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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Minat Islam dan kecenderungan masyarakat terhadap wacana ekonomi 

cukup beragam, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat terhadap jasa 

ekonomi islam semakin hari semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

menjamurnya lembaga keuangan-bank maupun nonbank-berbasis syariah dan 

antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga-lembaga 

tersebut. Meskipun ekonomi islam membahas berbagai aspek ekonomi, 

perbankan syariah (Islamic Banking) saat ini dianggap sebagai karakteristik 

penentu sistem ekonomi islam.
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  Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 10 tahun 

1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam 

bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah 

memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan 

syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan 

berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu kesesuaian operasi dan 

praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam 

perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi 
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dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang 

secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.10 1998 yang menyebutkan 

bahwa bank syariah mesti memiliki melalui dewan pengawas syariah.
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 Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan 

dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transkisi yang 

dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk 

pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan 

syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan.
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 DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan 

operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan 

upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, 

pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain 

sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan 

program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar 

dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.
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  Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep 

manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam 

keteraturan, berjalan sesuai garis garis yang ditentukan, teori yang ada, dan 

dasar-dasar yang bisa dipercaya. Sistem pengawasan dalam institusi sudah ada 

sejak dulu yaitu Sistem pengawasan yang diterapkan pada zaman Umar Ibnu 

Khattab, pengawasan ini meliputi sebagai berikut :  

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi yang meliputi 

disyariatkannya kegiatan ekonomi, menyempurnakan pekerjaan, 

melawan penipuan, tidak membahayakan orang lain.  

2. Mewujudkan kamanan dan ketentraman.  

3. Mengawasi keadaan rakyat.  

4. Melarang orang lain membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan.  

5.  Menjaga kepentingan umum.  

6. Mengatur transaksi di pasar.
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 Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada tiga alasan penting DPS 

mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain :  

1. Menentukan tingkat kredibilitas Bank Syariah  

2. Unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a 

compliance assurance)  

3. Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 

(GCG) bank syariah.  
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  Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan 

keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta 

perannya dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah 

Indonesia yang sehat, efesien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah. 

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank 

syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, 

bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari 

mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan 

syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa 

format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan 

restruksirisasi, reschedule, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya. 
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  Selain dari faktor diatas, optimalnya kinerja DPS hendaknya melakukan 

pengawasan bank syariah tidak terpaku pada draf kontrak yaang ada pada bank 

syariah tapi juga terhadap pelaksanaan kontrak yang ada di lapangan. Untuk 

memaksimalkan pengawasan, DPS baiknya didukung oleh pengetahuan yang 

mapan tentang oprasioanal bank yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi 

keuangan islam modern, hal ini perlu agar DPS bisa melakukan pengawasan 

tehadap Bank Syariah secara optimal. Hal demikian bertujuan agar peran 

Dewan Pengawas Syariah benar-benar maksimal dalam perbankan Syariah di 

Indonesia demi menjaga citra bank syariah bank yang berjalan sesuai dengan 

syariah. 
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 Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : DEWAN 

PENGAWAS SYARIAH:Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas 

Syariahdi BPRS Ahmad Dahlan Klaten. 

B. Rumusan Masalah  

  Perumusan adalah bagian terpenting dalam suatu penulisan hukum agar 

terarah dan memiliki tujuan yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat 

dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan DPS di BPRS 

Ahmad Dahlan Klaten?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPS di BPRS Ahmad 

Dahlan Klaten. 

2. Mengetahui apakah Kedudukan DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten 

sudah sesuai dengan norma dan doktrin. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.Adapun manfaat yang 

dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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tugas pokok dan fungsi DPS.  

2. Bagi Ilmu Hukum 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hokum pada 

umumnya dan hokum perbankan pada khususnya berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPS. 

3. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan member masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat yang terkait dengan 

masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan 

lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan Hukum antara DPS dengan BPR Syariah 

  Menurut Keputusan DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah 

Pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang dimaksud DPS (Dewan 

Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian 

dari lembaga keuangan syari’ah yang bersangkutan, yang penempatannya 

atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). 

 BPRS merupakan salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang 

berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Dalam 

menjalankan kegiatan usaha BPRS tidak lepas dari pengawasan oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar BPRS tetap berada di koridor 

syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam 
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organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas 

syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat.
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 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) 

lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa 

setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan 

mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah.Sedangkan dalam 

ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS 

diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakanbahwa DSN merupakan 

lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk 

menetapkan fatwa tentang ekonomi dankeuangan syariah, juga 

merupakan lembaga yang didirikan untukmemberikan ketentuan hukum 

islam kepada lembaga keuangan syariahdalam menjalanan aktivitasnya.
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 Ketentuan tersebut sangatlah pentingdan menjadi dasar hukum 

utama dalam perjalanan operasinya. Tanpaadanya ketentuan hukum, 

termasuk hukum islam, maka lembagakeuangan syariah akan kesulitan 

dalam menjalankan aktivitasnya.Bank syariah dalam menjalankan 

aktivitasnya harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan 
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ketentuan yangberlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk 

menjaminterlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan 

syariahdiperlukan satu dewan atau badan, yaitu Dewan Pengawas 

Syariah(DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah.Dewan 

inilahsebagai fihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang 

kepatuhanpengelola bank akan prinsip syariah.
9
 

2. Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)  

 Kewajiban DPS yang diatur dalam dalam Keputusan DSN MUI No. 

03 tahun 2000 adalah:  

a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.  

b. Mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan 

dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 

c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang 

diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam 

satu tahun. 

   3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap DPS 

a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lainyang diperlukan. 

b. Membantu kelancaran tugas DPS. 

Menurut Soerjano Soekanto, penelitian hukum yaitu suatu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan padasistematika. Pemikiran, pada metode yang 

mempunyai tujuan untuk memperoleh sesuatu atau beberapa gejala hukum, 

dengan cara menganalisisnya. Dan juga diadakan pemeriksaan mendalam 
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terhadap faktor hukum, dan mengusahakansuatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang 

bersangkutan.
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F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengananalisa 

dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dankonsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,sistematis berarti 

berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidakadanya hal-hal yang 

bertentangan dengan kerangka tertentu
11

.Adapundalam membahas 

permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakanperlukan atau 

dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitru sepertiberikut: 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena 

dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis 

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang 

berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, 

terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh 

karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah pada peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, 

penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi 

peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan 
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hukum in-concreto.  

2. Spesifikasi Penelitian 

   Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan objek yang diteliti, yaitu  masalah yang terkait dengan Kedudukan 

Dewan Pengawas Syariahdi BPRS Ahmad Dahlan Klaten. 

3. Sumber Data 

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 

hukum sekunder.12 

a. Bahan Hukum Sekunder 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa akad perjanjian 

BPRS Ahmad Dahlan Klaten. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan 

cara menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu suatu metode 

pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan 

mengiventarisasi, dokumen dokumen hukum yang terkait dan 

berhubungan dengan objek yang dikaji. 

5. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang 
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dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah,berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.  

 Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan persoalan yang menjadi objek kajian.  Pada pembahasan tahap 

kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana: 

a.  Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga 

doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,   

b.  Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai 

premis minornya,    

c.  Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder 

yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan 

perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga 

pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum in-concertonya.  

G. Sistematika Penulisan 
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