayat 103: 

 

 

 

 

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan18  mereka dan mendoalah untuk 

                                                
17  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mekar 

Surabaya, 2004), hlm. 836 
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mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

Dengan adanya konsumsi sosial akan membawa berkah  

dan manfaat, yaitu munculnya ketentraman, kestabilan, dan keamanan 

sosial, karena segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan 

ekonomi dapat dihilangkan dari masyarakat. Rahmat dan sikap 

menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang kaya yang 

memiliki kelapangan harta. Sehingga masyarakat seluruhnya 

mendapatkan  karunia  dengan  adanya  sikap saling menyayangi,  

saling  bahu  membahu  sehingga  muncul kemapanan sosial. Di 

sinilah, nampak ekonomi Islam menaruh perhatian pada mas}lah}ah 

sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah} 

(ketentraman). Konsumen muslim selalu menggunakan kandungan 

berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang 

dikonsumsi tersebut akan menghadirkan berkah atau tidak.  Dengan 

kata lain konsumen akan  jenuh  apabila  mengkonsumsi     suatu  

barang  atau  jasa apabila  tidak  terdapat  berkah  di  dalamnya.  

Konsumen merasakan  maslahah  dan  menyukainya  dan  tetap  rela 

melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat  kegiatan tersebut bagi 

dirinya sudah tidak ada. 

Al-Qur’an menyebut kaum muslimin sebagai umat 

pertengahan, dan karena itu islam menganjurkan prinsip 

kesederhanan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada 

mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap 

petengahan adalah sikap yang paling utama. Baik “kurang dari yang 

semestinya” (yakni kikir) maupun “ lebih dari semestinya” (yakni 

berlebihan) dilarang. Islam mengutuk pemborosan seperti halnya 

kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian islam. 

Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat 

digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan 

                                                                                                                   
18  Membersihkan Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran 

dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda , sedangkan mensucikan 

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 

memperkembangkan harta benda mereka, Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahannya……hlm. 273 
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menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tidak berguna 

dan berlebihan.19 

 

E. Mashlahah dalam Konsumsi 

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa 

konsumen cendrung untuk memilihi barang dan jasa yang 

memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas 

islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan 

mashlahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan 

pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah 

adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kegiatan konsumsi. 

Dalam ekonomi islam, kepuasan dikenal dengan maslahah 

dengan pengertian terpenuhi keputuhan baik bersifat fisik maupun 

spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan dan non 

fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk 

mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun 

cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). 

Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak 

sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa 

besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.20 

Secara sederhana maslahah dapat diartikan sebagai segala 

bentuk kedaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu 

meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahkluk yang paling 

mulia.21 

Teori nilai guna (utility) apabila dianalisis dari teori 

mashlahah, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang 

dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya seseuatu itu 

terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu 

mendatangkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan maka 

tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah:  

                                                
19  Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar, (Jakarta, 

Kencana, 2012), hlm. 146 
20  Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 

(Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97 
21   P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta, PT. RajaGrafindo 

Persada,2008), hlm. 5 
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 درءالمفاسد أوىل من جلب المفافع

Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada 

menarik manfaat.22 

Bila dalam mengkonsumsi sesuatu kemungkinan 

mengandung mudarat atau mashlahat maka menghindari 

kemudaratan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudaratan 

yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar  daripada 

mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim 

harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara 

maslahat dan menghindari mudarat. 

Maslahah dalam ekonomi islam, ditetapkan sesuai dengan 

prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin 

meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Seorang konsumen 

muslim mempunyai keyakinan bahwa, bahwasanya kehidupannya tidak 

hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak.  

Ada beberapa perbedaan antara mashlahah dan utility 

sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yuliana fauzia, yaitu: 

1. Mashlahah individual akan relatif konsisten dengan mashlahah sosial, 

sebaliknya utilitas individu mungkin saja berseberangan dengan 

utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang 

relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis 

dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara 

individu dan sosial. 

2. Jika mashlahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, 

distributor dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke 

titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas 

tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan hidup. Konsep ini 

berbeda dengan utilitas, dimana konsumen bertujuan 

memenuhi want-nya, adapun produsen dan distributor 

memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan 

demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi 

yang ingin dicapai. 

3. Mashlahah merupakan konsep pemikiran yang terukur dan 

dapat diperbandingkan, sehingga lebih mudah dibuatkan 

prioritas dan pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan 

mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan 

                                                
22   Rozalinda, Ekonomi Islam ….….hlm. 99 
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tidak mudah mengukur tingkat utilitas dan membandingkan 

antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dalam 

mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan 

kuantitasnya.23  

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai 

kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, 

seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena 

tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun 

apabila seseorang terus mengonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan 

nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang 

tersebut terus ditambah. Hukum  nilai guna marginal yang semakin 

menurun menjelaskan bahwa penambahan terus menerus dalam 

mengonsumsi suatu barang, tidak akan menambah kepauasan dalam 

konsusmi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan 

semakin menurun. 

 

F. Penentuan dan Pengukuran Mashlahah bagi Konsumen 

Islam tidak menyebut suatu standard of living tertentu 

dengan batas minimum atau maksimum bagi pemeluknya. Penetapan 

standard of living secara keseluruhan memang terserah pada 

kebijaksanaan dan kesadaran individu. Yang merupakan prinsip dasar 

sistem ekonomi islam adalah bahwa setiap warga negara islam harus 

mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Jadi, dalam suatu 

masyarakat yang di dalamnya tersebar kemiskinan, kesensaraan dan 

kekurangan, tidak seorang pun yang diperkenankan menikmati hidup 

nyaman sekalipun dia kaya, sehingga atau kecuali kalau semua orang 

lain tercukupi kebutuhan dasarnya. Dengan menikmatnya 

kemakmuran secara umum di dalam masyarakat, maka orang yang 

mampu dibolehkan menikmati enyamanannya. Pada dasarnya islam 

memang tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewah bagi setiap 

muslim, walau ia kaya raya. Kesederhanaan hodup adalah prinsip islam 

umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilihi suatu gaya 

hidup.24 

                                                
23  Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; 

Perspektif Maqashid al-Syari’ah, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 167 
24  Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam……………, hlm. 157 
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Dalam bukunya Muhammad Muflih diterangkan tentang 

perilaku konsumen muslim. Ditemukan beberapa proposisi sebagai 

berikut: 

1. Konsep mashlahah membentuk persepsi kebutuhan manusia 

2. Konsep mashlahah membentuk persepsi tentang penolakan 

terhadap kemudharatan 

3. Konsep mashlahah memanifestasikan persepsi individu tentang 

upaya setiap pergerakan amalnya mardhatillah 

4. Persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan membatasi 

persepsinya hanya pada kebutuhan 

5. Upaya mardhatillah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan 

islami 

6. Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya 

menentukan keputusan konsumsi.25 

Setiap proposisi dari 1 sampai 6 tersebut membentuk sebuah teori 

mashlahah. Dalam teori tersebut konsep mashlahah 

mempengaruhi keputusan konsumen muslim.  

 

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan 

frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi 

kegiatan yang bermashlahah, maka semakin besar pula berkah yang 

akan diterima oleh pelaku konsumen. Dalam al-qur’an Allah 

menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun 

keburukan akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang 

setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar 

biji sawi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8 

 

 

 

 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula.26 

                                                
25 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi 

Islam, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 96 
26  Departemen Agama RI, Al-Qur’an……., hlm. 909 
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Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa mashlahah yang 

akan diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi 

kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah 

yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. 

Semakin banyak barang halal yang dikonsumsi, maka semakin besar 

pula berkah yang akan diterima. 

Selain itu, berkah bagi konsumen ini akan berhubungan 

secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang/jasa yang 

dikonsumsi. Hubungan ini bersifat interaksional, yakni berkah akan 

dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang 

besar pula, begitu pula sebaliknya. 

 

G. Karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi 

Mashlahah dalam konsumen muncul ketika kebutuhan riil 

terpenuhi, yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan 

konsumsi. Misalnya ketika seorang konsumen meneli barang-barang 

tahan lama seperti sepeda motor, kebutuhan riil baru diketahui setelah 

sepeda motor dipergunakan berkali-kali, misalnya daya tahan lama 

sparepart, faktor keamanan, nilai purna jual, dan sebainya. Inilah 

mashlahah yang bisa dirasakan langsung didunia yaitu berupa 

mashlahah fisik atau material. Kepuasan yang dirasakan konsumen 

karena murahnya harga atau desain yang menarik, namun tidak awet 

adalah kepuasan yang lahir karena kebutuhan semu atau jangka 

pendek. 

Mashlahah yang diperoleh konsumen ketika  membeli 

barang dapat berbentuk satu diantara hal berikut: 

1. Manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi 

konsumen akibat pembelian suatu barang/jasa. Manfaat material ini 

bisa berbentuk murahnya harga, discount, murahnya biaya 

transportasi dan searching. Larisnya pakaian dan sepatu obral 

menunjukkan dominannya manfaat materiil yang diharapkan 

konsumen. 

2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik 

atau psikis manusia, seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, 

keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya. Mulai 

berkembangnya permintaan rokok kadar rendah nikotin, kopi kadar 

rendah kafein menunjukkan adanya manfaat fisik -kesehatan- pada 

rokok dan kopi. 
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3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal 

manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa, seperti kebutuhan 

tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semacamnya. 

Sebagai misal, permintaan surat kabar, alat ukur suhu, timbangan, 

dan sebagainya. 

4. Manfaat terhadap lingkungan (intra generation), yaitu berupa adanya 

eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat 

yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. 

Misalnya mobil wagon dibandingkan dengan mobil sedan memiliki 

manfaat eksternal lebih tinggi, yaitu memiliki kapasitas untuk 

mengangkut banyak penumpang misalnya kerabat dekat atau 

tetangga. 

5. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi 

jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap 

kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa. Pembelian 

bahan bakar biologis (bio-gas), misalnya, akan memberikan manfaat 

jangka panjang berupa bersihnya lingkungan meskipun dalam 

jangka pendek konsumen harus membayar dengan harga lebih 

mahal. 

Di samping itu, kegiatan konsumsi terhadap barang/jasa 

yang halal dan bermanfaat (thayyib) akan memberikan berkah bagi 

konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan 

dalam konsumsi: 

1. Barang/jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. 

Barang/jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak, yaitu babi, 

darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah atau 

dipukul, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau 

merusak 

2. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi 

3. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.27 

 

H. Analisis perilaku konsumsi 

Perilaku konsumsi yang dikenal dalam istilah bahasa Inggris 

consumtion behavior makin penting keberadaannya setelah ekonom 

Inggris John Mynar Lord Kynes (1883-1946) memperkenalkan teorinya 

yang dikenal dengan istilah Low of Consumtion (Hukum Konsumsi) 

                                                
27  P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam…………., hlm. 144  
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yang belakangan mengilhami para penulis ilmu ekonomi 

mempopulerkan istilah perilaku konsumen dalam tulisan mereka.28 

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa 

perilaku konsumsi seseorang  adalah  dalam upaya  untuk  memenuhi 

kebutuhannya sehingga  tercapai kepuasan yang optimal. Penjelasan 

mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana adalah didapati 

dalam hukum permintaan. Yang menyatakan bahwa “bila harga suatu 

barang naik maka ceteris paribus jumlah yang diminta konsumen akan 

barang tersebut menurun”. Dan sebaliknya bila hara barang tersebut 

menurun. Ceterus paribus berarti bahwa semua faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap  tidak berubah.29 

Sedangkan menurut Engel perilaku konsumsi adalah tindakan 

yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan itu. Dan menurut Loudon dan 

Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan 

yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan dan mengatur barang dan jasa. Adapun 

menurut Kotler dan Amstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku 

individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan 

jasa untuk konsumsi personal.30 

Ada dua pendekatan untuk menerangkan mengapa 

konsumen berperilaku yang dinyatakan oleh hukum permintaan: 

1 .  Pendekatan marginal utility, yang bertitik tolak pada anggapan 

bahwa kepuasan (utility) setiap konsumen bisa diukur dengan 

uang atau dengan satuan lain (utility yang bersifat “cardinal”) 

seperti kita mengukur volume air, panjang jalan atau berat dari 

sekarung beras. 

2 .  Pendekatan indifirence curve, yang tidak memerlukan adanya 

anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur; anggapan 

yang dipelukan adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa 

dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan 

                                                
28  Andi Bahri S, Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal STAIN 

Pare-pare, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 347-370 
29 Boediono, Ekonomi Mikro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi 2, 

(Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1982), hlm. 17 
30  Andi Bahri S, Etika Konsumsi……… Jurnal STAIN Pare-pare, Vol. 11, No. 2, 

Desember 2014: 347-370 
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berapa lebih tinggi atau lebih rendah (utility yang bersifat 

“ordinal”).31    

Sedangkan dalam analisis  konsumsi Islam, perilaku konsumsi 

seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga 

dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan 

syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi 

halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas 

konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam 

berkonsumsi, bagaimana bentuk  perilaku konsumsi seorang muslim 

dikaitkan dengan keadaan lingkungannya. 

Dalam perspektif ekonomi Islam. perilaku konsumsi seorang 

muslim didasarkan pada  beberapa  asumsi  sebagaimana  

dikemukakan oieh  Monzer  Kahf yang dikutip oleh Imamudin Yuliadi, 

yaitu : 

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah 

masyarakat. 

 

2. Zakat hukumnya wajib. 

 

3. Tidak ada riba dalam masyarakat. 

 

4. Prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis. 

 

5. Konsumen berpenlaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan 

kepuasan. 

Dalam masyarakat Islam, secara sosiologis, dibagi menjadi 

tiga kelompok masyarakat yang menunjukkan kemampuannya dalam 

membayar pajak, tapi bukan menunjukkan tingkatan (strata) dalam 

masyarakat, yaitu 

a)  Muzakki, yaitu kelompok orang yang wajib membayar zakat 

 

b)  Middle, yaitu kelompok orang yang memiliki pendapatan di 

bawah rata-rata dan tidak wajib untuk membayar zakat. 

c)  Mustahiq,  yaitu  kelompok  orang  yang  baru  dapat  

memenuhi  kebutuhan dasamya (basic heeds) saja.32 

                                                
31  Ibid  
32  Imammudin Yuliadi, Ekonomi Islam………., hlm. 181 



75 

 

75 

 

Dalam  perilaku  konsumsi,  seorang  Muslim  harus  

memperhatikan  prinsip moral konsumsi, yaitu : 

1.  Keadilan 

2.  Kebersihan 

3.  Kesederhanaan 

4.  Kemurahan hati 

5.  Moralitas33 

Dalam memahami perilaku konsumen dalam islam tidak 

terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga 

menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi 

yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang 

lain, yaitu seorang konsumen muslim. Larangan-larangan islam 

mengenai makanan dan minuman harus dipandang sebagai usaha 

memperbaiki perilaku konsumen.34 

Dalam pandangan Islam perilaku konsumsi tidak hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga  sekaligus  

memenuhi kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa perilaku konsumsi 

bagi seorang Muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah 

sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan 

Islam. 

Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi aspek kesucian 

merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. 

Kesucian di sini tidak hanya diartikan bersih secara lahirlah dari unsur-

unsur yang kotor dash najis, tetapi juga suci dan  bersih  dari  hasil  

atau  proses  yang  tidak  sesuai  aturan  Islam dalam  hat 

memperolah suatu barang yang akan dikonsumsi seperti dari hasil 

korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dsb. 

Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan 

unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi 

kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal Berta mengandung unsur yang 

dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Pada sisi 

lain Islam mengharamkan   makanan   seperti   babi,   anjing,   darah,   

bangkai   dan   binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama 

Allah dan minuman. 

                                                
33  Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta, 

PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 45 
34  Ibid, hlm. 51 
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Demikian juga makanan dan minuman yang diperoleh dari 

halal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara 

rohaniah dan psikologi bagi seseorang.  Dalam suatu  hadist,  

Rasulullah SAW  mengingatkan bahwa  manakala seseorang 

memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam 

perutnya ibarat seperti memasukkan tiara api neraka ke dalam 

perutnya. Hadist ini bisa kita maknai secara harfiah bahwa kelak di 

akhirat orang yang sutra dan sengaja mengkonsumsi barang haram 

akan dimasukkan ke dalam neraka. 

 

I. Kesimpulan 

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya 

didunia dalam keadaan bahagia, baik secara materila maupun spritual, 

individual maupun sosial. Naumun, dalam praktiknya kebahagiaan 

multidimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan 

manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara 

komprehensif.  

Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi 

suatu barang dinamakan dengan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan 

terhadap sutu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai 

gunanya. Sebaliknya bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah 

maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam termoninologi 

konvensioanal dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik 

Dalam ekonomi islam, kepuasan dikenal dengan maslahah dengan 

pengertian terpenuhi keputuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam 

sangat mementingkan keseimbangan fisik dan dan non fisik yang 

didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat 

kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang 

dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara 

memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh 

karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya 

barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah 

yang didapatkan dari yang dikonsumsinya 

Dalam  perilaku  konsumsi,  seorang  Muslim  harus  

memperhatikan  prinsip moral konsumsi, yaitu : 

1. Keadilan 

2.Kebersihan 

3.Kesederhanaan 



77 

 

77 

 

4. Kemurahan hati 

5. Moralitas 
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A. Pendahuluan 

Perkawinan adalah jalinan ikatan yang sah di antara lelaki dan 

perempuan untuk menjadi suami isteri. Dengan adanya ikatan 

perkawinan ini, terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan 

oleh pasangan suami isteri. Dan hak-hak isteri ke suami ialah suami 

bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri yang meliputi 

keperluan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

Bagi isteri pula, terdapat hak suami yang wajib dilaksanakan, yakni 

isteri wajib taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi 

perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum agama.2  

Perkawinan sebagai bentuk sakral suami istri dalam hidup suatu 

rumah tangga yang menciptakan kehidupan yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah. Selain itu, membina sebuah mahligai rumah 

tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi 

setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradapan manusia 

                                                
1 Dosen Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung.  Mahasiswa Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm.155-156. 
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tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari 

setiap generasi manusia.  

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan 

hukum Islam yang digali dari sumber-sumbernya, baik dari Al-Quran, 

al-Sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Bagi seorang gadis tentu 

tidak akan hamil tanpa didahului perkawinan dengan seorang laki-

laki. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi kecelakaan 

atau seorang wanita hamil yang terjadi di luar perkawinan yang sah. 

Ini bisa dikatakan sebagai perzinaan yang di dalam nas telah jelas 

keharamannya. Akibatnya, dengan berbagai pertimbangan, para 

pihak mencoba untuk menutup-nutupinya dengan melangsungkan 

perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan seandainya 

laki-laki tersebut lari dari tanggung jawab, maka dicari laki-laki lain 

yang bersedia menikah dengan perempuan ini. 

Maka berangkat dari persoalan ini, maka penulis akan 

membahas tentang persoalan perkawinan wanita hamil. Dan tulisan 

ini berusaha melihat kawin hamil menurut tinjauan hukum Islam atau 

fiqh Islam3 dan hukum positif di Indonesia. 

 

B. Sekilas tentang kawin hamil dan problematikanya 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 

yang secara etimologi artinya mengumpulkan, saling memasukkan 

dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).4  

                                                
3 Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemah dari al-

fiqh al-Islami atau dalam konteks tertentu dari al-Syari’ah al-Islamiyah. Istilah ini 

dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Islamic Law. Dalam al-Qur’an 

maupun sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah 

kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Lihat Ahmad 
Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

2001), hlm. 3. 
4 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 7. 
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Sedangkan secara istilah atau terminologis bahwa perkawinan 

merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.5 Atau 

dengan kata lain bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan 

kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan 

naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta menjadikan untuk kedua 

pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.6 

Kemudian menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 bahwa 

perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (baca: rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 Keluarga merupakan bagian 

terkecil dari masyarakat di mana di dalamnya hanya terdiri dari 

sebuah kumpulan kecil yang terdiri dari suami, istri, dan mungkin 

sebagian anak.8 Setiap individu juga pasti menginginkan sebuah 

keluarga yang di dalamnya terdapat suatu kenyamanan, baik ketika 

berada di rumah maupun ketika berada di luar rumah. Dan seluruh 

hak dan kewajiban bisa mereka dapatkan dan laksanakan sebagai 

konsekuensi dari hidup bersama. 

Perkawinan juga adalah salah satu pokok yang utama untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang juga adalah 

merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi 

anggota dalam masyarakat yang luas.  Tujuan perkawinan tidak bisa 

terlepas dari keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di muka 

                                                
5 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hlm. 355. 
6 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), hlm. 4. 
7 Tim Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 

2007), hlm. 2. Lihat juga Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum 

Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 79. 
8 Lihat A. Subino Hadisubroto, dkk, Keluarga Muslim dalam Masyarakat 

Modern, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.8. 
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bumi (baca: dunia) yang bertugas untuk memakmurkan bumi dalam 

rangka pengabdian kepada-Nya. Di antara tujuan perkawinan itu 

adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi’at kemanusiaan, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan 

kasih sayang.9  Atau yang diistilahkan Kompilasi Hukum Islam bahwa 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.10 

Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan menjaga 

satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang 

membawa kemudharatan serta menghindarkan dari api neraka. Dan 

langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu 

tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan 

untuk selamanya dan seterusnya agar suami dan isteri bersama-sama 

dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, 

menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-

anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Sebuah jalinan kasih 

sayang yang telah dibangun oleh mempelai laki-laki dan perempuan 

yang sah dengan bukti adanya ijab dan qabul dalam suatu 

perkawinan yang dihadiri minimal empat orang, yaitu: mempelai laki-

laki, dua orang saksi, dan seorang wali dari pihak mempelai wanita 

sebagai syarat sahnya perkawinan, telah menjadi suatu ikatan yang 

kuat (misaqan ghaliza).11  

Dengan demikian tiadalah niat perkawinan itu hanyalah untuk 

memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka. Perkawinan itu 

dilangsungkan karena mengikuti sunnah Rasul semata dan untuk 

meneruskan keturunan. Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada 

                                                
9 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari 

Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind. Hillco, 1986), hlm. 27. 
10 Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: t.tp, 2001), hlm. 14. 
11 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999), hlm. 9. 
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hubungan kelamin, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan 

kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat 

hidup tenang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakatnya. 

Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan bahwa perkawinan 

ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu, baik 

suami maupun istri sehingga terbinalah ketentraman jiwa dan bukan 

sekedar dalam hubungan syahwat.12 

Selanjutnya kehamilan dapat terjadi  melalui perkawinan yang 

legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan 

suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinahan atau 

prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang 

terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak dikehendaki, 

yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan.13 

Oleh sebab itu, maka hamil sebelum diadakan akad nikah telah 

menjadi problema yang membutuhkan pemecahan sehingga terjadi 

kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama yang di 

tangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, 

terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam atau syari’at.14  

                                                
12 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal as-Syakhsiyyah, (Mesir: Dar al-Fikr 

al-‘Arabi, 1957), hlm. 19. 
13 Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, pertama: 

wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, kedua: wanita hamil dengan 

akibat zina. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita 

yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan dia tidak dalam status nikah 

atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang 

mengakibatkan kehamilannya. Kasus kehamilam pranikah banyak terjadi pada 

kalangan remaja bahkan cenderung dalam kategori usia yang sangat muda, hal 

ini dipicu oleh merebaknya tren pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga 

berujung pada kehamilan dan kelahiran anak di luar perkawinan. D.Y.Witanto, 

Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), 

hlm. 9. 
14 Secara substansial, syariat adalah jalan bagi orang yang ingin 

menemukan hakikat kehidupan. Karena, jalan menuju sumber mata air, 

sementara air adalah sumber kehidupan., berarti bahwa siapa saja yang ingin 

menemukan sumber kehidupan yang sebenarnya harus menempuh jalan itu. 

 

Lihat%20http:/www.rumahfiqih.com/ust/e2.php?id=1165371156
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Kebiasaan Orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil 

diluar nikah, mereka biasanya berusaha menikahkan putrinya dengan 

laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. 

Dan pada zaman now (baca: masa ini) bahwa menikahi wanita hamil 

karena zina bukanlah masalah baru karena pada zaman Rasulullah 

juga pernah terjadi. Padahal Islam menganjurkan nikah dan melarang 

zina, karena zina adalah sumber kehancuran. 

Untuk menghindari aib maksiat hamil di luar nikah, terkadang 

masyarakat kita justru sering menutupinya dengan maksiat lagi yang 

berlipat-lipat dan berkepanjangan yang semuanya itu karena 

kurangnya pemahaman ajaran Islam di dalam setiap keluarga di 

Indonesia. Bila seorang laki-laki menghamili wanita, dia menikahinya 

dalam keadaan si wanita sedang hamil atau meminjam orang untuk 

menikahinya dengan dalih untuk menutupi aib. Dan telah kita 

ketahui bahwa hamil di luar nikah sendiri adalah sebagai perbuatan 

zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil, 

hal itu merupakan dosa besar.  

Dengan demikian problemanya adalah bolehkah menikahkan 

wanita yang hamil karena zina, baik oleh yang menghamilinya atau 

bukan? dan bagaimana kedudukan nasab anak yang dilahirkan 

wanita tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, 

ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang 

menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-

hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan 

hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan 

dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap 

                                                
Maka, dalam konteks ini, syariat akhirnya berarti aturan-aturan yang harus 

ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan 

kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Aturan itulah yang 

disebut agama, din, yaitu aturan yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Pengatur 

Hidup, Allah Swt. Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2013), hlm. 25. 
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ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan 

dalam masyarakat. 

 

C. Kawin hamil dalam perspektif para pakar dan cendikiawan 

muslim 

Sesungguhnya para pakar cendikiawan mazhab yang empat 

sepakat menetapkan bahwa perkawinan wanita hamil adalah sah dan 

boleh melakukan senggama jika laki-laki itu sendiri yang 

menghamilinya lalu ia mengawininya. Namun Ibnu Hazm 

sebagaimana yang dikutip oleh Mahjuddin berpendapat bahwa 

keduanya boleh dikawinkan dan boleh melakukan senggama bila ia 

telah bertaubat dan mengalami hukuman dera atau cambuk, karena 

keduanya telah berbuat zina.15 

Kemudian dalam kasus wanita hamil yang akan menikah 

dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada dua kelompok 

yang berpendapat, yakni: Kelompok pertama, tidak boleh dikawinkan 

keduanya karena perkawinannya akan batal dan rusak. Hal ini 

berdasarkan surat al-Nuur ayat 3 yang berbunyi: 

 

 

 

 

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 

laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. 

Maksud ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman 

kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Dan Sayyidina 

Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Hamka mengatakan 

                                                
15 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah; berbagai kasus yang dihadapi Hukum 

Islam masa kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 37. 
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bahwa haram bagi seorang beriman menikah dengan perempuan 

yang telah cacat namanya karena zina. Tetapi menurutnya pula 

bahwa hukum itu tidak berlaku sekeras itu apabila perempuan 

tersebut telah tobat. Sedangkan orang-orang kafir penyembah 

berhala terhapus segala dosa-dosanya yang telah lalu setelah dia 

bertobat dan masuk Islam, apalagi orang Islam sendiri yang tersesat 

karena nafsunya atau karena kurang mengetahui tipu daya 

kehidupan lalu menyesal dan tobat, niscaya diterima tobatnya.16 

Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal 

berpendapat bahwa tidak boleh melangsungkan perkawinan antara 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan 

kandungannya.17 Mereka berpendapat sama halnya dengan yang 

dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia 

harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah, 

dengan alasan sabda Nabi saw:  

 
18                             

 

 

Artinya: Janganlah kamu melakukan hubungan seks 

(menggauli) terhadap wanita hamil sampai dia 

melahirkan. (H.R. Abu Dawud). 

Dengan hadits di atas, Imam Malik dan Imam Ahmad 

berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia 

perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita 

hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat 

perbuatan zina.  

Bahkan menurut Imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus 

bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki 

                                                
16 HAMKA, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Gema Insani, 2015), VI : 257. 
17 Abdurrahman Al Jusry, Al Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah, (Beirut: Darul 

Haya’ At-Turb Al Araby, 1969), hlm. 534. 
18 Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, Al-Mughniy, (Mesir: Al-Qal’ah, t.t), VII : 63. 
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yang mengawininya. Selain kedua imam mazhab di atas, ada juga 

ulama lain yang memberikan pendapat tentang permasalahan ini, di 

antaranya Imam Abu Yusuf dan Za’far. Mereka berpendapat tidak 

boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh 

berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari 

hubungan tidak sah dengan laki-laki lain, maka haram menikahinya 

sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. 

Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad 

nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan 

nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh 

berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.19 

Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa seorang laki-laki 

tidak boleh mengawini perempuan yang diketahuinya telah berzina 

dengan orang lain kecuali dengan syarat bahwa perempuan tersebut 

telah melahirkan kandungannya jika ia hamil dan perempuan 

tersebut telah menjalani hukuman dera (baca: cambuk) baik ia hamil 

ataupun tidak hamil.20 

Selanjutnya kelompok kedua berpendapat bahwa siapapun pria 

yang mengawini wanita hamil tersebut dianggap sah dan benar. Ini 

pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa 

perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu 

kelahiran bayi, dan anak yang dikandung itu tetap bukan keturunan 

pria yang mengawini wanita tersebut.  

Lebih lanjut Imam Hanafi mengatakan bahwa meskipun 

perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan dengan laki-

laki lain, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam 

kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi saw di atas 

yang berbunyi: 

 

 

                                                
19 Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Problematika Hukum Islam 

Kontemporer, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 45. 
20 Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, Al-Mughniy, VII : 63. 
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                          21  

Artinya: Janganlah kamu melakukan hubungan seks (menggauli) 

terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan. (H.R. Abu 

Dawud). 

Pemahaman tentang hadis ini berbeda dengan pendapat Imam 

Malik dan Imam Ahmad sebelumnya. Menurut Imam Hanafi bahwa 

wanita hamil karena zina itu tidak ada ‘iddahnya, bahkan boleh 

mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga 

dia melahirkan kandungannya.22 Sedangkan menurut Imam Syafi’i 

bahwa hubungan seks karena zina itu juga tidak ada ‘iddahnya, 

wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh 

melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Wanita 

zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. ‘Iddah hanya ditentukan 

untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam 

perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar 

nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan 

keturunan anak zina kepada ayah.23  

Menurut Imam Syafi’i perkawinan wanita hamil itu dapat 

dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya, 

ini di dasarkan pada sabda Nabi saw : 

 24                       

 

Artinya: Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta 

kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu 

hamba bagimu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pendapat 

Imam Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan 

                                                
21 Ibid. 
22 Abdurrahman Al Jusry, Al Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah, hlm. 521. 
23 Ibid. 
24 Abu Daud Sulaiman Sajistani, As-Sunan Abi Daud, (Mesir: Musthafa Al-

Baaby Al-Halaby, t,t), hlm.  
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hubungan seks di luar nikah apabila dia melangsungkan perkawinan 

dengan seorang laki-laki lain, maka kehamilannya itu tidak 

mempengaruhi dalam perkawinannya. Namun melihat pendapat 

Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan 

perkawinan dengan seorang laki-laki lain, tetapi dia dilarang 

melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya mempengaruhi 

terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. 

 

D. Kawin hamil dalam persfektif hukum positif di Indonesia  

Hukum positif di Indonesia diartikan sebagai kumpulan asas 

dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini 

sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta 

ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara 

Indonesia. Dan salah satu hukum positif di Indonesia yang 

membahas tentang Hukum Perkawinan adalah Kompilasi Hukum 

Islam atau KHI. 

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum positif perdata Islam 

yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. KHI sebagai pegangan 

hakim-hakim agama dapat diibaratkan semisal KUHP dalam 

Pengadilan Umum. Sebelum lahirnya KHI, meskipun Peradilan Agama 

sudah berusia sangat lama, akan tetapi hakimnya tidak memiliki buku 

standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama. Di dalam 

memutuskan suatu kasus, rujukannya adalah berbagai kitab fiqih 

tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya dalam 

menghadapi satu kasus, dapat lahir putusan yang berbeda jika 

ditangani oleh hakim yang berbeda. Kompilasi merupakan suatu 

proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang 

diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam 

sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.  

Adapun pengertian KHI di Indonesia tidak ditemukan suatu 

keterangan yang secara khusus memuat penjelasan tersebut. Prof. 

Dr. Bustanul Arifin, S.H. hanya menyebut KHI sebagai “fiqih dalam 

bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun melayu disebut 

peng-kanun-an hukum syara’. Dengan demikian KHI dapat juga 
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disebut sebagai kumpulan hukum Islam “versi” Indonesia, yang 

maksudnya adalah bahwa hukum Islam tersebut mempunyai ciri-ciri 

tertentu yang tidak dimiliki hukum Islam secara umum.25 

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII tentang Kawin Hamil, sama 

dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB 

tersebut berisi tiga (3) ayat, yaitu: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran 

anaknya. 

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, 

penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan 

tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang 

menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya 

pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan 

pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi 

perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam 

kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. 

Dari ketentuan Pasal 53 KHI tersebut bahwa secara tegas 

mengatur perkawinan hamil dapat dilakukan asal yang menikahi 

wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan itu 

sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-

Nuur ayat 3 di atas,26 bahwasahnya pezina perempuan tidak layak 

                                                
25 Bustanul Arifin, “Kompilasi Fiqh dalam Bahasa Undang-undang”, dalam 

Pesantren, No. 2/Vol.II/1985, hlm. 25. Lihat juga Bustanul Arifin, Pelembagaan 

Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1996), hlm. 49. 
26 Dari surat an-Nuur ayat 3 itu dapat dipahami bahwa wanita hamil di 

luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, 
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dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan 

terhadap orang-orang yang beriman.  

Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan 

secara ini tidak perlu menunggu habis masa ‘iddah wanita hamil 

tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir. Selanjutnya bagaimana apabila perempuan hamil itu 

dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini, 

Kompilasi Hukum Islam belum secara jelas mengaturnya.  

 

E. Status nasab anak kawin hamil  

Anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan tujuan melangsungkan 

perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera, juga untuk mempersatukan keluarga dan 

meneruskan keturunan sehingga tidaklah heran apabila banyak 

pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu 

mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah 

tangganya. Sebab selain anak akan menjadi cikal bakal penerus 

keturunan bagi orang tuanya pula akan membuktikan kesempurnaan 

ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.27 

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak 

merupakan idaman bagi setiap orang tua, akan tetapi kenyataan 

yang ada tidaklah selalu demikian. Banyak fakta yang menunjukkan 

bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya 

                                                

ayat tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-

baik untuk menikahi mereka. Lihat Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997) hlm. 165. 
27 Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh 

keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur 

rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari 

kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan 

memperbesar tanggung jawab. Soetojo Prawirihamidjojo, Pluralisme dalam 

Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Airlangga University 

Press, 1986), hlm. 28-29.  
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sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran anak akan 

membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari 

hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama 

dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.  

Adalah anak hasil kawin hamil atau anak zina28 yakni anak yang 

lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui 

Indonesia yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang 

Undang No. 1 tahun 1974.29  

Kemudian sepakat sebagian besar ulama hukum Islam 

menetapkan bahwa status anak hasil kawin hamil termasuk anak zina 

jika laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. 

Namun jika yang mengawini itu termasuk orang yang 

menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat. Yang pertama, 

menyatakan bahwa anak itu termasuk anak zina bila ibunya dikawini 

setelah kandungannya berumur empat bulan ke atas dan jika kurang 

dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya 

termasuk anak suaminya yang sah. Dalam hal ini Imam Syafi’i 

berpendapat paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam 

bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan lalu anak itu 

lahir, maka anak tersebut mempunyai nasab kepada suaminya. 

                                                
28 Anak yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dikawini lebih dahulu 

disebut oleh ahli hukum Islam sebagai ibnu al-zina atau anak zina yang artinya 

anak dari orang yang telah berbuat zina. Jadi istilah tersebut bukan untuk nama 

bayi yang lahir tersebut, namun istilah itu dinisbatkan kepada kedua orang 

tuanya yang telah berbuat zina. Sedangkan bayi yang dilahirkannya tetap suci 

dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. 

Lihat Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah; berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam 

masa kini, hlm. 37. 
29 Tim Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.  
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Sebaliknya, apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak 

tersebut dihubungkan kepada ibunya.30 

Yang kedua, menyatakan bahwa jika ibunya sudah hamil 

walaupun kandungannya baru berumur beberapa hari lalu 

dikawinkan oleh orang yang menghamilinya, maka anak yang 

dilahirkannya adalah bukan anak suaminya yang sah, sebab 

keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, 

maka anak itu termasuk anak zina.31 

Perbedaan pendapat antara pakar hukum Islam tentang status 

anak kawin hamil apabila yang mengawini itu termasuk orang yang 

menghamilinya ini berdasarkan perbedaan pemahaman terhadap 

sabda Nabi Muhammad saw sebagai berikut:  

 

   

                                                                        

 

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: seorang 

anak adalah milik orang yang seranjang dan bagi pezina 

hukuman rajam. (HR Bukhari dan Muslim).   

Menurut Imam Hanafi bahwa pada lafaz firasyi menunjukkan 

terdapat dhamir ghaib untuk laki-laki yang tersembunyi. Dan Imam 

Hanafi mengatakan bahwa sebenarnya nasab anak tersebut 

tergantung kepada suami (wanita tersebut). Apabila wanita yang 

berzina mempunyai suami, dan suaminya mengakui anak tersebut 

sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah 

secara syar’i dan memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang 

sah. Namun pendapat Imam Hanafi ini berbeda dengan pendapat 

Imam Syafi’i dan Imam Malik yang beranggapan bahwa bentuk 

pengambilan hukum dari kata lilfirasyi yang tersebut dalam hadits itu 

                                                
30 Muhammad Yusuf Musa, An-Nasab wa Atsaruh, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 

t.t), hlm. 9. 
31 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib 

al-Khamsah, (Beirut: Dar al-Islami li al-Malayin, 1964), hlm. 79. 
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adalah bermakna ibunya saja. Sehingga garis keturunan anak hasil 

zina hanya kembali kepada ibunya saja.32 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tentang status 

nasab anak kawin hamil bahwa selama status perkawinan yang telah 

dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah 

melahirkan. Maka status anaknya adalah sah. Ketentuan ini dijelaskan 

dalam KHI pada pasal 9933 yang berbunyi bahwa Anak yang sah 

adalah: 

a). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 

b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut. 

Dengan demikian menurut KHI hal ini membawa implikasi 

bahwa semua anak yang lahir dalam perkawinan, baik proses 

terjadinya konsepsi janin itu sebelum atau setelah pernikahan 

dianggap sebagai anak yang sah. Dengan demikian, anak yang 

dilahirkan dari perbuatan zina dapat dianggap sebagai anak sah 

apabila kelahirannya terjadi dalam sebuah pernikahan. Dan 

dilegalkannya kawin hamil dalam KHI ini antara lain adalah untuk 

memberikan kepastian pada kedudukan anak yang akan dilahirkan, 

sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbatkan kepada 

ibu dan laki-laki yang menghamilinya. 

 

F. Penutup 

Akhirnya dapatlah diambil kesimpulan dalam tulisan ini bahwa: 

Pertama, para pakar cendikiawan mazhab yang empat sepakat 

menetapkan bahwa perkawinan wanita hamil adalah sah dan boleh 

melakukan senggama jika laki-laki itu sendiri yang menghamilinya 

lalu ia mengawininya. Dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan 

                                                
32 Mayoritas pakar hukum Islam mengatikan lafaz firasyi menunjukkan 

kepada perempuan yang diambilkan ibarat tingkah iftirasy (duduk berlutut). 

Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal as-Syakhsiyyah, hlm. 453. 
33 Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 52. 
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bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-

laki yang menghamilinya. 

Kedua, dalam kasus wanita hamil yang akan menikah dengan 

laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada dua kelompok yang 

berpendapat. Satu kelompok, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki lain yang 

tidak menghamilinya. Kelompok kedua, yakni Imam Malik dan Imam 

Ahmad bin Hanbal yang melarang perkawinan antara wanita hamil 

karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan 

kandungannya. Sedangkan dalam KHI belum ada ketentuan yang 

mengatur tentang wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki 

lain yang tidak menghamilinya.  

Ketiga, tentang status nasab anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan wanita hamil, sepakat sebagian besar ulama hukum Islam 

menetapkan bahwa status anak hasil kawin hamil termasuk anak zina 

jika laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. 

Namun jika yang mengawini itu termasuk orang yang 

menghamilinya, para imam mazhab berbeda pendapat, Imam Syafi’i 

menetapkan bahwa anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang 

mengawini ibunya jika angka kehamilan di atas enam bulan, tetapi 

jika lama kehamilan di bawah dari enam bulan, nasab anak 

dihubungkan kepada ibunya. Sedangkan Imam Hanafi manasabkan 

kepada laki-laki yang menghamilinya. Adapun menurut KHI anak 

tersebut diakui dalam perkawinan, karena lahir dalam perkawinan 

yang sah. 

Wa Allah a’lam bi as-sowab. 
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PELAKSANAAN PERKAWINAN (AKAD NIKAH) 

 TIDAK DALAM SATU MAJLIS 
H. Winarno, M.H.I1 

 

A. Pendahuluan 

Persoalan perkawinan di Indenesia dipayungi oleh Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 19742 serta diatur ketentuannya 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)3. Saripati aturan-aturan Islam 

mengenai perkawinan, perceraian, perwakapan dan pewarisan ini 

bersumber dari literatur-literatur Fikih Islam klasik  dari berbagai 

madzhab yang di rangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawian dan 

urusan keluarga tersebut di harapkan dapat menjadi pijakan hukum 

bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun 

dalam peraktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, 

banyak muncul hal-hal   baru yang bersifat ijtihad,  karena tidak ada 

aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. 

                                                             
1 Penulis merupakan Dosen Tetap Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam 

dan berhombase pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyyah. 
2 Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini melalui 

Departemen Agama yang saat ini sudah berubah penyebutannya menjadi 

Kementerian Agama menghimbau agar masyarakat yang beragama Islam 

untuk melakukan Isbath Nikah (Pengesahan Perkawinan) ke Pengadilan 

Agama setempat. Supaya lebih jelas lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan tersebut. 
3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengantur persoalan perkawinan dari 

aspek syariat dan mengakomodir beberapa persoalan perkawinan dari sudut 

pandang imam mazhab. 
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Kurang lebih satu dekade yang lalu, muncul peristiwa menarik 

dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim 

dengan menggunakan media telepon dan teleconfrence dalam arti 

tidak dalam satu majelis. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan 

pengesahannya melalui  Pengadilan  Agama. 

Fenomena ini sangat mengglitik untuk dikaji dan dikomentari, 

baik oleh para ulama’, akademisi maupun masyarakat yang punya 

kompetensi untuk itu. Oleh sebab itulah peroalan ini akan kami cermati 

melalui tulisan ini. Mengingat persoalan ini merupakan hasil dari 

perkembangan pola pikir terhadap dasar-dasar hukum yang ada, baik 

itu dari Al-Qur’an, hadis maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sehingga hasil dari pemikiran-pemikiran tersebut dapat 

menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk menyikapi persoalan 

ini lebih baik dan bijak. Karena persoalan ini tidak dapat dipisahkan 

dengan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

B. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam Fikih  berbahasa Arab disebut dengan dua 

kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam 

Al-Qur’an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan 

kelamin, dan juga berarti akad4. 

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, di 

antaranya adalah Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang di 

tetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki 

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki5. Pernikahan itu bukan hanya mengatur 

kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara 

suatu kaum yang lainnya. 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.6  Perkawinan disebut 

juga “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa 

artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wathi’). Adapun kata nikah itu sendiri biasanya digunakan 

                                                             
4 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh  Munakahat, Cetakan Pertama, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8. 
5 Ibid. 
6 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 455. 
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untuk arti persetubuhan (coitus), dan juga digunakan untuk kata akad 

nikah. 

Menurut Muhammad Yunus7 perkawinan adalah akad antara 

calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut aturan 

syari’at. Sedangkan yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak 

wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau 

yang mewakilinya. 

Dari definisi-definisi perkawinan yang telah dijelaskan oleh para 

fukaha di atas, walaupun dalam bentuk bahasa yang berbeda namun 

substantifnya tetap sama, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan 

adalah suatu akad ijab qabul yang dilakukan oleh pihak wali mempelai 

perempuan dan calon suami untuk menghalalkan hubungan seksual 

antara keduanya, atau juga sering disebut dengan jimak. 

 

C. Dasar Hukum Perkawinan 

  Ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulallah Saw. 

selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh 

Allah Swt. dan sekaligus hasil dari interprestasi yang dilakukan oleh 

Rasulallah Saw. sendiri terhadap ketentuan hukum yang telah 

digariskan oleh Allah Swt. tersebut. Salah satu yang ketentuan 

hukumnya diatur oleh Allah Swt. secara langsung adalah persoalan 

perkawinan. Untuk lebih jelasnya dasar hukum perkawinan ini akan 

kami rinci sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

a.  Q. 4 An-Nisa: 3 
   

   
    

   
    
   

    
   

       

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

                                                             
7 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab 

Syafi’i, Hanafi, Maliki Dan Hambali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hlm. 1. 
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kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil8, Maka (kawinilah) 

seorang saja9, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya”. 

 

 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa haram 

menikahi perempuan lebih dari empat orang10. Jika ada 

orang yang berpendapat bahwa ayat tersebut 

membolehkan laki-laki menikah sampai dengan sembila 

orang perempuan, maka pendapat tersebut perlu untuk 

ditinjau ulang. Karena huruf “wau” yang terdapat dalam 

ayat tersebut bukannya isyarat penambahan akan tetapi 

perintah yang menunjukkan “atau” atau dengan kata lain 

pilihan satu sampai empat. 

 Kemudian dari ayat di atas dapat ditegaskan pula 

bahwa tidak ada larangan bagi laki-laki untuk berpoligami 

sampai dengan empat orang isteri, asalak berpoligami 

tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku, baik itu hukum yang bersumber pada syara’ 

maupun perundang-undangan yang berlaku, khususnya 

yang mengatur tata cara berpoligami. 

b.  Q. 30 Ar-Rum: 21 
   
    

  
   
     
   

     

                                                             
  8  Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti 

pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 
9 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. 

sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh 

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. ayat ini membatasi poligami sampai 

empat orang saja. 
10 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hlm. 193. 
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

 

 Ayat di atas memberikan penegasan kepada kita, 

bahwa salah satu cara untuk memperoleh kasih sayang, 

ketenangan dan ketentraman dalam hidup adalah melalui 

perkawinan. Karena dengan perkawinanlah semua itu akan 

kita peroleh. 

 

 

 

 

c. Q. 4 An-Nisa: 4 
  

    
     

   
     

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan11. 

kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya”. 

 

 Ayat di atas memberikan penegasan kepada calon 

suami yang akan menikahi calon isterinya bahwa salah satu 

kewajiban calon suami kepada calon isterinya adalah 

pemberian mahar (mas kawin). Ayat di atas juga tidak 

memberikan rincian jumlah, akan tetapi diisyaratkan bahwa 

mahar tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak dan tidak boleh memberatkan calon suami. 

2. Hadis 

                                                             
 11 Pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas 

persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 
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 Salah satu dasar hukum perkawinan adalah sebagaimana 

hadis dari Abdullah bin Mas’ud yang dikutip oleh Muhammad 

Sholeh12 dalam buku yang berjudul “Pernikahan Islam” sebagai 

berikut:  

“Dari Abdullah bin Mas’ud  Ra., dari rasulullah Saw. 

beliau bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di 

antara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahlah, 

karena itu dapat lebih menahan pandangan dan menjaga 

kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan 

itu, hendak ia selalu berpuasa, sebab puasa itu 

merupakan kendali baginya”. (H.R. Bukhari Dan Muslim). 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

 Landasan hukum tentang perkawinan terdapat dalam 

pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku13”. 

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pada pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut 

Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah14”.    

 Dari dasar hukum perkawinan yang telah dijelaskan di atas, 

maka hukum daripada perkawinan tersebut menurut H.A.S. Al-Hamdani 

yang dikutip oleh H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam buku yang 

berjudul “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap” dapat 

                                                             
12 Muhammad Sholeh, Pernikahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 

hlm. 35. 
13 Supaya lebih jelas lihat kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tersebut. 
14 Putra Akbar, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), (Jakarta: Wipress, 

2007), hlm. 1-2. 



93 

 

93 
 

dikemukakan beberapa hukum perkawinan yang akan didapat, di 

antaranya: 

1. Wajib. Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mampu 

dan akan menambah tingkat ketakwaan bagi dirinya bilamana 

ia kawin. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang 

akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan yang 

diharamkan (zina).  

2. Haram. Perkawinan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa 

dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga 

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, 

tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri atau 

menggauli isteri. 

3. Sunah. Perkawinan disunahkan bagi orang yang telah mampu 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram, dalam hal seperti ini maka kawin lebih baik daripada 

hidup membujang, karena hidup membujang tidak diajarkan 

oleh agama. 

4. Mubah. Perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang 

tidak berhalangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin 

belum membahayakan dirinya, maka ia belum wajib untuk 

kawin dan tidak juga haram bila ia belum mau kawin15. 

 Dari beberapa dasar hukum perkawinan yang dijelaskan di atas, 

maka dapat ditegaskan bahwa hukum perkawinan tersebut sangat 

dinamis dan kondisional bagi seseorang yang akan melakukannya. 

Akan tetapi, perkawinan tersebut melakukannya merupakan bentuk 

realisasi terhadap sunnatullah dan sunnaturrasulullah. Artinya apa, 

bahwa perkawinan ini merupakan salah satu bentuk ibadah atau cara 

kita mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

 

D. Tujuan Perkawinan 

  Syariat Islam melalui Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah Swt. 

telah memberikan petunjuk, bahwa Allah Swt. menciptakan manusia 

terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku dan berbangsa-

bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) antara 

yang satu dengan yang lain sehingga bisa saling mengenal antar 

                                                             
15 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah 

Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11. 



94 

 

94 
 

sesama. Dalam hal ini agama memberikan isyarat kepada penganutnya 

untuk melestarikan perkawinan. 

  Perkawinan yang dilangsungkan oleh seseoramg tentunya 

bukan sekedar melakukannya akan tetapi punya tujuan yang diinginkan 

atau diharapkan dari pelaksanaan perkawinan tersebut. Adapun tujan 

dari perkawinan yang diharapkan tersebut di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

2. Untuk memenuhi hajat manusia, dalam hal ini menyalurkan 

syahwat biologi dan mencurahkan kasih sayang. 

3. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari 

kejahatan dan kerusakan. 

4. Untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 

menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh 

untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. 

5. Untuk membangun rumah tangga serta membentuk masyarakat 

yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang16.  

  Di samping yang dijelaskan di atas, bahwa tujuan perkawinan 

yang tidak kalah pentinggnya adalah merupakan ikatan suci yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya. Ikatan suci yang 

dimaksud di sini adalah bahwa jika kita melanggar janji tersebut berarti 

kita ingkar terhadap Allah Swt., mengingat janji tersebut disandarkan 

pada syariat. Oleh sebab itu agama menegaskan bahwa salah satu 

perbuatan yang dihalalkan namun dimurkahi oleh Allah Swt. adalah 

perceraian. Karenanya, perceraian boleh dilakukan bila mana hal 

tersebut merupakan alternatif terakhir untuk mendatangkan 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak. 

  Selanjutnya, berdasarkan Q. 30 Ar-Rum: 21 dapat diambil 

kesimpulan bahwa keluarga Islam akan terbentuk dalam keterpaduan 

antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih 

sayang (rahmah). Hal ini menjadi terwujud karena ia terdiri dari isteri 

yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh 

kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan 

halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling 

membina silaturrahmi dan tolong menolong antar sesama. 

 

E. Rukun Dan Syarat Perkawinan 

                                                             
16 Ibid., hlm. 15-16. 
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  Suatu perkawinan baru dianggap sah bila telah memenuhi 

ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur oleh syarak. Rukun 

merupakan bagian dari hakikat sesuatu dan ia masuk dalam substansi 

dari perbuatan tersebut. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk dalam 

substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa 

syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Perkawinan 

mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan 

substansinya. Perkawinan juga mempunyai beberapa syarat yang 

terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat 

terlaksana dan syarat wajib. 

  Perkawinan yang di dalamnya ada akad, layaknya akad-akad 

lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang 

mengadakan akad. Oleh sebab itulah dalam perkawinan juga harus 

memenuhi hal-hal tersebut, yang dimuat dalam rukun berikut ini: 

1. Calon mempelai laki-laki. 

2. Calon mempelai perempuan. 

3. Wali. 

4. Dua orang saksi. 

5. Sighat ijab kabul17. 

  Dari rukun perkawinan yang disebutkan di atas, bahwa yang 

terpenting adalah adanya ijab kabul antara yang mengadakan akad 

dengan yang menerima akad tersebut. Sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat-syarat sah perkawinan adalah syarat-syarat yang 

berkenaan dengan calon mempelai (baik laki-laki maupun perempuan), 

wali, saksi dan ijab kabul itu sendiri. 

  Adapun masing-masing syarat yang dimaksud dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat Calon Suami 

a. Bukan mahram dari calon isteri. 

b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri. 

c. Orangnya tertentu, jelas orangnya. 

d. Tidak sedang dalam ihram. 

2. Syarat-syarat Calon Isteri 

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan 

mahram dan tidak sedang dalam masa iddah. 

                                                             
17 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah,  Cetakan ke I Juz I, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), hlm. 9. Bandingkan dengan Abd. Rahman Ghazaly, Fikh 

Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45. 
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b. Merdeka, atas kemauan sendiri. 

c. Jelas orangnya. 

d. Tidak sedang berihram. 

3. Syarat-syarat Wali 

a. Laki-laki 

b. Baligh. 

c. Waras akalnya, tidak ideot dan tidak gila. 

d. Tidak dipaksa. 

e. Adil. 

f. Tidak sedang ihram. 

4. Syarat-syarat Saksi 

a. Laki-laki. 

b. Baligh. 

c. Waras akalnya, tidak ideot dan tidak gila. 

d. Adil. 

e. Dapat mendengar dan melihat. 

f. Bebas, tidak dipaksa. 

g. Memahami makna bahasa ijab dan kabul18. 

  Dari syarat-syarat yang dijelaskan di atas ternyata ada beberapa 

syarat yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, 

salah satunya adalah persoalan ijab dan kabulnya. Akan tetapi 

perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, akan 

tetapi merupakan bentuk kekayaan intelektual yang harus dihargai oleh 

kita karena ini merupakan hasil ijtihad imam mazhab tersebut. 

 

F. Akad Nikah Tidak Dalam Satu Majelis 

  Pengertian nikah atau perkawinan dalam konteks syari seperti 

diformulasikan oleh ulama Fikih, terdapat berbagai rumusan yang satu 

sama lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab Fikih yang berbeda 

aliran politik dan mazhab teologisnya, antara mazhab Fikih yang sama 

aliran teologis dan aliran politiknya tidak jarang diwarnai perbedaan. 

Misalnya pengertian nikah yang diberikan oleh empat ulama mazhab 

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, yang aliran politiknya 

lazim dianggap sama-sama Sunni dan aliran mazhab teologisnya sama-

sama dalam lingkungan Ahlul Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah, ternyata 

berlainan juga dalam memberikan definisi pernikahan. 

                                                             
18 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:..., hlm. 12 
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Apalagi dihubungkan dengan para fukaha yang berlainan 

politik dan teologis berbeda semisal Khawarij, Syi’ah, dan lain 

sebagainya. Karenanya, hampir mustahil kita bisa mempertemukan 

berbagai definisi nikah dan perkawinan itu dalam satu rumusan yang 

benar-benar refresentatif, apalagi lengkap, sempurna dan memuaskan 

semua pihak. Namun sungguhpun demikian, betapapun sulit dan 

apapun alasannya, kita tetap penting mengenali definisi nikah atau 

perkawinan ini pijakan bagi pembahasan selanjutnya tentang 

pernikahan.19 Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing 

definisi perkawinan itu pada umumnya bahkan pada keseluruhannya 

tidak dalam bentuk yang konfrontatif, melainkan perbedaan dalam hal-

hal yang bersifat keberagaman bahasa. 

Atas dasar itulah maka berbagai perbedaan yang ada seputar 

masalah perkawinan bukan suatu hal yang mustahil manakala di masa-

masa mendatang justru akan memberikan sumbangsih positif bagi 

masing-masing negara Islam atau negara berpenduduk muslim untuk 

saling mengadopsi hukum perkawinan yang lebih baik dan lebih adil. 

Penganutan paham secara ketat dan kaku kepada mazhab tertentu 

(taklid buta) yang pernah melanda dunia Islam dalam masa yang 

sangat panjang, dewasa ini sedikit demi sedikit sudah mulai terasa 

beralih menuju ke arah talfik mazhab yang kooperatif. 

Mempersoalkan definisi perkawinan, menurut sebagian ulama 

Hanafiyah, “Perkawinan atau nikah adalah akad yang memberikan 

faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara 

sadar atau sengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama 

guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut 

sebagian mazhab Maliki, “Perkawinan atau nikah adalah sebuah 

ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan 

dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata”. Oleh 

ulama Syafi’iyah merumuskan perkawinan atau nikah dengan “Akad 

yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan 

redaksi atau lafaz “inkah atau tazwaj” atau turunan makna dari 

keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan 

atau nikah dengan “Akad yang dilakukan dengan menggunakan kata 

                                                             
19 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44.   
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inkah atau tazwaj guna mendapatkan kesenangan atau bersenang-

senang”.20 

  Walaupun istilah nikah atau perkawinan yang dirumuskan oleh 

para ulama tersebut berbeda-beda, akan tetapi pada substansinya 

adalah sama. Karena pada intinya masing-masing ulama tersebut 

sepakat bahwa nikah atau perkawinan tersebut merupakan suatu 

bentuk akad (ijab dan kabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

merupakan suatu bentuk akad yang dilakukan untuk  menghalalkan 

hubungan seksual antara suami dan isteri. Atau dengan kata lain dapat 

dipertegas di sini bahwa perbedaan pengertian yang ada merupakan 

sebagai khazanah keilmuan di bidang bahasa yang mereka miliki 

masing-masing. 

  Berkaluarga menurut agama Islam sangat menunjang kepada 

kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki Allah Swt. di muka bumi. 

Hal ini sejalan dengan penegasan Allah Swt dalam Q. 24 An-Nur: 32 

berikut ini: 
   

   
    

    
     

    

 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian21 di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

 

Akad nikah dalam perkawinan didasarkan atas suka sama suka, 

atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal 

yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul. 

Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan 

akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela 

                                                             
20 Abdul Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, (Beirut: Dar 

Al-Fikr, 1990), hlm. 1-2. 
21  Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- 

wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 
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menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul 

diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting 

calon isterinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah 

kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan 

menerima amanah Allah tersebut22. 

Oleh sebab itu ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu 

majelis. Dengan demikian apabila tidak bersatu dalam antara majelis 

mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan qabulnya, akad nikah 

dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan 

bersatu “majelis” itu?. Setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua 

penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan “bersatu majelis”, 

sebagai berikut: 

1. Yang dimaksud dengan bersatu majelis adalah bahwa ijab dan 

qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam 

satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu 

secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu 

upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul diucapkan 

pula pada upacara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir 

ini, meskipun dalam dua acara berturut-turut secara terpisah bisa 

jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena 

kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad 

nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan 

bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan 

waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan 

tempat. 

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, 

bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan 

qabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang 

saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan 

mata kepalanya bahwa ijab dan qabul itu benar-benar diucapkan 

oleh kedua orang yang melakukan akad. Dengan demikian dapat 

dipahami, bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada 

satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi 

dalam kesaksiannya. Meskipun suatu redaksi dapat diketahu 

siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, 

                                                             
22 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyyah, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 2. 
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namun bobotnya tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila 

pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad 

nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang 

diperlukan. Pandangan tersebut, sangat erat hubungannya 

dengan sikap para ulama terutama kalangan Syafi’iyah yang 

selalu berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, lebih-lebih 

lagi dalam akad nikah, yang berfungsi sebagai penghalalan dari 

sesuatu yang tadinya diharamkan.29  

Mencermati pendapat pertama di atas, ternyata yang dikatakan 

dalam satu majelis itu adalah tidak adanya jarak atau tempo untuk 

melakukan ijab dan qabul. Untuk itu bila akad nikah tidak dilakukan 

dalam satu majelis, atau calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 

perempuan (dalam hal ini walinya) itu boleh dilakukan dengan cara 

pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali harus dijawab seketika itu, baik 

dalam tempat yang sama maupun tempat yang berbeda, asalkan ada 

unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. 

Cara melakukan ijab dan qabul itu baik melalui telphon ataupun surat 

yang dibuat oleh pihak yang melakukan akad dalam hal ini mempelai 

laki-laki. Akan tetapi, bila salah satu pihak tidak setuju, maka akad tidak 

boleh dilangsungkan. Hal ini boleh dilakukan, mengingat kemajuan 

teknologi sekarang ini membawa kemudahan bagi manusia untuk 

melakukan perbuatan hukum.  

Dari segi teknis, dalam keadaan berwakil pelaksanaan akad 

nikah itu calon suami sama sekali tidak berada dalam majelis akad, baik 

pisik maupun suara saja, melainkan semata-mata terwakilkan oleh 

orang lain. Sedangkan dalam telphon suara calon suami dapat 

mengadakan hubungan langsung dengan pihak wali dan para saksi 

melalui saluran suara yaitu telphon. 

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa pelaksanaan akad 

nikah tidak dalam satu majelis tersebut dilakukan baik mengunakan 

media telphon maupun dalam bentuk surat yang dibacakan pada saat 

akad nikah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini kedua belah pihak harus 

menyetujuinya. Bila salah satu tidak setuju maka akad pun batal atau 

tidak sah. 

 

G. Hukum Akad Nikah Tidak Dalam Satu Majelis    

                                                             
29 Ibid., hlm. 3-7.  



101 

 

101 
 

  Berbicara tentang hukum pelaksanaan perkawinan (akad nikah) 

yang dilakukan tidak dalam satu majelis berarti berbicara persoalan 

hukum Islam yang secara rinci tidak ada aturan teknisnya di dalam Al-

Qur’an. Oleh sebab persoalan teknisnya tidak diatur secara rinci di 

dalam Al-Qur’an, maka persoalan ini masuk dalam persoalan atau 

wilayah ijtihad. 

  Ijtihad merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ulama 

mujtahid untuk mencurahkan kemampuan dan disertai dengan 

kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari 

sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Al-Qur’an dan hadis30. Dengan 

kata lain bahwa walaupun hukum yang dirumuskan merupakan hasil 

dari pemikiran para ulama mujtahid, namun tetap rujukannya merujuk 

pada keumuman lafaz yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. 

  Dalam pandangan yang lain juga Wahbah Al-Zuhaili31 

mengatakan bahwa persoalan-persoalan atau wilayah ijtihad adalah 

nash-nash hukum dalam bentuk yang tidak pasti baik itu 

penyampaiannya maupun tunjukkan kandungannya. Di samping itu 

juga masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak ada landasan 

nashnya. Oleh sebab itu, setiap persoalan yang sudah jelas aturan 

hukumnya tidak boleh lagi melakukan ijtihad, kecuali ada petunjuk 

untuk itu.  

  Dalam tulisan ini dibahas adalah persoalan bagaimana 

kedudukan hukum terhadap perkawinan (akad nikah) yang dilakukan 

tidak dalam satu majelis. Persoalan perkawinan (akad nikah) sudah 

banyak aturan hukum yang mengaturnya namun teknis 

pelaksanaannya tidak jarang juga yang tidak ada dasar hukum 

pelaksanaannya. Oleh sebab itu, persoalan teknisnya ini merupakan 

persoalan ijtihadiyyah, mengingat aturan hukum secara rincinya tidak 

ada. Namun demikian dalam persoalan ini para ulama mujtahid tetap 

menggunakan rujukan keumuman lafaz, baik itu Al-Qur’an maupun 

hadis. 

  Dalam persoalan ini dapat ditegaskan juga bahwa perkawinan 

(akad nikah) yang dilakukan tidak dalam satu majelis yang menjadi 

esensinya adalah menyangkut kesinambungan antara ijab dan kabul. 

Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara ijab dan 

kabul, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab dan 

                                                             
30 Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 23  
31 Ibid., hlm. 28 
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kabul itu betul-betul sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua 

belah pihak untuk mengadakan akad tersebut. Tegasnya, yang 

dimaksud dalam satu majelis di sini adalah bahwa ijab dan kabul itu 

tidak boleh berselang waktu. Jadi walaupun calon mempelai wanita dan 

calon mempelai laki-laki tidak berada dalam satu tempat acara prosesi 

perkawinan (akad nikah), maka tidaklah menjadi masalah asalkan ijab 

dan kabul itu tidak dipisahkan oleh waktu. Dalam hal ini ketika wali dari 

mempelai laki-laki melakukan ijab, maka mempelai laki-laki seketika itu 

pula melakukan kabul. 

  Hukum perkawinan (akad nikah) yang dilakukan tidak dalam 

satu majelis ini merupakan persoalan yang unik, karena jarang 

dilakukan kebanyakan orang. Oleh sebab itu kesepakatan kedua belah 

pihak dan eksistensi saksi sangat menentukan apakan sepakat atau 

tidak. Karena bila terjadi kesepakan kedua belah pihak maka secara 

legal formal mengikat. Hal ini sejalan dengan sebuah kaidah Fikih: 

“Ridha terhadap sesuatu, maka ridha pula terhadap konsekuensinya”. 

Atas dasar inilah maka persoalan ini diperbolehkan. 

 

 

 

H. Kesimpulan 

  Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan 

(akad nikah) yang dilakukan tidak dalam satu majelis tidaklah dilarang 

asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan syar’i yang telah dijelaskan di 

atas, misalnya kesepakatan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang 

ditunjuk untuk itu ikut menyetujuinya. Oleh sebab itu teknis 

pelaksanaannya boleh dilakukan jika ada uzur syar’i yang memang 

benar-benar hal tersebut merupakan alternatif terakhir yang bisa 

dilakukan. Akan tetapi dalam hal ini tidak semua ulama mujtahid 

menyetujuinya, ada yang membolehkan dan ada pula yang 

melarangnya. Namun masing-masing ulama mujtahid mempunyai 

dasar hukum masing-masing untuk hal tersebut. Artinya apa, bahwa 

persoalan ini adalah persoalan khilafiyah, yang memiliki kebenaran 

hakiki terhadap persoalan ini adalah yang membuat syariat, yaitu Allah 

Swt. 

 

I. Daftar Pustaka 
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IJTIHAD DAN FATWA SERTA KEDUDUKANNYA 

DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI ISLAM 

Alwan Sobari, M.S.I1 

 

A. Tinjauan Umum tentang Ijtihad, Fatwa dan Ekonomi Syariah 

Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahada-yajhadu-jahdan 

yang berarti upaya atau usaha.2 Kata ini beserta seluruh variasinya 

menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit 

dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti 

kesanggupan (al-wus’u), kekuatan (al-thaaqah),dan berat (al-

musyaqqah).3 

Sedangkan secara terminologi, defenisi ijtihad ada yang 

merumuskan secara integral yang menyangkut segala aktifitas keilmuan 

dalam berbagai bidang kehidupan yang dilakukan mujtahid dalam 

mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat 

dan fikih. Para ahli usul fiqh secara terminologi membatasi pengertian 

                                                                 
1 Penulis adalah Dosen Tetap di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. 
2 A. Qodri Azizy, Elektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum 

Islam dan Hukum Umum, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 29. 
3 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, cet. Ke- 8, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 95. Dari defenisi secara etimologi 

di atas, bisa disimpulkan bahwa segala kemampuan atau menanggung beban 

maka tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu 

pekerjaan. (Lihat Mustafa dan Abd. Wahid, Hukum Islam Kontemporer, cet. Ke- 1, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67. 
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ijtihad dalam bidang fikih, seperti yang dikatakan oleh al-Syaukani 

sebagaimana dikutip oleh Abd Salam Arief, bahwa ijtihad adalah:4 

عي عملي بطريق اإلستنباط
ي نيل حكم شر

 بذل الوسع ف 

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad adalah 

mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara’ ‘amali 

dengan cara melakukan istinbat.  

Menurut rumusan defenisi ini, ijtihad mengandung beberapa 

aspek, pertama; adanya unsur eksploitasi daya upaya dan kemampuan, 

kedua; adanya tujuan untuk merumuskan hukum syara’, ketiga; hukum 

syara’ yang dituju itu bersifat ‘amali (praktis), keempat; pencapaian 

konklusi dan rumusan hukum itu dengan suatu metode.5 

Sementara itu, Abd al-Wahhab Khallaf juga sebagaimana dikutip 

oleh Abd Salam Arief mengatakan bahwa ijtihad adalah:6 

عية عي من دليل تفصيل من األدلة الشر
 بذل الجهد للوصول اىل الحكم الشر

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah mencurahkan segala kesungguhan untuk mencapai hukum syara’ 

dari dalil-dalil syar’i yang terperinci.  

Dari defenisi ini, dapat dirumuskan bahwa esensi ijtihad itu 

adalah: pertama; adanya unsur mengerahkan segala upaya dan tenaga, 

kedua; adanya tujuan untuk mendapatkan rumusan hukum syara’, ketiga; 

untuk mencapai rumusan hukum syara’ itu menggunakan dalil-dalil 

syara’ yang terperinci.7 

Adapun ulama-ulama lain mendefinisikan ijtihad secara berbeda-

beda. Ahmad  bin Ahmad Ali al-Muqri al-Fayumi (w. 770 M) di dalam 

bukunya al-Misbah al-Munir fi al-Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i 

sebagaimana dikutip Jaih Mubarok, menjelaskan bahwa ijtihad adalah:8 

                                                                 
4 Abd Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan 

Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut), cet. Ke-1 (Yogyakarta: 

LESFI, 2003), hlm. 16-17. 
5 Ibid. 
6 Ibid., hlm. 18. 
7 Ibid., hlm. 18-19. 
8 Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan, cet. Ke- 1 (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2005), hlm. 2. Lihat juga Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, 

Metodologi Studi., hlm. 96. 
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ي طالبه ليبلغ مجهوده ويصل اىل نهايته
 بذل وسعه وطاقته ف 

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah pengerahan kesanggupan dan kekuatan mujtahid dalam 

melakukan pencarian supaya sampai pada sesuatu yang dituju dan 

selesai hingga ujungnya. Sejalan dengan defenisi di atas, Muhammad Ibn 

Ali al-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok mendefinisikan 

bahwa ijtihad adalah:9 

ي اي فعل
 عبارة عن استفراغ والوسع ف 

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah pembicaraan mengenai pengerahan dalam mengerjakan 

pekerjaan apa saja. Sedangkan Muhammad Salam Madzkur di dalam 

bukunya al-Ijtihad fi al- Tasyri’ al-Islami sebagaimana dikutip oleh Jaih 

Mubarok mengatakan bahwa ijtihad adalah:10  

ي حمل 
 الثقيلإستفراغ وسعه ف 

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah pengerahan kemampuan (mujtahid) dalam menyelesaikan 

sesuatu yang berat. Karena termasuk pekerjaan berat, Ibrahim Hosen 

mengatakan bahwa tidak mungkin ijtihad dapat dilakukan oleh 

sembarang orang.11  

Oleh karena itu, mengerahkan kemampuan untuk mengerjakan 

pekerjaan ringan atau mengerahkan kemampuan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang ringan tidaklah termasuk ijtihad. Akan tetapi, 

standar atau ukuran untuk menentukan kualitas pekerjaan atau 

persoalan sehingga dapat diklasifikasikan menjadi berat, sedang dan 

ringan, tidak ditentukan oleh ulama. Dalam ilmu yang bersifat kualitatif, 

agak sulit menentukan kualitas pekerjaan atau persoalan. Karenanya, 

bisa jadi menurut ulama tertentu, persoalan yang sedang 

diselesaikannya termasuk ringan, sedangkan dalam pandangan ulama 

lainnya, persoalan tersebut termasuk berat. Akibatnya adalah bahwa 

                                                                 
9 Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan., hlm. 2 dan Atang Abd. Hakim dan 

Jaih Mubarok, Metodologi Studi., hlm. 96. 
10 Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan., hlm. 3. 
11 Ibrahim Hosen, “Taqlid dan Ijtihad; Beberapa Pengertian Dasar” dalam 

Budhy Munawar Rachman (ed), Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah, (Jakarta: 

Yayasan wakaf Paramadina, 1994), hlm. 320. 
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penyelesaian persoalan tersebut menurut satu ulama adalah bagian dari 

kegiatan ijtihad, sedangkan dalam pandangan ulama lainnya, 

penyelesaian tersebut tidaklah dapat dikatakan telah melakukan ijtihad.12 

Adapun defenisi ijtihad menurut kalangan ulama Hanafiah 

sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Abbas al-Dzarwy, bahwa ijtihad 

adalah13 

 بذل الجهد لنيل المقصوده

Dalam defenisi di atas, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai tujuan. 

Defenisi ijtihad yang dikemukakan oleh ulama hanafiah di atas 

menggambarkan bahwa pengerahan segenap kemampuan untuk 

menyelesaikan segenap pekerjaan atau persoalan dalam berbagai 

bidang disebut ijtihad. Sedangkan bagi ulama yang membatasi ijtihad 

hanya dalam bidang fikih, mereka mengatakan bahwa pengerahan 

segenap kemampuan untuk menyelesaikan persoalan selain dalam 

bidang fikih, tidak termasuk ijtihad. 

Menurut ulama kelompok ini (di antaranya ulama Syafi’iyyah) 

sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya 

Ushul al- Fiqh, dan Muhadharat fi Tarikh al-Madzahib, Abu Hamid 

Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali dalam bukunya al-Mustasyfa 

Min ‘Ilm al-Ushul dan Nadiyah Syarifah Umari dalam bukunya al-Ijtihad fi 

al-Islam, Ushuluh Ahkamuh Afatuh sebagaimana dikutip oleh Jaih 

Mubarok, bahwa ijtihad adalah:14 

ي استنباط األحكام العملية من ادلتها التفصيل
 يةبذل الفقيه وسعه ف 

Dalam defenisi di atas, mereka mendefinisikan bahwa ijtihad 

adalah kesungguhan seorang pakar fikih dengan mengerahkan 

kesanggupannya dalam menetapkan hukum yang praktis yang digali 

dari dalilnya yang terperinci.  

Dari beberapa defenisi ijtihad di atas, terlihat ada beberapa 

perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya adalah pertama, 

                                                                 
12 Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan., hlm. 3-4. 
13 Ibrahim Abbas al-Dzarwy, Teori Ijtihad dalam Hukum Islam, (Semarang: 

Dina Utama, 1983), hlm. 9. 
14 Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan., hlm. 4-5. 
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terletak pada penggunaan bahasa; sebagian menggunakan kata istifragh 

dan sebagian lagi menggunakan kata badzl. Kedua, terletak pada subjek 

ijtihad; sebagian ada yang dinisbatkan kepada mujtahid yang 

berkonotasi bahwa lapangan ijtihad itu tidak hanya di bidang fikih, tetapi 

juga menyangkut berbagai persoalan. Ketiga, terletak pada metode 

ijtihad. Ada yang menggunakan metode manquli (dari al-Qur’an dan as-

Sunnah), yaitu metode yang mengikuti (ittiba’) metode Rasulullah saw, 

yang selalu menunggu wahyu dalam menyelesaikan setiap persoalan 

(Q.S al-Najm (53): 3-4. Sebagian lagi menggunakan metode ma’quli 

(berdasarkan ra’y dan akal), yaitu metode ini berdasarkan asumsi bahwa 

Rasulullah saw diperbolehkan melakukan ijtihad (QS. Al-Hasyr (59): 2).15 

Adapun persamaan-persamaannya adalah: pertama, hukum yang 

dihasilkan bersifat zhanni; dan kedua, objek ijtihad berkisar seputar 

hukum taklifi, yaitu hukum yang berkenaan dengan amaliah ibadah.16 

Sedangkan fatwa (الفتوى) dalam bahasa Arab berarti jawaban 

mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang merupakan bentukan –

sebagaimana yang dikatakan Zamakhsari- dalam al-Kassyaf dari kata   الفت  

(pemuda) dalam usianya,16 dan sebagai kata kiasan (metafora) atau 

(isti’arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ adalah 

menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari 

suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, 

baik perseorangan maupun kolektif.17 Fatwa dalam kamus Indonesia 

                                                                 
15 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi, hlm. 98. 
16 Ibid. 

 17 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, alih 

bahasa As’ad Yasin, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insari Press, 1997), hlm. 5. Masih 

bukunya Yusuf al-Qaradhawi dalam redaksi yang berbeda, Konsep dan Praktek 

Fatwa Kontemporer, cet. Ke- 1 (Jakarta: al-Kautsar, 1996), hlm. 17. Lihat juga 

Kamal Muchtar (et.al), Usul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 

hlm. 132. Pengertian fatwa menurut Abd. Fatah adalah suatu penjelasan hukum 

syari’ah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seorang yang 

bertanya, baik penjelasan itu jelas atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu 

mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan 

masyarakat banyak, lihat Rohadi Abd Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam 

Fikih Islam, cet. Ke- 1 (Jakarta: PT Paragonatama Jaya, 1991), hlm. 7. 
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adalah jawaban (keputusan) yang diberikan oleh ahli hukum Islam 

terutama tentang suatu masalah18 

Adapun defenisi ekonomi syari’ah adalah suatu kegiatan ekonomi 

yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam yakni keadilan, 

kesamarataan, kehalalan, terhindar dari syubhat, riba dan haram serta 

dilakukan secara jujur dan transparan.19 Ada juga yang mendefinisikan 

ekonomi syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar hukum ekonomi yang 

disimpulkan dari al-Qur’an dan Sunnah dan merupakan bangunan 

perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan 

lingkungan dan masanya.20 Ekonomi Islam merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur 

berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana 

dirangkum dalam rukun Iman dan Islam.21 

 

                                                                 
18 W.J.S Poerdarminta, Kamus Bahasa Indoensia, cet. Ke-5 (Jakarta: PN 

Balai Pustaka, 1976), hlm. 281. Dalam Ensiklopedi, fatwa didefenisikan sebagai 

pendapat ulama tentang masalah hukum Islam. Biasanya fatwa diberikan 

sebagai jawaban atas pertanyaan atau penjelasan tentang kedudukan suatu 

benda atau peristiwa atau kegiatan dilihat dari pandang agama. Pendapat 

agama itu dapat merupakan pendapat pribadi seorang ulama yang dianggap 

mempunyai otoritas keilmuan atau pendapat lembaga yang berwenang 

memberikan fatwa. Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: PT 

Cipta Adi Pustaka, 1889), hlm. 264. Lihat juga Abdul Aziz (et.al) ed. Ensiklopedi 

Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 326. 
19 Suhartoyo, “legal Offiser dan hukum Ekonomi Syari’ ah di Pengadilan 

Agama”, makalah disampaikan pada Seminar dan Short Course Perbankan dan 

Lembaga keuangan syari’ah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah Jurusan 

Mu’a malat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 7-9 September 2007, 

hlm. 10. 

 
20 Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 

Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefuddin, cet. Ke-1 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 17. 

 
21 Fuad Zein, “Fikih Mu’amalat”, makalah disampaikan pada Seminar dan 

Short Course Perbankan dan Lembaga keuangan Syari’ah, diselenggarakan oleh 

Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 

tanggal 7-9 September 2007, hlm. 7. 
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B. Ijtihad Ulama dalam Fatwa-Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi 

Syariah Serta Kedudukannya Sebagai Payung Hukum Dalam 

Penerapan Ekonomi Syariah 

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat.22 Hal ini paling tidak karena dua 

hal: Pertama, fatwa merupakan respon terhadap pernyataan tentang 

masalah baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk memperbesar 

materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus.23 Kedua, sifat 

tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam 

berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang 

sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya 

adaptabilitas hukum tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan 

dan keragaman sosial.24 

Dengan munculnya berbagai macam perkembangan masyarakat 

dewasa ini, yang salah satunya adalah terkait dengan persoalan ekonomi 

Islam yang jawabannya secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an 

maupun Sunnah, maka dibutuhkan fatwa sebagai jawaban untuk 

menerangkan kedudukan syara’ atas suatu persoalan dari ulama yang 

memiliki otoritas tentangnya. Dan di Indonesia terdapat satu lembaga 

yang sering mengeluarkan fatwa kolektif yakni Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI telah mengeluarkan 

berbagai fatwa di antaranya meliputi fatwa tentang upacara keagamaan, 

pernikahan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan ekonomi. 

Lahirnya MUI pada awalnya dimaksudkan sebagai jembatan 

antara pemerintah dan umat Islam, namun dalam perjalaanan 

selanjutnya MUI berperan besar dalam kehidupan keberagamaan di 

Indonesia. Salah satu peran tersebut adalah MUI melalui komisi fatwanya 

banyak mengeluarkan fatwa tentang berbagai persoalan. 

                                                                 
 22 Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis 

Terhadap Hukum Islam di Barat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 39. 

 23 M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan 

Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 90. 

 24 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke- 3 (Jakarta: P.T Raja 
Grafindo Persada, 1998), hlm. 12. 
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Perkembangan terbaru tentang pemberian fatwa-fatwa dalam 

bidang ekonomi syari’ah muncul pada tahun 1999, yaitu dengan 

dibentuknya Dewan Syari’ah Nasional (selanjutnya disebut DSN) yang 

didirikan MUI. DSN bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-

lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai 

ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan25 Dewan 

Syari’ah Nasional Indonesia mempunyai peran yang sangat penting 

dalam menentukan eksistensi atau menjamin ke-islaman keuangan 

syari’ah. Dewan Syari’ah Nasional merupakan satu-satunya lembaga 

yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau jenis-

jenis kegiatan, produk atau jasa keuangan syari’ah di Indonesia.26 

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa, secara teorotis DSN 

sebagaimana MUI telah mempunyai aturannya, yaitu pedoman dan tata 

cara penetapan fatwa. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa suatu 

fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-

sumber hukum Islam yang empat yaitu: al-Qur’an, Sunnah, Ijma’’ dan 

qiyas secara hirarkis.27 Walaupun keputusan fatwa bukanlah keputusan 

yang mengikat, namun dalam mengadili perkara perbankan syari’ah di 

Pengadilan Agama, khususnya fatwa DSN-MUI di bidang perbankan 

syari’ah, tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan 

sendiri dan tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya.28 Hal ini 

terlihat antara lain dalam rumusan pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syari’ah yang menyatakan bahwa “Bank 

syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

                                                                 

 25 Dewan  Syari’ah  Nasional, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  

Nasional ,  cet.  Ke-2 (Jakarta: PT Internasa, 2003), hlm. 279. 
26 Sifniyah Ghufron, Briefcase Book Edukasi Professional Syari’ah Sistem 

dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah, cet. Ke- 1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 

21. 

 27 M. Atho’ Mudzhar , Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 

INIS, 1993), hlm.139. 

28 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan 

Agama dan Perbankan Syari’ah, cet. Ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 156. 
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prinsip syari’ah...”.29 Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syari’ah 

itu sendiri ditegaskan dalam ayat (12) yang menyatakan bahwa prinsip 

syari’ah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.30 

Selain itu, di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

6/24/PBI/2004 pasal ayat (9) juga dinyatakan bahwa Dewan Syari’ah 

Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia 

yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa 

tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.31 

Sejak didirikan hingga sekarang, DSN telah mengeluarkan 

sebanyak 75 fatwa di bidang perbankan syari’ah dan Lembaga Keuangan 

Syari’ah.32 Oleh DSN, fatwa-fatwa tersebut kemudian diklasifikasi menjadi 

dua puluh dua bagian,33 yaitu: 1). Fatwa tentang Asuransi Syari’ah,34 2). 

Fatwa tentang Obligasi Syari’ah,35 3). Fatwa tentang Murabahah,36 4). 

                                                                 
29 Lihat Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syari’ah. 

 30 Lihat Pasal 1 ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syari’ah. 

 31 Lihat PBI No. 6/24/PBI/2004 pasal 1 ayat 9 tentang Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Beradasarkan Prinsip Syari’ah. 

32 Fatwa-Fatwa DSN-MUI, www. dsn-mui.com, akses 5 Mei 2010. 

33 Ibid. 

 34 Fatwa tentang asuransi syari’ah  ini terdiri dari Fatwa No. 21 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, Fatwa No. 39 tentang Asuransi Ha ji, Fatwa 

No. 51 tentang Akad Mudarabah Musytarakah pada Asuransi Syari’ah, Fatwa No. 

52 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi 

Syari’ah, dan Fatw a No. 53 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah. 

 35 Fatwa tentang obligasi syari’ah ini terdiri dari Fatwa No. 32 tentang 

Obligasi Syari’ah, Fatwa No. 33 tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah, Fatwa 

No. 41 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah, dan Fatwa No. 59 tentang Obligasi 

Syari’ah Mudharabah Konversi. 

36 Fatwa tentang murabahah ini terdiri dari Fatwa No. 4 tentang 

Murabahah, Fatwa No. 13 tentang Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16 

tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23 tentang Potongan Pelunasan 

dalam Murabah}ah, Fatwa No. 46 tentang Potongan Tagihan Murabah}ah 

(Khashm fi Al-Murabahah), Fatwa No. 47 tentang Penyelesaian Piutang 

Murabah}ah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48 tentang 
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Fatwa tentang Ekspor / Impor,37 5). Fatwa tentang Mudharabah,38 6). 

Fatwa tentang Pasar Modal Syari’ah,39 7). Fatwa tentang Sertifikat Bank 

Indonesia,40 8). Fatwa tentang Gadai,41 9). Fatwa tentang Surat Berharga 

Negara,42 10). Fatwa tentang Produk Simpanan,43 11). Fatwa tentang 

Multi Level Marketing,44 12). Fatwa tentang Card,45 13). Fatwa tentang 

                                                                                                                                                             

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa No. 49 tentang Konversi 

Akad Murabahah. 

37 Fatwa tentang ekspor atau Impor ini terdiri dari Fatwa No. 34 tentang 

Letter of Credit 
 
(L/C) Impor Syari’ah, Fatwa No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor 

Syari’ah, Fatwa No. 57 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafa>lah bil 

Ujrah, Fatwa No. 60 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor, dan Fatwa No. 

61 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor. 
38 Fatwa tentang Mudharabah yang terdiri dari Fatwa No. 7 tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Qirad}), Fatwa No. 38 tentang Sertifikat Investasi 

Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), dan Fatwa No. 50 tentang Akad 

Mudharabah Musytarakah. 
39 Fatwa tentang Pasar Modal Syari’ah ini terdiri dari Fatwa No. 20 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari’ah, Fatwa No. 40 tentang 

Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di bidang Pasar 

Modal, Fatwa No. 65 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Syari’ah, dan Fatwa No. 66 tentang Waran Syari’ah. 
40 Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia ini terdiri dari Fatwa No. 36 

tentang Sertifikat Wadhi’ah Bank Indonesia, Fatwa No. 63 tentang Sertifikat 

Bank Indonesia Syari’ah, dan Fatwa No. 64 tentang Sertifikat Bank Indonesia 

Syari’ah Ju’alah. 
41 Fatwa tentang gadai ini terdiri dari Fatwa No. 25 tentang Rahn, Fatwa 

No. 26 tentang Rahn Emas, dan Fatwa No. 68 tentang Rahn Tasjily. 

42 Fatwa tentang Surat Berharga Negara ini yang terdiri dari Fatwa No. 69 

tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, Fatwa No. 70 tentang Metode 

Penerbitan Surat Berharga Syari’ah Negara, dan Fatwa No. 72 tentang Surat 

Berharga Syari’ah Negara Ijarah Sale and Lease Back. 
43 Fatwa tentang Produk Simpanan ini terdiri dari Fatwa No. 1 tentang 

Giro, Fatwa No. 2: tentang Tabungan, Fatwa No. 3 tentang Deposito, dan Fatwa 
No. 24 tentang Safe Deposit Box. 

44 Fatwa tentang Multi Level Marketing ini hanya terdiri dari satu fatwa, 
yakni fatwa No. 75 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah. 

45 Fatwa tentang Card ini terdiri dari Fatwa No. 42 tentang Syari’ah 

Charge Card dan Fatwa No. 54  tentang Syari’ah Card. 
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Musyarakah,46 14). Fatwa tentang Pasar Uang,47 15). Fatwa tentang Jual 

Beli,48 16). Fatwa tentang Ijarah,49 17). Fatwa tentang Hawalah,50 18). 

Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS,51 19). Fatwa tentang 

Pembiayaan,52 20). Fatwa tentang Hutang dan Piutang,53 21). Fatwa 

tentang Penjaminan,54 dan 22). Fatwa Lain-Lain.55 

Dari ketujuh puluh lima fatwa-fatwa DSN di atas, jika dikaitkan 

dengan tugas pokok bank56 sebagai lembaga penghimpun dana 

                                                                 
46 Fatwa tentang musyarakah ini terdiri dari dari Fatwa No. 8 tentang 

Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 55 tentang Pembiayaan Rekening Koran 

Syari’ah Musyarakah, Fatwa No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah. 
47 Fatwa tentang Pasar Uang ini terdiri dari fatwa tentang yang terdiri dari 

Fatwa No. 28 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-S}arf) dan Fatwa No. 37 tentang 

Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syari’ah. 
48 Fatwa tentang Jual Beli ini terdiri dari Fatwa No. 5 tentang Jual Beli 

Salam, Fatwa No. 6 tentang Jual Beli Istishna’, dan Fatwa No. 22 tentang Jual 
Beli Ishtisna’ Paralel. 

49 Fatwa tentang Ijarah ini terdiri yang terdiri dari Fatwa No. 9 tentang 

Pembiayaan Ijarah, Fatwa No. 27 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya  Bi Al-Tamlik, 

dan Fatwa No. 56 tentang Ketentuan Review Ujrah pada LKS. 
50 Fatwa tentang Hawalah ini terdiri dari Fatwa No. 12 tentang Hawalah 

dan Fatwa No. 58 tentang Hawalah bil Ujrah. 

51 Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS ini terdiri dari yang terdiri dari 

Fatwa No. 14 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS dan Fatwa No. 15 

tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS. 

52 Fatwa  tentang Pembiayaan ini  terdiri  dari  yang terdiri  dari  Fatwa 

No.  29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, Fatwa No. 30 tentang 

Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah, Fatwa No. 44 tentang Pembiayaan Multi 

Jasa, dan Fatwa No. 45 tentang  Line Facility (At-Tasilat As-Saqfiyah). 

53 Fatwa tentang Hutang dan Piutang ini terdiri dari yang terdiri dari 

Fatwa No. 19: tentang Qard}, Fatwa No. 17 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu 

yang Menunda Pembayaran, Fatwa No. 31 tentang Pengalihan Hutang, dan 

Fatwa No. 67 tentang Anjak Piutang Syari’ah. 
54 Fatwa tentang Penjaminan ini terdiri dari yang terdiri dari Fatwa No. 11 

tentang Kafalah dan Fatwa No. 74 tentang Penjaminan Syari’ah. 
55 Fatwa yang termasuk jenis lain-lain ini terdiri dari Fatwa No. 10 tentang 

Wakalah, Fatwa No. 18 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif 

dalam LKS, Fatwa No. 43 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), Fatwa No. 62 tentang 

Akad Ju’alah, dan Fatwa No. 71 tentang Sale and Lease Back. 

 
56 Tugas pokok bank adalah pertama, sebagai lembaga penghimpun dana 

(funding), kedua bank berfungsi sebagai penyalur dana (lending), dan ketiga 

bank berfungsi sebagai pelayanan jasa. Terkait dengan tugas pokok bank 
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(funding), penyalur dana (lending) dan pelayanan jasa, maka sebagian 

besar fatwa-fatwa tersebut memberikan ketetapan hukum terhadap 

ketiga tugas pokok bank di atas.57 Fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan 

penghimpun dana adalah Fatwa No. 1 tentang Giro, Fatwa No. 2 tentang 

Tabungan, Fatwa No. 3 tentang Deposito, dan Fatwa No. 24 tentang Safe 

Deposit Box.58 Sedangkan fatwa-fatwa DSN tentang penyaluran dana 

(lending/ pembiayaan) ini, kemudian dibagi menjadi delapan bagian,59 

yakni 1). pembiayaan atas dasar akad mudharabah,60 2). pembiayaan atas 

dasar akad musyarakah,61 3). pembiayaan atas dasar akad murabahah,62 

4). pembiayaan atas dasar akad salam,63 5). pembiayaan atas dasar akad 

                                                                                                                                                             

sebagai penyalur dana inilah yang kemudian penulis maksud dengan 

pembiayaan. Hal ini tentunya sangat relevan dengan defenisi daripada 

pembiyaan itu sendiri yang secara umum diartikan sebagai pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

defisit unit. 

 57 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syari’ah, UU di 

Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan Bank Indonesia (Yogyakarta: 

UII Press, 2007), 115-220. 

 58 Ibid., hlm. 75-89. 

 59 Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah, dilengkapi UU Perbankan Syari’ah 
dan Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 573. 

60 Adapun fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad mudharabah 
ini adalah fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Mudharabah (Qirad}). 

61 Adapun fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad musyarakah 
ini adalah fatwa DSN N0. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah. 

62 Fatwa-fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad murabahah ini 

adalah fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa 

DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah; 

Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam murabahah; 

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam 

Murabah}ah; Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan 

Tagihan Murabahah; Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar; Fatwa 

DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan 

Murabahah; Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad 

Murabahah. 
63 Fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad salam ini adalah 

fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. 
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istishna’,64 6). pembiayaan atas dasar akad ijarah,65 7). pembiayaan atas 

dasar akad qardh,66 dan 8). pembiayaan multijasa.67 Sedangkan fatwa-

fatwa DSN yang terkait dengan tugas pokok bank sebagai pelayanan 

jasa adalah fatwa DSN tentang Kafalah, Safe Deposit Box, Rahn, Rahn 

Emas, al-Sharf, Pengalihan Utang, Letter of Credit Impor Syari’ah, Letter of 

Credit Ekspor Syari’ah, dan lain-lain.68 

Begitu juga dengan Bank Indonesia sebagai pihak regulator 

kegiatan perbankansyariah, juga mempunyai keterikatan dengan Fatwa 

yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank 

Indonesia (PBI), Bank Indonesia menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai 

bahan referensi dalam penyusunan Peratura Bank Indonesia dan juga 

Surat Edaran yang bersifat eksternal (self regulation). Dalam praktik 

pembuatan PBI terkait  dengan perbankan syariah Bank Indonesia hanya 

boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI, dan tidak merujuk 

pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. 

Apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan 

perangkat aturan kehidupan masyarakat yang (seakan) bersifat mengikat 

bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar 

                                                                 
64 Adapun fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas 

dasar akad istishna’ ini adalah fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Jual Beli Istishna’ dan fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli 

Istishna’ Paralel. 

65 Adapun fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas 

dasar akad ijarah ini adalah fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah dan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah 

al-Muntahiya bi at-Tamlik. Sedangkan fatwa-fatwa DSN lainnya yang memiliki 

relevansi dengan pembiayaan multijasa ini adalah fatwa DSN No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah 

dan fatwa DSN No 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran 

Syari’ah. 

66 Fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas db asar akad 

qard} ini adalah fatwa DSN No. 19/DSN MUI/IV/2001 tentang Qardh. 

67 Fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan multijasa ini adalah 

fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 

68 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum., hlm. 145-181. 
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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 bertentangan dengan prinsip-prinsip 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.  

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. 

Begitu juga halnya jika dilihat dalam pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan,khususnya Peraturan Perundang-undangan di 

bidang ekonomi syariah,69 sangat terlihat urgensitas daripada fatwa-

fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Hal ini dapat dilihatdalam berbagai 

Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:  

a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai 

Dewan Pengawas Syariah.; 

b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh 

RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; 

                                                                 
69 A. Rafuan, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam digilib.iain-

palangkaraya.ac.id, akses 21 November 2017. 
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c.  Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta 

mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip 

syariah.  

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara. 

Dalam Pasal 25 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." Sehingga 

lahir fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negaradan Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode 

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan 

SyariahDalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008 

dinyatakan:  

a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, 

dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, vvajib tunduk 

kepada Prinsip Syariah; 

b. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan 

oleh Majelis Ulama Indonesia; 

c. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia; 

d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia 

membentuk komite perbankan syariah. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.  
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang 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."  

5. 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 tersebut. 

Dari paparan yang disebutkan di atas, terlihat jelas demikian 

urgennya kedudukan fatwa, dalam hal ini fatwa-fatwa DSN-MUI bagi 

perbankan syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga 

wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim 

dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan 

dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syari’ah di Pengadilan 

Agama.70 Meskipun dalam hal ini tentu saja sama sekali tidak berarti 

hakim harus terikat dengan fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dalam 

mengadili perkara-perkara dalam ekonomi syari’ah.71 

 

C. Penutup 

                                                                 

 70 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa., hlm. 157. Selain fatwa-fatwa DSN, 

sumber hukum materil yang dapat dijadikan dasar dalam mengadili perkara 

perbankan syari’ah adalah isi perjanjian atau akad yang dibuat para pihak, 

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syari’ah, kebiasaan-

kebiasaan di bidang ekonomi syari’ah, yurisprudensi dan doktrin, (lihat Ibid., 

hlm. 154-158). 

71 Ibid. 
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Berdasarkan analisis di atas, lembaga perbankan syariah 

mempunyai keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

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 DSN-

NUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan 

pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan 

syariah serta operasionalisasi dari kegiatan perbankan syariah khususnya 

di Indonesia. 
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STRATEGI POLITIK EKONOMI ISLAM INDONESIA  

DI ERA KONTEMPORER 

H. Hatamar, Prof.Dr, MA 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi Syariah (baca Islam) dalam sejarah 

perkembangan ekonomi nasional pada era 1980-an memang mengalami 

masa yang tidak terlalu menggembirakan jika dibandingkan dengan 

negara tetangga, Malaysia, yang lebih dahulu mengembangkan ekonomi 

syariahnya sebagai penopang yang sangat penting dalam membangun 

kekuatan ekonomi nasionalnya. Tentu saja membandingkan Indonesia 

dengan Malaysia dari sisi geografi dan kesamaan negeri Melayu serta 

komposisi penduduk sungguh wajar, karena sama-sama negeri yang 

belum terlalu lama membangun ekonomi nasionalnya masing-masing 

segera setelah beberapa dekade  terlepas dari kolonialisasi penjajah 

asing —lebih-lebih dari sudut ekonomi Syariahnya masing-masing. 

Namun, dari sisi budaya politik dan strategi okonomi politik terdapat 

perbedaan antara kedua negara serumpun ini terutama dalam membuat 

kebijakan dalam pengembangan ekonomi syariah. 

Malaysia dalam pengembangan ekonomi syariahnya sedikit 

mendahului Indonesia, dimana sejak  dari awal berdirinya perbankan 

                                                             
Guru Besar dan Direktur pada Program Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Provinsi Bangka Belitung. 
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Syariah di Malaysia telah  didukung oleh regulasi pemerintah yaitu 

Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di 

Indonesia baru dimulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan 

yang memadai.1 

Memang posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari 

perspektif ekonomi pembangunan Syariah belum maju secara pesat 

seperti pertumbuhan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama 

Islam  (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC), namun 

karena wilayah dan penduduk muslimnya besar, maka Indonesia 

termasuk negara OKI yang memiliki kontibusi terbesar dalam 

menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) atauGross Domestic Product 

(GDP)nya, walaupun PDB perkapitanya masih kalah jauh dengan Qatar2. 

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara-negara yang 

sudah maju (Developed Countries) semisal Amerika, Inggeris, Australia,  

Jerman dan lain-lain, berbagai negara anggota kerjasama OKI memang 

belum mampu mengejar ketertinggalanya terutama dari aspek 

pendapatannya yaitu jumlah penduduknya yang  hidup dengan 

pendapatan di bawah 1.25 US Dolar (sekitar 15 ribu rupiah), terutama 

negara-negaraanggota OKI yangsecara geografis berada di selatan 

Gurun Sahara di Afrika3.  

Jika dilihat dari natural resources atau sumber daya alam negara-

negara berpenduduk Muslim secara umum memiliki sumber daya alam 

yang berlimpah. Faktor-faktor produksi seharusnya sangat mungkin 

dikuasai dan dikendalikan secara berdaulat, sehingga pemanfaatannya 

dipergunakan  untuk kesejahteraan umat atau warga negaranya yang 

                                                             
1 M. Dawam Rahardjo.,  “Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, kata 

pengantar Buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.(Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada 2004), hal. xviii-xix; bandaingkan dengan Saad al-Harran (1995), 

Leading Issues in Islamic Banking and Finance. Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 

hal.  viii.  
2Lihat Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti., Ekonomi Pembangunan 

Syariah.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 1-2. 
3Ibid., hal 3-5  
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kemudian dapat dipenuhi dengan baik. Faktanya memang tidak dapat 

dibantah hampir semua negara-negara yang tergabung dalam OKI 

belum mampu menjadi ikon perkembangan ekonomi pembangunan 

yang ideal bagi perkembangan ekonomi di dunia Islam sendiri maupun 

di dunia pada umumnya. Ketidakmampuan menguasai faktor-faktor 

produksi ini bukan hanya disebabkan kurangnya sumber daya manusia ( 

Human Resources) tetapi juga karena sistem politik ekonomi 

pembangunan yang diterapkan masih jauh dari keadilan dan 

pemerataan, -- alih-alih untuk mensejahterakan ummat—bahkan sistem 

politik ekonomi pembangunan yang diterapkan menjadi problem baru, 

karena resource yang ada baik natural resource manupun human 

resource-nya banyak dikuasai asing4. 

Tidak idealnya situasi dan kondisi perkembangan politik ekonomi 

pembangunan yang berlangsung dan diterapkan diberbagai dunia Islam, 

khususnya di Indonesia, merupakan peluang sekaligus tantangan yang 

harus dicari solusinya oleh sistem dan pendekatan ekonomi 

pembangunan Syariah atau yang berbasis Islam. Dengan pendekatan 

sistem yang menggunakan politik ekonomi pembangunan syariah akan 

mendekatkan ummat kepada cita-cita ideal yaitu menjadikan Indonesia 

yang adil, makmur, merata dan barokah (baldatun thayibah wa robbun 

gofur). 

Riset K.A.Ishak menemukan pemikiran bahwa di antara penyebab 

kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang 

adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan  yang sesuai 

dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu pendekatan konsep 

politik pembangunan syariah memiliki posisi yang cukup strategis dan 

penting, khususnya bagi Indonesia dan anggota negara-negara OKI5. 

Riset KA Ishak ini menyimpulkan bahwa pendekatan politik ekonomi 

pembangunan syariah peluang yang harus dikembangkan diberbagai 

                                                             
4Irfan Syauqi Beik Ibid., hal. 3-4.  
5Lihat Altaner S., Water Cycle and Fresh Water Supply. Modul Rice University. 

http://cnx.org/c9e55045-eb05-4176-ae0239e0ce01bf51@diunduh  pada tanggal 12 hari 

Jumat bulan  Januari 2018 jam 10.55  

http://cnx.org/c9e55045-eb05-4176-ae0239e0ce01bf51@diunduh
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negara Islam atau yang memiliki pengembangan sistem ekonomi Islam. 

Dengan pendekatan ini dapat dikatakan bahwa pengembangan 

pembangunan ekonomi Syariah menjadi basis bagi pengembangan 

ekonomi kerakyatan, karena fundamen ekonominya berazaskan dengan 

kekuatan dari bawah. 

Ekonomi pembangunan syariah adalah sebuah konsep yang 

mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan 

kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Roasulullah 

Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa konsep dasar yang menjadi basis 

dalam ekonomi pembangunan syariah antara lain adalah: 

 Konsep Tauhid, Khalifah dan Tazkiyah dalam pembangunan ekonomi; 

 Aspek pembangunan meliputi; fisik materiil dan moral spritual; 

 Fokus utama meliputi; manusia (subjek dan objek pembangunan) dan 

kesejahteraaan sosial; 

 Peran negara ( role of state )6. 

Dari beberapa faktor penting tentang politik ekonomi 

pembangunan yang ada, peran negara (role of state) sangat krusial 

terutama dalam mendukung secara konstitusional dan operasional 

eksistensi dan pengembangan ekonomi Islam di tengah keberadaan 

ekonomi kapitalis liberal  dan ekonomi sosial atau ekonomi konvensional 

yang lebih dulu berkembang. Tantangan dari ekonomi liberal dan sosial 

di era global yang begitu keras, menghadapkan konsep ekonomi 

pembangunan  syariah harus bergerak dengan cepat, taktis dan 

strategis, sehingga mampu bertahan ditengah terpaan badai ekonomi 

dunia saat ini.   

Peran negara dapat dipahami dan dipelajari melalui  aktor-aktor 

negara yang terlibat baik dari unsur eksekutif, legeslatif atau bahkan 

yudikatif, sehinga eksistensi ekonomi pembangunan syariah dapat 

tumbuh berkembang dengan memadai. Bagaimana posisi dan 

                                                             
6Irfan Syauqi Beik dan Laily Dewi Arsyianti., Ekonomi Pembangunan Syariah. 

(Bogor:IPB Press,2015) hal. 6-7  
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perjalanan panjang perkembangan ekonomi Syariah atau ekonomi Islam 

di Indonesia dan bagaimana strategi politik ekonomi Islam beradialektika 

dengan perkembangan ekonomi liberal yang lebih dahulu berkembang, 

sehingga eksistensinya tetap bertahan hingga kini. 

Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya mengelaborasistrategi 

politik ekonomi Islam di Indonesia, khususnya perbankan Syariah di era 

kontemporer ini  dengan tujuan untuk menjelaskan  secara empiris 

tentang signifikansi peran negara dan non negara (masyarakat) dalam 

pengembangan ekonomi Islam untuk mewujudkan tujuan pembangunan 

ekonomi nasional yang adil, sejahtera dan barokah. 

 

 

B. Pola Pengembangan  Ekonomi Syariah (Perbankan Syariah) 

Sebelum lebih jauh membahas tentang proses perjuangan politik 

untuk menciptakan regulasi yang kuat dalam membangun ekonomi 

syariah di Indonesia terlebih dahulu dibahas seluk beluk masalah 

pendekatan dan pemahaman tentang ekonomi politik syariah.  Karena 

pemikiran ekonomi syariah telah masuk ke dalam ranah kebijakan 

ekonomi nasional, maka pemahaman terhadap ekonomi 7syariah adalah 

sesuatu yang sangat penting. Perkembangan ekonomi syariah, 

khususnya perbankan syariah di berbagai negara, baik di Timur Tengah, 

Malaysia, Indonesia  dan beberapa negara maju seperti Singapura dan 

Inggeris dewasa ini menyebabkan riset dan kajian tentang ekonomi 

Islam semakin masif dan menarik. 

Berdasarkan pengalaman dan interaksi antar bank-bank Islam di 

berbagai negara anggota OKI dan lain-lain, maka paling tidak ada 3 

tipologi ekonomi Islam  yang berkembang, yaitu: 

1. Oil-driven Islamic Economy(IE) System 

2. State-driven Islamic Economy (IE) System 

                                                             
7Irfan Syauqi Beik., Ibid., hal. 245-247  
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3. Society-driven Islamic Economy (IE) System8. 

Pada tipologi yang pertama, munculnya Islamic Economy System  

melalui industri perbankan dan keuangan syariah dipicu oleh booming 

harga minyak di awal dekade 1970-an.Akibatnya negara-negara 

penghasil minyak, terutama ngara-negara di kawasan Timur Tengah, 

telah berhasil memiliki dana yang berlimpah. Dana ini kemudian atas 

prakarsa tokoh ulama dan pemerintah digunakan untuk mendirikan bank 

syariah. Banyak bank syariah yang didirikan pada masa-masa ini dan 

pendirian bank yang berusaha memberikan bantuan dan solusi terhadap 

berbagai persoalan di dunia Islam yaitu pendirian lembaga multilateral 

Islamic Development Bank ( IDB) pada tahun 19749.IDB bahkan dalam 

prakteknya bukan hanya memberikan bantuan berbentuk pinjaman 

lunak ke berbagai negara Islam yang membutuhkan bantuan, tetapi juga 

membangun inprastruktur untuk berbagai fasilitas pendidikan Islam, 

seperti membangun universitas-universitas Islam di Indonesia, seperti 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogjakara,UIN Makassar, UIN Sunan Ampel 

Surabaya dan bahkan belakangan ini ikut membantu mendirikan  UIN 

Palembang, Riau, Jambi dan berbagai Universitas Islam negeri lainnya.10 

Dalam catatan Kementerian Agama melalui IDB bantuan yang 

diberikan telah berlangsung sejak tahun 2002 hingga 2004 IDB yang 

telah membantu membangun Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, UIN Allauddin 

Makassar, UIN Sunan Gunangung Jati Bandung dan UIN Syarif Qasyim 

Riau. Pada Tahun 2016 yang lalu IDB (Islamic Development Bank/Bank 

Pembangunan Islam) mengucurkan dana Rp1,4 triliun untuk 

pembangunan empat kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

                                                             
8 Saad al-Harran., Leading Issues in Islamic Banking and Finance. (Selangor: 

Pelanduk Publication Sdn. Bhd,1995) hal.ix. 
9Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri., “The History and Development of Islamic 

Banking in Indonesia, 1990-2002”, dalam Bala Shanmugan et al. (eds.), Islamic Banking: 

An International Perspective. (Serdang: Universti Putra Malaysia Press,2004) hal. 39. 
10http://www.uinsby.ac.id/news/id/12292/presiden-idb-lakukan-groundbreaking-

pembangunan-gedun lihat juga http://poskotanews.com/2016/11/24/idb-kucurkan-

rp14-triliun-untuk-bangun-empat-kampus/ .     

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12292/presiden-idb-lakukan-groundbreaking-pembangunan-gedun
http://www.uinsby.ac.id/news/id/12292/presiden-idb-lakukan-groundbreaking-pembangunan-gedun
http://poskotanews.com/2016/11/24/idb-kucurkan-rp14-triliun-untuk-bangun-empat-kampus/
http://poskotanews.com/2016/11/24/idb-kucurkan-rp14-triliun-untuk-bangun-empat-kampus/
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Negeri (PTKIN).Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama 

Kamarudddin Amin pada penandatangan kontrak (MoU) antara Ditjen 

Pendidikan Islam dengan Project Management Consultant and 

Supervision Consultant (PMSC), di Jakarta, menegaskan bahwa IDB 

sebagai bank pembangunan sangat berperan penting dalam membantu 

pembangunan infrastruktur kampus, juga untuk peningkatan mutu 

pendidikan diberbagai  kampus Islam negeri. Dana dari IDB tersebut 

merupakan pinjaman lunak (soft loan) kepada pemerintah Indonesia 

untuk pembangunan berbagai kampus perguruan tinggi Islam tersebut. 

Sedangkan di tahun  2016 empat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 

(PTKIN) yang  telah mendapat bantuan untuk  dibangun adalah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, UIN Raden Fatah 

Palembang, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Mataram 11 

Bantuan dan kerjasama yang diinisiasikan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Agama dengan Islamic Development Bank adalah contoh 

daripada tipologi kedua, yang menjadi triggering factor-nya adalah 

inisiasi kebijakan negara.Negaralah yang mengambil langkah kongkrit 

untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, dan 

menjadikannya sebagai proyek resmi negara. Jauh sebelum Indonesia 

mengambil kebijakan mengambil momentum IDB dalam pembangunan 

proyek perbankan dan sebagainya, Malaysia telah lebih awal sebagai 

pioner pendekatan State-driven. Pemerintah Malaysialah yang 

mengambil inisiatif mendirikan Lembaga Tabungan Haji pada tahun 

                                                             
11http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=767. 

Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmed Muhammed Ali Al Madani datang dan 

meresmikan  pembagunan gedung UNISA sekaligus sebagai keynote speech dalam acara 

Seminar Internasional Keuangan Syariah 2014 yang mengangkat tema An Integrated 

Development Of Islamic Finance Towards Financial Stability And Suistainable Economic 

Development. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia International 

Conference On Islamic Finance yang berlangsung mulai 3-4 November di Hotel JW 

Marriot Surabaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur H Soekarwo, 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad dan Gubernur Bank Indonesia, Agus D 

W Martowardojo. 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=767
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1969 dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai bank syariah 

pertama di negeri tersebut pada tahun 198312. 

Pada tipologi ketiga ( society-driven IE System) masyarakatlah yang 

menjadi inisiatornya sehingga pendirian institusi perbankan dan 

keuangan syariah berkembang dengan pesat. Indonesia merupakan 

contoh yang bagus untuk pendirian institusi perbankan dan keuangan 

syariah, karena hampir semua institusi dan lembaga keuangan syariah 

muncul atas usulan masyarakat. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) pada tahun 1992 merupakan inisiatif yang brillian dan peran yang 

signifikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI), yang finalnya mendapat dukungan yang besar 

dari masyarakat dan pemerintah13 . 

Proses perjuangan politik ekonomi syariah atau ekonomi Islam 

telah lama didengungkan, dalam tulisan-tulisan para pakar dan dosen-

dosen ilmu Syariah di berbagai perguruan tinggi Islam telah banyak 

ditulis tentang adanya teori-teori transaksi ekonomi Islam. Bahkan secara 

normatif Al-Quran dan Assunnah telah menyinggungnya jauh berabad-

abad sebelum terbentuknya lembaga perbankan syariah di berbagai 

belahan dunia Islam dan terbentuknya lembaga perbankan syariah di 

Indonesia sendiri. 

Dalam hal mengimplementasikan ke dalam bentuk lembaga 

perbankan Islam, Indonesia memang agak terlambat dibandingkan  

dengan negara-negara Islam dikawasan Timur Tengah semacam Saudi 

                                                             
12Irfan Syauqi Beik dan Laily Arsyianti., Op.Cit., hal.245-246  
13http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat. PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H (1 Nopember 1991), Pendirian 

Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa 

cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 

(ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim 

terkemuka,beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari 

masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat 

penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi 

pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar 

Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta 

mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai  beroperasi pada 27 Syawal 1412 

H (1 Mei 1992). 

http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat
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Arabia,Qatar, Kuwait, Bahrin dan lain-lain, bahkan lebih lambat jika 

dibandingkan dengan  negara jiran sekalipun yaitu Malaysia.Negara 

Malaysia mendirikan Bank Islam pertamanya pada tahun 1983 yang 

diberinama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Sebelum BIMB didirikan, 

Pemerintah Malaysia telah mengundangkan Islamic Banking Act pada 

tahun 1983, sehingga payung hukum dan legalitas BIMB sebagai institusi 

keuangan Syariah sudah sangat jelas dan kuat 14. 

Adapun  di Indonesia, pendirian bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip Syariah pertama kali dimulai pada tahun 1991 dengan pendirian 

Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun didirikan pada 1991 tetapi 

baru beroperasi pada tahun 1992. Itupun belum memakai nama bank 

Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena memang belum ada 

payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank Syariah di 

Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tertinggal 9 tahun dari Malaysia 

dalam menjalankan  praktik ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan 

Syariah15. 

Perjuangan ummat Islam Indonesia dari berbagai unsur (eksekutif, 

legislatif dan yudikatif) dalam merealisasikan adanya institusi dan 

lembaga perbankan serta keuangan Syariah patut disyukuri, karena 

dengan susah payah dan penuh semangat dewasa ini lembaga 

perbankan dan keuangan syariah telah tumbuh dan berkembang bahkan 

menjadi bagian lembaga keuangan yang berkontribusi positif bagi 

perekonomian nasional Indonesia. Perkembangan institusi dan keuangan 

syariah dan ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh 

tahun terakhir (2000 – 2010) menunjukkan pertumbuhan yang sangat 

impresif. Berbeda sekali dengan perkembangan ekonomi Islam dalam 

sepuluh tahun sebelumnya (1989 - 1999), dimana dapat dilihat dari 

jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada 

dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 1999 hanya ada 2 Bank 

                                                             
14M. Dawam Rahardjo.,  “Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, kata 

pengantar Buku dalam buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan 

Keuangan.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,204) hal. xviii-xix;  
15Ibid.,  
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Umum Syariah (BUS) , 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 

1,5 triliun. Sedangkan pada kurun waktu 2000 – 2010 hingga bulan 

Januari 2011, jumlah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 

23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M16. 

Perkembangan perbankan Syariah yang sangat progressif di 

Indonesia tentu saja akan menjadi alernatif dan scenario baru dalam 

pengembangan ekonomi nasional. Harapan akan tumbuh dan 

berkembang dengan pesat ekonomi syariah melalui lembaga perbankan 

syariah bukanlah hal yang mustahil, sebab hal itu dapat dilihat dari 

berbagai potensinya.  Jumlah penduduk muslim terbesar menjadikan  

Indonesia sangat potensial untuk  menjadi pelopor dan kiblat 

pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 

‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi global 

player (pemain atau pelaku global) keuangan syariah sangat besar. 

Beberapa potensi itu misalnya dapat dilihat dari aspek-aspek  

diantaranya: (1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi 

nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, 

tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-

6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) 

peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade 

yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor 

keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) 

memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan 

sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah17. 

 

C. Strategi Politik Ekonomi Syariah 

Perjalanan panjang perjuangan ummat Islam Indonesia  dalam 

merealisasikan adanya lembaga atau institusi perbankan dan lembaga 

                                                             
16http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/default.aspx. Lihat juga Statistik Perbankan Syariah, Jakarta: Direktorat Perbankan 

Syariah Bank Indonesia , 2011, hal. 6 
17 Halim Alamsyah., “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: 

Tantangan Dalam Menyongsong MEA 20151” makalah disampaikan dalam Ceramah 

Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13April 2012, hal. 1  

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
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keuangan syariah sebagai manifestasi dari aplikasi ekonomi syariah, 

merupakan ruang sejarah yang tidak terjadi secara kebetulan, tetapi 

dilakukan  dengan adanya inisiatif baik berawal dari individual maupun 

kolektif yang direalisasikan dengan tahapan dan strategi yang jelas, dan 

tentu saja mengikuti alur proses sistem legislasi nasional dan telah sesuai 

dengan landasan hukum, yaitu landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan 

politis18.  

Perjuangan politis dan yuridis menuju cita-cita luhur untuk 

merealisasikan institusi perbankan Islam telah dilakukan oleh masyarakat 

atau kelompok umat Islam baik perseorangan maupun melalui Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), dan toko-tokoh penting di berbagai lini,tetap  

mengikuti alur legislasi nasional, yang dilakukan dengan strategi gradasi, 

artinya proses tercapainya penerbitan undang-undang melalui jalan 

yang tidak mudah dan singkat. Dimulai dari kajian hukum, analisa 

hukum, proses hukum hingga menjadi produk hukum Islam dalam 

konteks legislasi nasional yang finalnya melahirkan UU Nomor  21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah19 

Adanya keinginan umat Islam dalam melaksanakan transaksi 

perbankan yang berlandaskan hukum Syariah bukanlah hadiah gratis 

dalam sejarah legislasi nasional Indonesia. Perjuangan umat Islam yang 

dimotori para cendikiawan (ICMI: Ikatan Cendikiawan Muslim  Indonesia) 

dan ulama (MUI) dalam mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

melalui proses yang panjang dan berliku. Hal itu dapat diketahui pada 

sejarah bank syariah di Indonesia yang dapat dipahami dan ditelusuri 

kehadirannya dengan merunut aturan atau regulasi yang berkaitan 

dengan perbankan di Indonesia. Kemunculan bank syariah sebagai salah 

satu badan usaha di bidang keuangan tentunya berkaitan dengan 

                                                             
18 Lihat Jeje Zainuddin., Metode dan Strategi Syariat Islam di Indonesia: Memahami 

Gradualitas Penerapan Syariat di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah. 

(Jakarta:MIUMI, 2015) hal.122-123 
19Lihat Jeje Zaenuddin, Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia: 

Memahami Gardualitas Penerapan Syariat di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara 

Kaffah.(Jakarta: MIUMI,2015) hal.123-133 dan hal.272-278. 
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perjalanan regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam 

menjalankan usahanya tersebut20. 

Berdasarkan penelitian Jeje Zainuddin, sejarah panjang wacana 

bank Islam telah digulirkan sejak tahun 1970-an pada sebuah seminar 

nasional hubungan dengan Timur Tengah tepatnya pada tahun 1974, 

yang kemudian dilanjutkan kembali pada seminar internasional yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Study Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) 

dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1976. Saat itu terdapat 

problema utama yang menjadi kendala adalah tidak adanya payung 

hukum yang menaungi kehadiran bank Islam atau bak Syariah di 

Indonesia.Bahkan Undang Undang Nomor 14 tahun 1976 tentang Pokok 

Pokok Perbankan tidak memberikan ruang untuk adanya bank Islam. 

Situasi politik Indonesia secara ideologis saat itu memang tidak 

menguntungkan karena karena masih dominannya Orde Baru yang 

bersikap sangat curiga terhadap gerakan dan issu mendirikan negara 

Islam21. 

Bagaikan Blessing in Disguise; mendapat berkah di tengah 

musibah, krisis moneter menimpa Indonesia pada tahun 1988, dimana 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral atau 

bank Indonesia membuat kebijakan dengan mengeluarkan paket 

kebijakan liberalisasi di bidang perbankan yang dikenal dengan Paket 

Kebijakan Oktober 1998 (PAKTO 1998)  yang dilegitimasi peraturannya 

dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998, dimana dengan 

Kepres ini terbukalah peluang bagi berdirinya Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dengan menggunakan sistem bunga nol persen atau bebas bunga 

atau tanpa bunga. Kebijakan ini tentu membawa berkah yang besar bagi 

bagi pendirian BPR-BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang dijalankan 

dengan prinsi Syariah (BPRS) 22. 

                                                             
20Lihat Irfan Syauqi Beik,,Op.Cit., hal,. 246   
21Lihat  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif  Kewenangan 

Peradilan Agama  (Jakarta:Kencana Praneda Media Group,2012) hal.205-206  
22Lihat Jeje Zaenuddin., Op.Cit., hal. 276  
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Bagaikan gayung bersambut Kepres Nomor 38 tahun 1998 

membuat beroperasinya BPRS pertama di Indonesia yaitu BPRS Berkah 

Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 

1991 di kota Bandung dan disusul oleh BPRS Amanah Rabaniyah pada 

tanggal 24 Oktober 1991 23. Pada bulan Nopember 1991 atas inisiasi 

beberapa orang yang consen dengan prinsip Syariah juga berhasil 

mendapatkan izin operasi mendirikan bank perkreditan yaitu BPRS 

Hareukat di Aceh Bumi Serambi Mekkah. 

Dari embrio BPRS-BPRS inilah kemudian atas prakarsa dan inisiasi 

dari tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh Ikatan 

Cendikiawan Islam Indonesia (ICMI)  membuat Akte Pendirian bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang ditandatangani pada 1 Nopember 1991 

dan bank Muamalat Indonesia berhasil beroperasi pada 1 Mei 199224. 

Pendirian Akte Bank Muamalat tentu saja sebagai hasil dari 

peluang hukum atau regulasi yang dimanfaatkan oleh beberapa tokoh 

ekonomi Syariah yang terdiri dari Pengurus MUI dan Pengurus Elit Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang secara cerdas menggunakan 

peluang dari beberapa pasal yang menyebutkan adanya transaksi bank 

dengan sistem bagi hasil (bukan bunga) yang termaktub dalam Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan 25. 

                                                             
23Jeje Zaenuddin., Ibid., hal 276  
24Lihat Adiwarman Karim., Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan.(Jakarta: 

Rajawali Press, 2006) hal. 25  
25 “di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 pada pasal 

1 ayat 12 dinyatakan bahwa pengembalian kredit uang yang dilakukan oleh bank dapat 

dilakukan dengan “sistem bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan . 

sedangkan pada pasal pada pasal 6 huruf m dinyatakan bahwa usaha bank umum, 

“menyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah”.  Demikian juga dengan 

substansi dan pemahaman pada pasal 13 huruf c yang mengantur tentang Usaha Bank 

Perkreditan  Rakyat  yang meliputi “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah”. Lihat Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: 

Rajawali Press, 2006} hal.26 c.f Jeje Zaenudin., Metode Dan Strategi Penerapan Syariat 

Islam di Indonesia: Memahami Gradualitas Penerapan Syariat Menuju Penerapan Islam 

secara Kaffah. (Jakarta: MIUMI) hal. 277 
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Strategi dan perjuangan umat Islam tidak hanya berhenti pada ide 

dan gagasan tentang pendirian bank Syariah atau Bank Islam, dan 

merasa puas dengan peluang adanya kemungkinan mendirikan bank 

Perkreditan Syariah yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi terus 

berjuang dan melahirkan Peraturan Pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip 

Bagi Hasil, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tanggal 30 

Oktober tentang Bank Perkreditan Rakyat, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7Tahun 1992 Tentang  Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1999 

tentang Bank Indonesia. Puncak dari perjuangan panjang umat Islam 

untuk memperjuangkan regulasi perbankan Islam di Indonesia adalah 

dengan disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Jika dilihat dari strategi perjuangan umat Islam dalam 

mengembangkan ekonomi syariah melalui jalur perbankan syariah 

tersebut sungguh berliku-liku dan mujahadah (penuh jihad). Dimulai dari 

gagasan seminar nasional tahun 1974-hingga melahirkan dan 

disyahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  Tentang 

Perbankan Islam memakan waktu 34 tahun lamanya, sehingga 

menghasilkan sebuah regulasi perbankan syariah yang menjadi cita-cita 

bagi umat Islam. Selama kurun waktu 30 tahun itu, belum ada sebuah 

regulasi berupa undang-undang yang secara spesifik memberikan 

keluasan pengelolaan perbankan syariah, yang ada hanya memberikan 

kewenangan yang sedikit di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang 

adanya kesempatan sistem bagi hasil atau prinsip syariah saja, yang 

berarti telah memberikan ruang bagi berlangsungnya pelaksanaan 

perbankan berdasarkan prinsip Islam atau prinsip syariah. 
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Dalam beberapa tahun atau selama enam tahun, terjadi perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin 

mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di 

Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum diperbolehkan 

untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu 

melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat 

memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum 

atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan 

tersebut. 

Pengakomodasian sistem atau prinsip syariah dalam berbagai 

regulasi perbankan umum yang termaktub dalam beberapa pasal, paling 

tidak telah membuktikan bahwa upaya umat Islam dalam mewujudkan 

sebuah cita-cita ideal untuk memiliki regulasi atau peraturan yang lebih 

spesifik berupa Undang-Undang tentang Perbankan Syariah 

mendapatkan titik terang dan secara bertahap dengan menggunakan 

strategi politis dan yuridis akhirnya berbuah lahirnya Undang-Undang 

Repulik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 26.  

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa 

ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa 

dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, 

pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian 

sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi 

bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan 

keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi 

peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum 

dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi 

penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah 

                                                             
26Jeje Zaenuddin, Op.Cit., hal. 279 Lihat juga Muslimin K.Hara., Bank Syariah di 

Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: UII Press,2005) hal. 2004  
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dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). 

Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus 

melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai 

asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 

tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah 27. 

Keleluasaan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 ini memberikan kesempatanyang  

banyak untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan 

oleh jenis bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, 

bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk 

kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, 

bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, 

menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang 

syariah. Selanjutnya perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang 

sifatnya sosial. Misalnya, menyelenggarakan lembaga baitul mal yang 

bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, 

atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat. 

Paling tidak ada ada dua hal yang sangat esensial dengan 

disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, Pertama,  undang-undang ini secara 

spesifik sangat kental dengan nuansa syariah, misalnya adanya 

ketentuan tentag jenis dan kegiatan usaha syariah, prinsip-prinsip 

syariah, adanya pasal yang mengatru tentang Komite Syariah, Komisaris 

Syariah, adanya pasal-pasal yang mengatur tugas Dewan Syariah,  dan 

mengakomodir berbagai kepentingan transaksi ekonomi syariah yang 

termuat dalam berbagai pasalnya. Kedua,undang-undang ini juga telah 

beriorientasi dengan stabilitas sistem perbankan yang didalamnya telah 

dijelaskan mengadopsi twenty five Based Core Principles for Effective 

Banking Supervision( 25 dasar dan prinsip supervisi bank yang dianggap 

efektif), yang di dalamnya berisi tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, 

kewajiban mengelola resiko, pembinaan dan pengawasan, jaring 

                                                             
27Lihat Muslimin K.Hara., Ibid., hal.205  
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pengaman sistem perbankan syariah, dan pelaporan kesehatan bank 

syariah28.  

Dengan undang-undang ini umat Islam Indonesia mendapatkan 

angin segar dalam melaksanakan kegiatan ekonominya terutama pada 

transaksi perbankan yang berdasarkan syariah dan adanya kepastian dan 

kenyamanan dari sisi hukum Islam, sehingga mereka merasa yakin dan 

tidak syakwasangka dalam menjalankan roda perekonomiannya, sebagai 

bagian dari khidmah dan ibadah muamalah di hadapan Allah swt. 

Selain faktor teologis yang dijelaskan sebelumnya yang dijadikan 

sebagai pilihan alternatif dalam melaksanakan roda ekonomi Islam 

melalui jalur perbankan Islam,  perkembangan ekonomi Islam di 

Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong lainnya. 

Pendorong pertumbuhan ekonomi Islam melalui perbankan Syariah 

dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa 

perkembangan ekonomi Islam di negara-negara lain, baik yang 

berpenduduk mayoritas Muslim maupun minoritas. Negara-negara 

tersebut telah mengembangkan ekonomi Islam sebagai pilihan rasional 

berdasarkan ekperimentasi transaksi perbankan pada saat dilanda badai 

ekonomi (krisis ekonomi) dan setelah timbulnya kesadaran tentang 

perlunya identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini 

kemudian secara fenomenal mewabah ke negara-negara lain dan 

akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal antara lain 

adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan 

jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan 

kesadaran di sebagian cendikiawan dan praktisi ekonomi tentang 

perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan 

oleh masyarakat Muslim di Indonesia.  

Selain faktor internal dan eksternal di atas, faktor politis juga 

kontribusi yang signifikan dalam mendorong tumbuhnya ekonomi 

                                                             
28Lihat Jeje Zaenuddin, Op.Cit., hal. 281. Bandingkan dengan http://www. Bis 

org>publ> bcbs213 htm. Core principles for effective banking Supervision-for 

international banking versi PDF. Diakses hari kamis tanggal 5 Oktober 2017. 

http://www/
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syariah, terutama keuangan syariah di Indonesia. Menguatya hubungan 

atau relasi  Islam dan negara menjelang akhir milineum lalu membawa 

angin segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah. 

Meningkatnya keberagamaan masyarakat juga menjadi faktor 

pendorong berkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Munculnya kelas 

menengah Muslim perkotaan yang terdidik dan relijius membawa 

semangat dan harapan baru bagi industri keuangan syariah. Mereka 

mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar shalat, puasa, dan 

ibadah-ibadah mahdah lainnya saja. Tetapi, agama harus diterapkan 

secara kafah (holistik) dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam 

berekonomi. 

 

D. Prospek Keuangan (Perbankan)  Syariah 

Pertumbuhan dan pengembangan  keuangan  syariah di Indonesia 

secara hukum ekonomi memang tercipta dengan mekanisme pasar  

yang muncul secara alami atas gerakan ekonomi  yang bersifat market 

driven( arus bawah). Pemenuhan sektor ril lebih banyak didorong oleh  

faktor bottom up (arus bawah) dalam menggerakkan  pertumbuhan 

ekonomi masyarakat terutama dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  

dan hal ini salah menjadi satu faktor yang meciptakan  keunggulan 

tersendiri. Bila dianalisis lebih jauh memang terdapat perbedaan jika 

dibandingkan dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, 

dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya  lebih  

bertumpu  pada  sektorkeuangan, bukan sektor riil, dan 

perananpemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk  dukungan  

regulasi,  penempatan  dana  pemerintah dan perusahaan milik  negara 

pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat 

signifikan, terlebih ketika negara- negara tersebut menikmati windfall 

profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas29. 

                                                             
29Halim Alamsyah., “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: 

Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015” makalah disampaikan dalam Ceramah 

Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012, hal. 1  
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Global Islamic Financial Report (GIFR) pada  tahun 2011, 

memberikan penilaian secara global terhadap pertumbuhan keuangan 

syariah dimana posisi Indonesia menduduki urutan keempat negara 

yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri 

keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (lihat grafik). 

Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti 

jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non- bank  syariah,  

maupun  ukuran  aset  keuangan  syariah  yang  memiliki  bobot  

terbesar,  maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat 

pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan 

laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan 

syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk 

yang terus meningkat30. 

Pertumbuhan keuangan syariah secara global dan posisi Indonesia 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Sumber: Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011) 

 

Selain keunggulan adanya faktor pendorong dari arus bawah dan 

pasar ( market driven ), keunggulan lainnya dalam  struktur 

                                                             
30Halim Alamsyah, Perkembangan...hal.2  
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pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory 

regimeatau regulasi yang dibuat pemerintah yang dinilai lebih baik dan 

kondusif jika  dibandingkan  dengan negara lain. Di Indonesia 

kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat 

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, 

fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang 

terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi 

lembaga fatwa ini berada di bawah Bank NegaraMalaysia (BNM), tidak 

berdiri sendiri secara independen.Peningkatan peranan industri 

keuangan syariah   Indonesia   menuju   global   player   juga terlihat 

meningkatnya ranking total aset keuangan syariah   dari   urutan   ke-17   

pada   tahun   2009 menjadi  urutan  ke-13  pada  tahun  2010  dengan 

nilai aset sebesar US$7,2 miliar (Tabel 1). Dengan melihat perkembangan 

pesat keuangan syariah, terutama   perbankan   syariah   dan   

penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 

2011 diyakini telah melebihi US$20 miliarsehingga rankingnya akan 

meningkat signifikan. 

Tabel Total Aset Keuangan Syariah 31: 

 

                                                             
31Lihat http://www.thebanker.com diakses tanggal 10 Nopember 2018.   

http://www.thebanker.com/
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 Sumber: Maris Strategies & the Banker, 2018 

 

Sejak tumbuhnya perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, 

bank  Indonesia yang kapasitasnya selaku regulator,  memberikan  

perhatian yang  serius  dan bersungguh- sungguh dalam mendorong 

perkembangan perbankan syariah. Ada beberapa argumen yang menjadi 

pemicu Bank Indonesia memiliki spirit yang kuat untuk mengembangkan 

perbankan syariah sebagai scenario alternatif dalam menumbuhkan   

dan meningkatkan ekonomi dan pemerataan  serta kesejahteraan 

masyarakat.  Argementasi pertama, berbagai produk yang ditawarkan 

dan menu yang ada pada bank  syariah lebih dekat  dengan sektor  riil, 

khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying   

transaksi   di   sektor   riil   sehingga   dampaknya   lebih   nyata   dalam   

mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, tidak terdapat 

produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai 

daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis 

keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan 

daya dukung terhadap terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan  dan  

perekonomian  nasional.  Argumentasi ketiga,  sistem  bagi  hasil (profit-

loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa 

manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku 

deposan, pengusaha selaku debitur maupunpihak bank selaku pengelola 

dana 32. 

Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi 

dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi 

perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi  4,0%.  Jika  tren  

pertumbuhan  yang  tinggi  industri  perbankan syariah  tersebut  dapat 

dipertahankan,  maka  porsi  perbankan  syariah  diperkirakan  dapat  

mencapai  15%-20%  dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. 

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi 

pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam 

                                                             
32Halim Alamsyah,..Perkembangan hal. 2   
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kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. 

Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat 

kedekatan kantor dan  kemudahan  akses menjadi  salah satu faktor 

yang  mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank 

syariah. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin 

meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya 

peningkatan kualitas layanan (service excellent) perbankan syariah agar 

dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah 

satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking maupun internet 

banking. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia 

mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar 

mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan 

UUS yang menjadi anak usahanya.Faktor keempat  adalah pengesahan 

beberapa  produk  perundangan  yang  memberikan kepastian hukum 

dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 

tahun2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan  (iii) UU No.42 tahun 2009 

tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang 

dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan 

jumlah BUS dari sebanyak  5  BUS  menjadi  11  BUS  dalam  kurun  

waktu  kurang  dari  dua  tahun  (2009-2010) 33. 

Sementara penerbitan sukuk oleh pemerintah sebagai 

implementasi dari UU Sukuk menambah outlet penempatan dana 

perbankan syariah dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sedangkan 

pemberlakukan UU No.42 tahun 2009 merupakan ‘tax neutrality’ atas 

transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah dimana 

sebelumnya dikenakan pajak dua kali (double tax). Perlakuan  pajak  

tersebut  sangat  merugikan  perbankan syariah karena  membuat  

pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih mahal, sementara 

                                                             
33Hilman Alamsyah; Perkembangan... hal.2  
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pembiayaan murabahah mempunyai porsi yang dominan dengan rata-

rata 56,8% dalam lima tahun terakhir. 

Ekonomi syariah khususnya perbankan Syariah memang memiliki 

sejumlah tantangan yang dihadapi dan harus disiasati dan dicari jalan 

keluar untuk mengatasinya, namun prospek pengembangannya sangat 

penting diprioritaskan sebagai salah satu alternatif pengembangan 

ekonomi negara berbasis syariah.  

Dewasa ini perkembangan perbankan syariah telah menjadi 

industri yang menjanjikan di tengah perkembangan industri perbankan  

umum. Selain memanfaatkan peluang dan potensi keuangan syariah 

salah satunya melalui industri perbankan,  perlu disadari masih adanya 

beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah 

dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan 

akselerasinya secara berkesinambungan. Halim Alamsyah, Mantan 

Deputi Gubernur Bank Indonesia menegaskan ada beberapa tantangan 

yang harus diselesaikan dalam jangka pendek (immediate) di antaranya 

adalah Pertama adanya prioritas pemenuhan gap sumber daya insani 

(SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah 

yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan SDI secara memadai 

sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 

20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan 

(khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan 

syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di 

bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk 

mempertahankan kualitas lulusannya. Untuk itu perlu dukungan 

kalangan akademis termasuk Kementerian Pendidikan untuk mendorong 

pembukaan program studi keuangan syariah. Industri perbankan syariah 

secara bersama-sama juga dapat melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat 

dilakukan link and match dengan dunia pendidikan. 

Kedua, perlunya inovasi pengembangan produk dan layanan 

perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan 

masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat 
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sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-

produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan 

layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar ‘mengimitasi’ 

produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk 

menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari 

prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun disadari 

bahwa lifecycle dari suatu inovasi produk dan layanan perbankan syariah 

sangat pendek karena dengan mudah dan segera dapat ditiru oleh 

bank-bank lainnya sehingga mengurangi minat bank untuk berinovasi. 

Untuk itu, perlu dibentuk semacam working group yang beranggotakan 

praktisi perbankan syariah untuk memikirkan secara bersama-sama 

inovasi produk yang dapat dikembangkan. Mekanisme lain yang dapat 

diambil untuk mendorong inovasi produk dan layanan 

adalahmemberikan patent selama beberapa tahun agar tidak ditiru oleh 

bank yang lain. 

Ketiga, Adanya kelangsungan   program   sosialisasi   dan   edukasi   

kepada   masyarakat.   Kegiatan   untuk menggugah ketertarikan dan 

minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan 

syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini 

merupakan cost center bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi 

dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui 

program ‘iB Campaign’ baik melalui media masa (iklan layanan 

masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dsb. 

Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan 

pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan 

(termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan ‘kemandirian’,   

baik   dalam  hal   formulasi   program   maupun   pembiayaannya   

sehingga program ‘iB Campaign’ dapat terus berlangsung secara 

berkelanjutan34. 

                                                             
34https://lps.go.id/komisioner-lps/-/asset_publisher/QyC8/content/profile-halim-

alamsyah. 

https://lps.go.id/komisioner-lps/-/asset_publisher/QyC8/content/profile-halim-alamsyah
https://lps.go.id/komisioner-lps/-/asset_publisher/QyC8/content/profile-halim-alamsyah
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Lebih lanjut Halim Alamsyah menjelaskan bahwa  tantangan yang 

harus diselesaikan dalam jangka panjang untuk pengembangan industri 

perbankan syariah antara lain; Pertama perlunya  kerangka  hukum yang  

mampu menyelesaikan  permasalahan keuangan syariah secara 

komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda 

dengan sistem keuangan  konvensional,  terdapat  beberapa  

kekhususan yang  tidak  dapat  dipersamakan sehingga  penggunaan  

kerangka  hukum  konvensional  menjadi  kurang  memadai. 

Penyelesaian  perselisihan  transaksi  syariah  juga  dapat  menggunakan  

jalur  pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat 

menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. 

Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan 

menggunakan ‘hukum fiqh’ masih dapat menimbulkan perbedaan 

interpretasi karena perbedaan mazhab (lack of convergence of sharia 

interpretation). 

Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan 

islam yang disepakati bersama  untuk  dijadikan  rujukan  dan  disahkan  

oleh  negara.  Upaya  penyempurnaan kerangka hukum ini juga perlu 

dilakukan dalam skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang 

                                                                                                                                                     
Halim Alamsyahpernah Menjabat berbagai posisi penting di lembaga keuangan 

dan  Bank Indonesia. Saat ini  beliau adalah Ketau Dewan Komisiner Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS).Riwayat karir beliau dapat diuraikan sebagai berikut. Setelah lulus 

sebagai Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, beliau melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Master of Arts (M.A.) 

Bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University, Amerika Serikat. Kemudian beliau 

meraih gelar Doktor di Bidang Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia.Beliau 

merintis karier di Bank Indonesia (BI) sebagai staf analis kredit di Urusan Kredit Koperasi 

(1982). Selama 23 tahun berikutnya, beliau mendedikasikan diri pada bidang riset 

moneter hingga berkonsentrasi pada regulasi, pemantauan serta riset di bidang 

perbankan dan finansial sepanjang satu dekade terakhir. Setelah mengisi posisi direktur 

di sejumlah Direktorat di BI, beliau kemudian diangkat sebagai Deputi Gubernur BI pada 

tanggal 1 Juni 2010 dengan masa jabatan dari 17 Juni 2010 hingga 17 Juni 2015. Pada 

tanggal 18 Juli 2012, beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK (ex officio 

BI) untuk masa jabatan dari 18 Juli 2012 sampai 18 Juli 2015. Beliau diangkat oleh 

Presiden untuk mengisi jabatan Anggota merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS pada 

24 September 2016 melalui Keputusan Presiden nomor 158/M/2015 tanggal 21 

September 2015. 
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mungkin terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara. 

Penyempurnaan kerangka hukum akan memberikan suasana yang 

kondusif bagi pengembangan keuangan syariah, baik secara nasional 

maupun global. 

Kedua, keharusan adanya kodifikasi produk dan standar regulasi 

yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam 

fiqh muammalah.  Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan 

keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya 

perbedaan yang nyata dalam pemahaman fiqh muammalah. Di satu sisi 

terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain 

terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi ‘fiqh 

muammalah’ tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan 

perselisihan sangat terbuka. Walaupun perbedaan pendapat 

diperbolehkan dan dianggap sebagai rahmat dalam pandangan Islam, 

namun perbedaan tersebut jika terkait dengan transaksi keuangan akan 

menimbulkan risiko. 

Untuk itu, perlu penyelarasan produk secara nasional maupun 

global sangat diperlukan agar keuangan  islam  dapat  tumbuh  bersama  

di  berbagai  negara,  tidak  saling  memproteksi karena perbedaan 

mazhab. Hadirnya lembaga internasional seperti, International Financial 

Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM),  dan 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI), yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global 

perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta‘global regulation 

convergency’. 

Ketiga, perlunya referensi nilai imbal hasil (rate of return) bagi 

keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (sharing) dalam 

sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya 

merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi 

nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan 

syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam 

sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat 

menimbulkan risiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak 
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ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional. Bank Indonesia 

telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk 

sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan 

validitasnya. Untuk itu, perlu dukungan dan peran serta dari kalangan 

akademisi dan asosiasi para pakar seperti IAEI untuk melakukan kajian 

lebih lanjut dan komprehensif mengenai hal ini35. 

 

E. Penutup 

Perjalanan panjang perjuangan ummat Islam Indonesia  dalam 

merealisasikan adanya lembaga atau institusi perbankan atau lembaga 

keuangan syariah sebagai manifestasi dari aplikasi ekonomi syariah, 

merupakan ruang sejarah yang tidak terjadi secara kebetulan, tetapi 

dilakukan  dengan penuh mujahadah dan  direalisasikan dengan 

tahapan dan strategi yang jelas, denganstrategi mengikuti alur proses 

sistem legislasi nasional dan telah sesuai dengan landasan hukum, yaitu 

landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Dewasa ini dengan 

diundangkannya beberapa Undang-Undang Perbankan Syariah maka 

pengembangan industri perbankan syariah semakin baik dan 

prospeknya semakin menjanjikan, dan diharapkan perbankan syariah 

menjadi salah satu alternatif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi 

nasional.  
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