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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Seluruh aspek kehidupan baik itu terkait politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, 

ibadah, adab, dan keilmuan telah diatur dengan sangat sempurna dalam Hukum Islam, karena 

memang Islam memiliki sifat menyeluruh di segala aspek kehidupan. Adapun peraturan yang 

dihasilkan dari adanya hukum Islam, selalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

ada di aspek – aspek kehidupan untuk seluruh alam.
1
 Salah satunya adalah fenomena 

permasalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, fenomena ini menjadi hal yang tidak luput 

dari permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kesempurnaan hukum Islam. Hal itu 

dibuktikan dengan umat Islam berupaya menerapkan hukum Islam tersebut di dalam salah 

satu aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Islam turut serta 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di bidang ekonomi.
2
  

Praktek masyarakat Islam dalam mengelola ekonomi merupakan hal yang telah diatur 

oleh sistem Islam.
3
 Hal ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad saw, bahkan praktek 

pelaksanaan transaksi ekonomi sudah pernah tercatat dalam sejarah kejayaan Islam, 

meskipun dalam proses yang sangat sederhana.
4
  

Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, semakin kompleks kebutuhan 

pengelolaan uang dan hubungan yang terjalin dalam lalu lintas perekonomian yang terjadi di 
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hal. 11. 
4
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masyarakat. Sehingga muncul lembaga keuangan yang bernama Bank, dimana kehadirannya 

berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5
  

Namun, pada awal kemunculannya, Bank ini belum menggunakan prinsip Hukum 

Islam, sehingga muncul hal yang dilarang dalam Hukum Islam yaitu adanya bunga bank yang 

dipahami sebagai riba, ghoror, dan maisir. Hal ini tentu membuat dilema masyarakat 

khususnya umat Islam yang sangat memperhatikan aspek halal dan haram, serta berkah dan 

tidak. Hal ini dibuktikan dengan mempertimbangakan adanya kebutuhan layanan 

sebagaimana pelayanan jasa yang ditawarkan oleh Bank, dan mengenai status hukum Islam 

ketika melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung hal – hal yang dilarang oleh Allah 

swt, seperti riba’, ghoror, dan maisir. Karena memang secara hikmah, bahwa 3 (tiga) hal 

tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan/ketidakadilan pada salah satu pihak, yaitu nasabah. 

6
 

Keresahan terhadap fenomena sistem yang jauh dari nilai Islam ini kemudian 

mendorong umat Islam dunia untuk menghadirkan Bank yang beroprasi dengan prinsip 

syariah.
7
 Hal ini bukan sekedar pembicaraan belaka diantara para cendikia muslim, namun 

dibuktikan dengan diawali adanya petemuan ulama dunia dan membicarakan hal ini, 

kemudian lahirlah Bank berprinsip Islam pertama pada tahun 1963 di Mesir yang terbukti 

dapat berkembang dengan baik. Bank yang berprinsip demikian kemudian di adobsi oleh 

beberapa negara termasuk di dalamnya adalah Indonesia dengan hadirnya Bank Muamalat 

Indoneia. Konsep Bank ini, mendapat respon positif dan semakin mendapat kepercayaan 

masyarakat Indonesia sehingga dapat berkembang dengan pesat.
8
 Hal ini mendorong Bank 

Umum Konvensional (BUK) yang melihat kebutuhan masyarakat terkait bank berprinsip 
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Islam, mulai membuka unit khusus yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) guna mengakomodir 

nasabah yang ingin bertransaksi berbasis Islam (syariah).
9
 

Melihat perkembangan yang pesat dari kehadiran perbankan syariah, peraturan 

perundang – undangan pun semakin disempurnakan untuk menunjang operasional perbankan 

berprinsip syariah agar komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum.
10

 Karena 

Pemerintah berharap Bank berprisnip syariah ini mampu terintegrasi dengan perekonomian 

global yang terus berkembang, dan mampu menjadi lembaga intermediasi dalam mendukung 

pembangunan ekonomi nasional dan dapat memberikan kontribusi yang optimal.
11

 

Salah satu cara mewujudkan harapan tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang 

– Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada Pasal 68. 

Pemerintah memerintahkan kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS memisahkan diri 

dengan UUSnya. Yaitu dengan menjadikan UUS yang dimiliki sebagai Bank Umum Syariah 

(BUS) setelah memiliki nilai aset paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset 

bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini (Spin – Off) 

dan akan ada sanksi bagi BUK yang tidak melakukan hal tersebut.
12

  

Namun, hal yang terjadi di lapangan, bahwa niat baik dari pemerintah untuk 

mempermudah lalu lintas perekonomian di masyarakat untuk semakin mendapatkan 

kepastian hukum, yakni dengan mengatur peraturan perundang – undangan mengenai Spin – 

Off, tidak disambut dengan baik oleh para pelaku usaha di perbankan syariah. Terbukti 

muncul berbagai fenomena yang trjadi di dunia perbankan syariah, diantaranya muncul 

fenomena Leverage Model. 
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Leverage Model merupakan penyaluran pembiayaan syariah melalui kantor cabang 

induk perusahaan.
13

 Artinya BUS akan menggunakan cabang milik Bank induknya yaitu 

Bank Umum Konvensional (BUK) untuk menawarkan produk – produk syariah mereka. Hal 

ini memiliki kemiripan dengan Office Channeling. Hanya saja ini lebih luas, tidak hanya soal 

penghimpun dana, namun produk – produk lainnya yang menggunakan akad berbasis 

ketentuan syariah (layanan syariah).  

Hal inilah yang kemudian menarik minat Penulis untuk meneliti apakah perilaku yang 

dilakukan oleh para pengusaha, yakni Leverage Model merupakan perbuatan penghindaran 

hukum karena menghindari sanksi dari tidak melaksanakannya Spin – Off. Dengan 

memanfaatkan keadaan belum ada aturan yang mengatur mengenai Leverage Model secara 

jelas.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat hal ini ke 

dalam suatu penelitian di salah satu Bank, yakni Bank Pembangunan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Syariah (BPD DIY Syariah) dengan judul : “PENGHINDARAN 

HUKUM DALAM LEVERAGE MODEL: STUDI PEMISAHAN UNIT USAHA 

SYARIAH”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek pelaksanaan Office Channeling dan Delivery Channel yang ada pada 

Bank Umum Konvensional? 

2. Bagaimana pelaksanaan Leverage Model yang diusulkan pada Unit Usaha Syariah di 

BPD DIY Syariah? 

3. Apakah Leverage Model dapat digolongakan sebagai upaya penghindaran hukum? 

                                                           
13

 Agutianto Mingka, 2013, Leverage Model Bank Syariah dalam www.agustiantocentre.com/?p=1237 diunduh 

Jumat 4 Mei 2018 pukul 09:48 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Office 

Channeling dan Delivery Channel yang ada pada Bank Umum Konvensional. Kemudian 

pelaksanaan Leverage Model yang diusulkan pada Unit Usaha Syariah pada BPD DIY 

Syariah. Dan apakah Leverage Model tergolong sabagai upaya perbuatan penghindaran 

hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bidang hukum perdata. Selain itu, dapat 

memberikan analisis mengenai Leverage Model pada Bank Umum Konvensional yang 

memiliki Unit Usaha Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan dan membentuk pikir dinamis, dan menambah kemampuan penulis 

dalam merapkan keilmuan yang sudah diperoleh selama berkuliah. 

b. Mengetahui permasalahan yang ada di sekitar masyarakat dan mengkaji untuk 

memberikan masukan solusi berupa pemikiran analisis tentang praktek Leverage Model 

pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. 

c. Memberikan wawasan pada masyarakat dan pelaku perbankan syariah. Dalam hal ini 

mengenai praktek Leverage Model pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit 

Usaha Syariah. 

E. Kerangka Pemikiran 

Bila digambarkan, sebagai berikut: 
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       Leverage Model   

       Spin – Off  

 

 

 

Bank Umum Konvensional diperbolehkan memiliki unit khusus yang melayani 

layanan perbankan menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan melalui unit khusus yang 

disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan syarat sudah memenuhi syarat yang 

diberlakukan. Kemudian, demi kemajuan bersama, Pemerintah mencoba memberlakukan 

peraturan mengenai wajibnya BUK melakukan Spin – Off  terhadap UUS yang mereka 

memenuhi dengan 2 syarat sebagaimana dicantumkan dalam peraturan perundang – 

undangan yang telah diberlakukan. Namun, hal ini rupanya tidak dipandang menguntungkan, 

bagi oknum pelaku usaha di perbankan syariah. Karena untuk melakukan Spin – Off 

memerlukan banyak persiapan dan perencanaan yang besar. Sehingga hal ini memicu adanya 

pelaksanaan Leverage Model dengan niat menghindari dari melaksanakan Spin – Off oleh 

oknum pelaku usaha.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 

empiris. Dengan mengambil data dilapangan berupa wawancara dan peraturan perundang – 

undangan yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan 

peraturan terkait. 

2. Jenis Penelitian 

Bank Umum Konvensional 

Bank Umum Syariah 

Unit Usaha Syariah Cab./Capem Bank 

Konvensional yang 

satu Induk 
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Dalam penelitan ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk 

menjelaskan mengenai praktek sistem Leverage Model di perbankan syariah. Dan membahas 

apakah Leverage Model adalah salah satu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan 

penghindaran hukum. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

berupa hasil wawancara dengan pelaku perbankan syariah di perbankan syariah. Disertai 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan 

perundang – undangan yang terkait. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penilitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan 

dan wawancara dengan pelaku perbankan syariah pada perbankan syariah. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan berpedoman ada peraturan 

perundang – undangan, prinsip syariah, yurisprudensi dan doktri yang dikombinasikan 

dengan hasil data yang diperoleh dari objek yag diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa Bab. Adapun sistematika 

penulisan ada 4 (empat) Bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 
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F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

Bab II Tinjauan Pustaka 

A. Perbankan Syariah 

B. Office Channeling  dan Delivery Channel 

C. Spin – Off  

D. Leverage Model 

E. Penghindaran Hukum 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV Kesimpulan dan Saran 

 


