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BAB.  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Munculnya lembaga keuangan mikro syariah dalam kancah perkenomian 

lokal maupun nasional, pada dasarnya tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai 

perubahan yang terjadi di dalam aksi dan relasi antara Islam dan negara, sebagai 

akibat dari perubahan-perubahan baik yang berasal dari pemerintah maupun umat 

Islam, yang kemudian mengkristal menjadi serangkain langkah akomodatif, 

sebagaimana terwujud di dalam beberapa kebijakan negara yang sejalan dengan 

kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam.1 Hal ini antara lain terlihat 

dengan diberikannya “kebebasan” bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam 

untuk membentuk, mendirikan dan menjalankan berbagai lembaga-lembaga 

ekonomi yang berasal (mengandung) unsur-unsur ajaran Islam, antara lain Baitul 

Maal wat-Tamwil, Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat syarî’ah, 

Takaful,  yang terus berlanjut dengan munculnya lembaga ekonomi Islam 

lainnya, seperti : reksadana syarî’ah, sertifikat bank syariah dan pegadaian 

syarî’ah. 

Berbagai langkah-langkah akomodatif negara terhadap Islam dan 

terciptanya hubungan yang relatif  harmonis antara Islam dan negara, antara lain 

                                                 
1 Berbagai langkah-langkah akomodatif negara terhadap Islam dapat digolongkan ke 

dalam empat jenis akomodasi, yaitu : akomodasi struktural, akomodasi legislatif, 
akomodasi infrastruktural dan akomodasi kultural. lihat Bahtiar Effendy. Islam dan 
Negara : Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.  Jakarta : 
Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina. 1998. hal. 269-310. 
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di dasarkan pada dua faktor pokok, yaitu : pertama faktor eksternal, yaitu dengan 

adanya kemauan politik dari Presiden Suharto, yang dirancang terutama untuk 

memperoleh dukungan politik dari umat Islam, guna menaikkan posisinya dalam 

rangka memenangkan pemilu 1993. Faktor ini antara lain muncul karena : (a) 

momentum sejarah yang ditandai dengan semakin tumbuhnya perhatian orang 

akan soal suksesi, menjelang Pemilu 1993; (b) makin melemahnya kontrol 

Suharto atas kelompok militer, yang bersama-sama birokrasi dalam Golkar 

menjadi tulang punggung Orba. Kedua faktor internal, yaitu dengan terjadinya 

tranformasi intelektual gagasan dan praktik politik Islam, yang dapat 

dikatagorikan ke dalam tiga wilayah : (a) pembaharuan teologis, dengan tokoh-

tokoh utamanya : Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution, 

Munawir Sjadzali; (b) reformasi politik/birokrasi, dengan tokoh-tokoh utamanya : 

Dahlan Ranuwihardjo, Mintaredja, Sulastomo, Bustanul Arifin, Mar’ie 

Muhammad, Syaidillah Mursid; (c) transformasi sosial, dengan tokoh utamanya, 

M. Dawam Rahardjo, Sudjoko,  Adi Sasono. Tranformasi intelektual gagasan dan 

praktik politik Islam  ini bermaksud untuk : (a) meninjau kembali landasan 

teologis atau filosofis politik Islam; (b) mendifinisikan kembali cita-cita politik 

Islam dan; (c) menilai kembali tentang cara-cara bagaimana cita-cita politik 

tersebut dapat dicapai secara efektif. 2 

Lembaga keuangan mikro syariah, yang dalam literatur muamallah atau 

pun kegiatan praktis pelaku ekonomi mikro dikenal dengan nama Baitul Maal 

wat-Tamwil   merupakan lembaga ekonomi sebagai hasil penggabungan antara 

                                                 
2 Bahtiar Effendy. Ibid.  hal. 269-319 
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Baitulmal dan Baituuttamwil. Baitulmal adalah lembaga ekonomi yang muncul 

sejak khalifah Umar Bin Khatab atas usulan ahli fiqh Walid bin Hisyam, sebagai 

suatu institusi yang dikelola oleh negara (khalifah) untuk menerima pemasukan 

dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin, seperti Zakat, Infak 

Ghanimah, jizyah, fa’i dan kaharaj. Baituuttamwil, yaitu lembaga ekonomi yang 

dikelola swasta yang bergerak dalam lapangan keuangan, yang usaha pokoknya 

adalah menerima pemasukan dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali 

ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pembiayaan dalam usaha-usaha produktif 

dan menguntungkan.3  

Hanya saja penerapan Baitul Maal wat-Tamwil   dengan berbagai 

perangkat hukum yang menyertainya, tentulah tidak dapat begitu saja diterapkan 

di dalam masyarakat.  Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan antara apa 

yang dikenal dan di atur di dalam hukum Islam dengan apa yang dikenal dan di 

atur di dalam hukum positif.   

Pada dasarnya berbagai pranata (asas-asas dan norma-norma hukum) 

yang menyertai Baitul Maal wat-Tamwil, secara substansi  tidaklah memiliki 

hambatan untuk diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini karena, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, hukum Islam (khususnya yang 

mengatur masalah muamallah) memiliki daya adaptif relatif tinggi, ketika harus 

berinteraksi dengan kenyataan dalam masyarakat.  Kemampun ini selain 

disebabkan karena sebagaimana lazimnya di pengaturan hukum Islam di bidang 

                                                 
 3 Agung Riyadi, Koperasi Baitul Maal wat-Tamwil Sebagai Format Lembaga Ekonomi 

Usaha Kecil. Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan 
Ilmu-Ilmu Sosial. Program Pasca Sarjana Universitas gadjah Mada Yogyakarta.  
Tidak dipublikasikan 1997, hal. 10 
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Muamallah, yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, juga 

disebabkan karena adanya prinsip ijtihad dalam Islam dengan semua bentuk 

metodologisnya, yang kemudian memberikan keleluasaan bagi umat untuk 

memformulasikan hukum Islam menurut waktu dan tempat4 

Hal itu pun di dasarkan pada kaidah umum yang berlaku di dalam Islam 

yang menentukan di dalam bidang muamalat berlaku kaidah : Suatu mu’amalat 

itu pada dasarnya syah hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  

Kaidah ini muncul, karena dalam bidang mu’amalat, kewenangan manusia lebih 

besar.  Artinya penentuan kemaslahatan dalam materi hukum dan tatbiqnya lebih 

besar diwenangi oleh manusia.  

Hanya saja secara formal tentulah terdapat kesulitan untuk menerapkan 

syirkah di dalam masyarakat. Di dalam aspek kelembagaannya (bentuk badan 

usahanya) misalnya, untuk aktivitas ekonomi yang melibatkan dua orang atau 

lebih, di dalam Islam biasanya diwujudkan kedalam suatu lembaga yang disebut 

syirkah (kemitraan usaha), 

Syirkah menurut bahasa berarti penggabungan dua bagian atau lebih, yang 

tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, suatu 

percampuran atau serikat.5  Sedangkan  syirkah  menurut  istilah diberi pengertian 

                                                 
4  Pendapat ini dianalogikan dari pendapat Abdul Ghofur Anshori, yang secara khusus 

berbicara tentang hukum waris. Lihat lebih lanjut Abdul Ghofur Anshori, Hukum 
Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas, Yogyakarta : Penerbit 
Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2002, hal 67 

5  Taqiyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam). 
Surabaya : Risalah Gusti. 1990. Hal 153 
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sebagai “akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan 

keuntungan”.6  Menurut M. Syafi’i Anwar, syirkah adalah :  

“Suatu kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka 

waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan 

penyertaannya”.  

 

M, Nejatullah Siddiqi, mengartikan syirkah sebagai : “keikutsertaan dua 

orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dengan sejumlah modal yang telah 

ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu 

usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan”.7 

Sedangkan Yusuf Musa, mendefinisikan Syirkah sebagai : “kontrak yang 

dilakukan oleh dua pihak atau pun lebih, oleh orang yang melakukan 

perdagangan, untuk mendapatkan sebuah keuntungan”.8 

Di dalam syirkah ini, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan  

sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, 

mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan/ manajeman usaha tersebut, serta 

                                                 
6  Sayid Sabiq,  Fikih Sunah, jil. 12-13, Bandung : PT. Al-Maarif,  , hal. 174 

 
7  M, Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha & Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Pe-

nerjemah Fakhriyah Mumtihani.   Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1996. 
Hal. 34 

8  Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam , Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001, Hal 
119. 
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bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi 

penyertaan masing-masing.9 

Meskipun ditengarai terdapat keinginan yang demikian kuat dari para 

pendiri dan pengurus Baitul Maal wat-Tamwil   di Indonesia untuk mengelola 

usaha di dalam bentuk syirkah, akan tetapi oleh karena bentuk badan usaha 

tersebut belum mendapat tempat (belum diakui) dalam hukum nasional, sehingga 

untuk menjalankan kegiatannya, mereka pun harus menyesuaikan diri dengan 

berbagai bentuk badan usaha yang telah diakui secara sah di dalam hukum positif 

seperti koperasi, persekutuan Firma, persekutuan Komanditer atau pun Perseroan 

Terbatas.   

Oleh karena itulah, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baitul 

Maal wat-Tamwil, --- sebagai sebuah lembaga yang ditujukan untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ---, tidak  dinyatakan 

sebagai sebuah perbuatan yang illegal, maka mereka pun “diharuskan” memilih 

salah satu bentuk badan usaha yang diakui secara sah dalam hukum positif 

Indonesia, dan dari sekian banyak pilihan yang ada tersebut, koperasi sepertinya 

menjadi pilihan utama untuk menjadi wadah dari kegiatan yang akan dilakukan.10 

                                                 
9  Konstruksi hubungan hukum yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam 

syirkah tersebut, relatif mirip dengan Persekutan Firma (Fa.) sebagaimana di atur di 
dalam Pasal 16 s/d 18 KUHD, atau Persekutuan Komanditer (C.V), sebagaimana 
diatur dalam Pasal 15 s/d 35 KUHD. 

 
10  Bentuk badan usaha yang selama ini banyak dijadikan sebagai legitimasi dari wadah 

kegiatan usaha Baitul Maal wat-Tamwil, yaitu koperasi (baik dalam bentuk koperasi 
simpan pinjam, koperasi serba usaha, maupun unit usaha simpan pinjam syariah),  
dan kelompok swadaya masyarakat, yang memperoleh sertifikat untuk beroperasi dari  
LPSM  (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), setelah LPSM tersebut 
mendapat izin dari bank Indonesia (sebagai bagian dari program PHBK-B.I [ Proyek 
Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat –Bank Indonesia] ) --- 
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Meskipun secara formal berbagai Baitul Maal wat-Tamwil   yang 

beroperasi tersebut telah memilih koperasi sebagai bentuk badan usahanya, akan 

tetapi tidaklah dipungkiri adanya kemungkinan para pendiri dan pengelola Baitul 

Maal wat-Tamwil-Baitul Maal wat-Tamwil, tetap menginginkan bentuk syirkah 

(terutama syirkah mufawadhah atau syirkah Inan) di dalam mengelola dan 

menjalankan kegiatan usahanya.  Padahal sebagaimana diketahui 

penyelenggaraan kegiatan BMT berdasarkan syirkah, jelas berbeda bila 

dibandingkan dengan berdasarkan koperasi.  

Di dalam Syirkah Mufawadhah misalnya, syirkah ini terbentuk jika 

terdapat dua orang atau lebih, melakukan suatu kontrak co-partnership. Syarat 

utama kemitraan ini adalah harus :  

1. ada persamaan  modal antar mitra;  

2. ada persamaan hak dan tanggung jawab;  

3. ada persamaan pandangan agama dan;  

4. bersifat timbal balik. Maksudnya disini adalah : 

a. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang mitra, akan melibatkan 

kedua mitra (mitra lainnya), kecuali dalam hal menyangkut barang hidup; 

b. Hutang yang dilakukan oleh salah satu mitra, menjadi kewajiban bagi 

mitra lainnya pula; 

                                                                                                                                     
tertentu untuk membina KSM;  (b) Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Indonesia; 
merupakan lembaga yang didirikan oleh MUI, ICMI dan BMI).  Pada umumnya 
bentuk badan usaha koprasi dipilih oleh  BMT-BMT yang relatif telah lama berdiri, 
sedangkan yang lain dipilih oleh BMT-BMT yang baru memulai usahanya.   
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c. Uang atau harta dipertukarkan antar mitra, mengikat satu sama lain. Jika 

seorang mitra menjadi jaminan bagi suatu hutang pada pihak ke-tiga, 

maka hal ini akan mengikat pula mitra lainnya secara sederajat; 

d. Jika ada pemasukan uang tanpa seijin mitra, ini tidak akan mengikat 

dirinya; 

e. kemitraan ini mencakup perwakilan dan jaminan.11 

 

Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapatlah diketahui, bahwa bentuk 

syirkah mufawadah ini relatif mirip dengan Perseroan firma (Fa) sebagaimana 

diatur di dalam pasal 16-18 KUHD, yang memiliki ciri utama yaitu, menjalankan 

perusahaan, dengan nama bersama dan adanya pertangggung jawaban sekutu 

yang bersifat pribadi secara keseluruhan., dimana tiap-tiap sekutu dalam firma 

(Fa), selain berwenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi 

kepentingan persekutuan, kecuali apabila sekutu yang bersangkutan dikeluarkan 

dari persekutuan,  masing-masing sekutu itu pun mempunyai hak untuk 

mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, atau menurut 

perbandingan besar kecilnya modal.   

Dengan demikian baik di dalam syirkah mufawadhah ataupun perseroan 

Firma (Fa), tidaklah memiliki anggota di dalam syirkah / persekutuannya, akan 

tetapi hanya memiliki mitra atau sekutu, dengan berbagai konsekuensi hukum 

yang menyertainya. Dalam hal ini para mitra/sekutu lebih ditempatkan dalam 

kedudukannya sebagai pihak yang menyertakan modal (memberi pemasukan / 

                                                 
11 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam.  Op.`Cit. , hal. 367-369 
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inbreng), ke dalam kemitraan/ persekutuan, bukan sebagai anggota sebagaimana 

di dalam kopreasi. 

Syirkah Inan, adalah syirkah yang terbentuk dimana masing-masing pihak 

menjadi agen bagi yang lainnya, tetapi tidak menyangkut masalah jaminan. Di 

dalam kemitraan ini   

1. Setiap mitra pada dasarnya bertindak sebagai agen untuk kepentingan mitra 

lainnya; 

2. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama; 

3. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam 

pengelolaan usaha, tetapi ia juga bisa menggugurkan hak tersebut. 

4. Pembagian keuntungan dapat didasarkan pada besarnya penyertaan, tetapi 

dapat pula atas dasar musyawarah. 

5. Besarnya kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan besarnya penyertaan 

modal, masing-masing”.12 

 

Berdasarkan deskripsi diatas dapatlah diketahui, bahwa syirkah Inan, 

lebih mendasarkan suatu pola hubungan yang tunduk pada ketentuan tentang 

Keagenan di dalam hukum positif Indonesia.   

Berbeda dengan kedua bentuk hubungan hukum tersebut, koperasi 

sebagai sebuah bentuk perusahaan, lebih menitikberatkan pada pola hubungan 

                                                 
12  Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII 

Press, 2000, hal. 11-12 
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kreditur dan debitur, yang kemudian terefleksi dari adanya hak dan kewajiban 

yang timbul antara koperasi di sisi lain, dengan para anggota-nya di sisi lainnya.13   

Dalam hal ini, koperasi muncul sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri 

(memiliki harta kekayaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab sendiri, terpisah 

dengan para anggotanya). yang di dalam operasionalisasinya diwakili oleh organ-

organnya, yaitu alat perlengkapan koperasi yang menurut Pasal 21 UU No. 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, 

Pengawas dan Dewan Penasehat. 

Sedangkan dalam pengumpulan dan pemupukan modal, sebagaimana 

ditentukan di dalam Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

koperasi lebih menekankan pada : (1) modal sendiri (yang dapat berasal dari : 

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah) dan; (2) modal 

pinjaman (yang dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, 

bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, 

sumber lain yang sah).  Selain daripada itu menurut Pasal 42 UU No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal 

yang berasal dari modal penyertaan.  

                                                 
13  Munculnya perbedaan ini antara lain disebabkan karena, Koperasi sebagai sebuah 

bentuk lembaga kegiatan ekonomi, bukanlah bentuk usaha asli yang berasal dari 
masyarakat Indonesia sendiri.  Diajukannya koperasi oleh Moh. Hatta sebagai sebuah 
bentuk badan usaha yang diharapkan dapat membela kepentingan ekonomi “rakyat 
kecil”, antara lain karena terkesannya Moh. Hatta dengan kehebatan koperasi di 
Skandinavia, yang dilihatnya mampu berkembang di dalam sistem perekonomian 
kapitalistik.  Dengan demikian koperasi secara substansi tidaklah dapat dilepaskan 
dan merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalistik, yang bagaimanapun berbeda 
dengan sistem ekonomi Islam. Lihat lebih lanjut M. Dawam Rahardjo, Koperasi : 
Sebagai Jalan Tengah, dalam Sri Edi Swasono (Ed.) Mencari Bentuk, Posisi dan 
Realitas Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta : Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1985, hal. 205.    
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Keadaan di atas, untuk selanjutnya akan mempengaruhi hak dan 

kewajiban tanggung jawab dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, 

yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang berkedudukan sebagai mitra 

dalam syirkah mufawadhah atau sekutu dalam persekutuan Firma.14 

Adanya perbedaan tersebut, sepertinya akan semakin terlihat jelas, 

manakala penyelenggaraan BMT dilihat dalam perspektif yang empiris.  Hal ini 

antara lain disebabkan pada suatu kenyataan empiris, bahwa Islam adalah sebuah 

agama yang bersifat multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan kepada 

banyak penafsiran mengenainya, sehingga meskipun pada tingkatan yang paling 

umum hanya terdapat satu Islam, akan tetapi  bentuk dan ekspresinya dapat saja 

beragam dari umat ke umat lainnya.  

Dengan demikian menjadi menariklah untuk mengkaji lebih lanjut, 

bagaimana Baitul Maal wat-Tamwil   sebenarnya yang secara formal berbentuk 

koperasi, akan tetapi beroperasi berdasarkan prinsip syirkah, terutama di dalam 

praktiknya 

                                                 
14  Hal ini misalnya terlihat dari kedudukan anggota koperasi yang tidak berhak 

mewakili koperasi untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ke-tiga.  
pertanggungjawabannya hanya terbatas pada simpanan pokok yang telah ditentukan. 
selain daripada itu pun mereka hanya berhak untuk memperoleh keuntungan 
berdasarkan Sisa Hasil Usaha, yang besarnya didasarkan pada pemakaian jasa mereka 
pada koperasi.   
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B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan paparan terdahulu, maka masalah yang akan dikaji di dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah kedudukan anggota Koperasi Al-Khautsar dalam perspektif 

kelembagaan koperasi ? 

2. Bagaimanakah pola-pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al-

Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek 

kelembagaannya?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk : 

1. Mendeskripsikan kedudukan anggota Koperasi Al-Khautsar dalam perspektif 

kelembagaan 

2. Mendeskripsikan pola-pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al-

Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek 

kelembagaannya.  

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi 

pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya (Muamalah), 

terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (badan usaha), dengan 
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memberikan masukan bahan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

konsep-konsep pemikiran dan teori di bidang hukum.  

2. Dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah 

yang sifatnya awal dan sektoral, untuk dipergunakan sebagai dasar 

perencanaan pembangunan di bidang hukum ekonomi Islam (Muamalah), 

khususnya yang menyangkut aspek-aspek hukum kelembagaan (badan 

usaha).  

3. Dapat dipertimbangkan sebagai bahan pemikiran dan sumber informasi 

ilmiah yang sifatnya eksploratif, dalam membangun sebuah sistem hukum 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan Baitul Maal wat-Tamwil.  

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode  Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal.15  Hal ini disebabkan karena di dalam tesis ini, 

mendasarkan pada konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa norma 

hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan 

oleh lembaga negara yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga 

yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat.16 

                                                 
15  Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, tt. Hal. 1 dan 3 
16  Ronny Hannitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, jakarta, 

1990, hal.32.  



14 

 

Dilihat dari aspek metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini 

melalui beberapa tahapan kegiatan17, yaitu : pertama-tama, akan dilakukan  

inventarisasi hukum guna menemukan norma-norma hukum yang mengatur 

aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dai lembaga keuangan mikro syraiah, 

baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.18 

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan analisis secara normatif, guna 

menemukan hukum in-concreto (yang berasal dari analisis antara data-data 

sekunder yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan 

azas-azas hukum (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada 

dengan hukum Islam) yang mengatur aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dari 

lembaga keuangan mikro syariah Al-Khautsar.  

                                                 
17 Kegiatan penelitian yang terbagi berbagai tahapan tersebut, terisnsiparasi oleh 

pendapat C.F.G. Sunarjati Hartono. Lihat lebih lanjut C.F.G. Sunarjati Hartono, 
Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1994;;  
Bandingkan dengan Bernard Arief  Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : 
Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum 
Sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,  C.V. Bandung: 
Mandar Maju, 1999. 

18  Ronny Hanitijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...... Op.Cit, 
hal. 12-22. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, hal. 51, 252-255;  Lihat juga 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 14, 62-70 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kopreasi berdasarkan prinsip Syariah Al-

Khautsar Ngawi (selanjutnya disebut Koperasi Al-Khautsar). Penentuan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara purposive,19 yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan, yaitu: pertama, karena Kopreais AL-Khausar merupakan salah 

satu lembaga keuangan mikro tertua di Ngawi, dan merupakan cikal bakal dari 

LKMS di Ngawi, dan hingga kini masih aktif beroperasi. Kedua, Koperasi Al-

Khautsar Ngawi, telah memiliki anggota relatif banyak dan tersebar di beberapa 

daerah di Ngawi, dengan beragam kondisi sosial ekonominya.  

 

3. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada kajian yang bersifat deskriptif, karena 

penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang pola-pola 

hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al-Khautsar dengan para 

anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek  

 

4. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu :  

a. Data Sekunder 

                                                 
19  Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasinya, Malang: 

Yayasan Asah, Asih, Asuh, 1988, hal. 20, 56,57. 
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Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), maupun Al-Quran, 

Hadits, ijma’ sahabat, maupun qiyas ulama, termasuk di dalamnya 

berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh lajnah Tarjih 

Muhammadiyah, lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama, Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia, dokumen-dokumen resmi, arsip dan 

publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari bahan pustaka lain, baik 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh lembaga 

keuangan mikro syariah, yang terkait denga fokus permasalahannya. 

b. Data Primer 

Yaitu data-data yang keterangan dari pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan kelembagaan Koperasi Al-Khautsar. Adapun yang 

akan menjadi sumber untuk memperoleh data primer ini adalah, para 

pendiri dan  pengurus Koperasi Al-Khautsar dan anggota Koperasi Al-

Khautsar.  

Data primer dalam penilian ini, ditempatkan sebagai pendukung 

dari data sekunder yang telah diperoleh, sehingga peneliti dapat lebih 

memahami maksud sesungguhnya dari berbagai data sekunder yang ada 

dari perpektif pembuat dan pelaku sendiri 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari berbagai 

data sekunder yang terkait dengan objek yang dikaji.  Adapun instrumen 

pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang 

dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian 

dilakukan. 

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan 

berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti, yaitu para 

pendiri dan pengurus Koperasi Al-Khautsar dan anggota Koperasi Al-

Khautsar.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif 

kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian (normatif) yang digunakan pada tahap 

ini yaitu iventarisasi hukum, penemuan hukum in-concreto dan penemuan asas-

asas hukum, maka analisis diawali dengan dilakukannya iventarisasi terhadap 

berbagai norma hukum, yang terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 
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Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap norma-norma hukum yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang 

berumber dari hukum Islam. Pengidentifikasikan terhadap apa yang didefnisikan 

sebagai norma hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan teori Hukum 

Murni dari Hans Kelsen. Data-data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian 

diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan kategori-

kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengkoleksian terhadap 

keseluruhan asas-asas dan norma-noram hukum yang telah terkumpul tersebut. 20 

Setelah proses iventarisasi tersebut selesai, maka analisis dilanjutkan dengan cara 

mendiskusikan data-data sekunder yang telah terkumpul dengan norma-norma 

hukum (yang berasal dari peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum 

(yang berasal dari hukum Islam) yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap 

akhirnya dapat ditemukan apa yang menjadi hukum in-concreto dan asas-asas 

hukumnya.  

                                                 
20 Ronny Hanitijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri… Op. Cit.  

hal. 25. 
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E. Sistematika Penelitian 

Bab I  Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Landasan Teori 

E. Metode Penelitian 

 

Bab II Landasan Teoretis 

A. Aspek Hukum Badan Usaha dalam Hukum Islam 

B. Aspek Hukum badan Usaha dalam Hukum Positif 

1. Persekutuan Perdata 

2. Persekutuan Firma 

3. Persekutuan Komanditer 

4. Perseroan Terbatas 

5. Koperasi 

 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Kedudukan anggota Koperasi Al-Khautsar dalam perspektif kelembagaan 

koperasi 
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B. Pola-pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al-Khautsar 

dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek 

kelembagaannya 

 

Kesimpulan 

A. Simpulan 

B. Saran 


