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KATA PENGANTAR 

 
Lembaga keuangan dan perbankan syariah di 

Indonesia saat ini tengah memasuki tahap early majority in 

mainstream market, hal ini ditandai dengan kompetisi, 

permintaan dan pertumbuhan yang tinggi. Untuk itu 

lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia 

pun harus meningkatkan legalitas produk yang mampu 

menjawab kebutuhan pasar. Demikian halnya dengan 

fasilitas layanan, memperluas jaringan dan aksesibilitas 

untuk bersaing dan dapat diterima konsumen. 

Untuk menjawab hal tersebut adalah dengan 

mengembangkan produk lembaga keuangan dan perbankan 

syariah yang mengacu pada empat pilar kunci keberhasilan 

yakni: operating philosophy, organization structure, 

experience effect dan managemen style. Dalam 

organizational structure, pengembangan produk menjadi 

satu bagian dari fungsi Research and Development. Hal itu 

juga harus diperkuat dengan operating philosophy, dimana 

praktisi harus punya komitmen kuat dengan selalu 

menciptakan produk baru secara internal. 

Disisi lain, brand experience juga harus mampu 

memberikan wawasan yang lebih intens terhadap hukum 

perbankan syariah. serta, gaya manajemen seharusnya 

menghargai kreativitas, inovasi serta kebijakan yang 

kondusif terhadap munculnya gagasan baru. Disamping 

itu pengembangan produk pun harus selalu 

memperhatikan kebutuhan dan preferensi nasabah, serta 

mampu membantu nasabah mengelola resiko keuangan. 

Ulasan tersebut di atas adalah merupakan bagian 

dari isi buku ini yang membahas tentang praktik 

perbankan syariah, produk perbankan syariah, hukum 

hybrid contract dalam inovasi produk perbankan syariah 
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serta dilengkapi dengan studi kasus pada BPRS 

menyangkut inovasi produk perbankan syariah. 

Tiada gading yang tak retak, itulah yang penulis 

sadari dalam menulis karya sederhana ini, yang 

merupakan bagian dari penelitian yang telah penulis 

lakukan. Segala kekurangan yang ada dalam buku ini 

menjadi tanggung jawab penulis. Atas kekurangan dan 

kekhilafan yang terdapat di dalamnya, mohon kiranya 

dapat dimaafkan. 

Dengan terselesaikannya buku ini, penulis juga 

mengharapkan dukungan do’a serta pemikirannya untuk 

kembali mempersipakan karya-karya berikutnya terkait 

dengan pengembangan ekonomi syariah, sebagai bagian dari 

kelanjutan karya-karya dalam lembaran dakwah penulis 

memperjuangkan dakwah ekonomi syariah. 

Akhirnya kepada seluruh keluarga, saudara, karib 

kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

kesempatan ini, penulis haturkan banyak terima kasih. 

Kalian semua ada di hati dan dalam do’a ibadah kepada 

Allah SWT. Kepada Penerbit yang bersedia menerbitkan 

dan menyunting naskah buku ini, penulis ucapkan banyak 

terima kasih. Jazakumullah khairon katsiro. 

 
Mataram, Desember 2021 M 

 
Penulis 

Jaya Miharja 
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BAB I 

PERBANKAN SYARIAH DALAM PRAKTIK 

 
A. Kebutuhan Inovasi Produk Bank Syariah 

Salah satu syarat agar perusahaan dapat melanjutkan dan 

memperluas usaha bisnisnya adalah mampu memasarkan produknya 

secara berhasil dan memperoleh keuntungan. Dalam upaya memasarkan 

produknya secara berhasil, terdapat empat komponen kebijaksanaan 

yang merupakan suatu strategi yang dikemas menjadi satu dan disebut 

kebijaksanaan pemasaran terpadu, yang dalam istilah asing kebijaksanaan 

tersebut disebut the marketing mix. Kebijaksanaan pemasararan itu 

adalah strategi produk (product), strategi harga (Price), strategi distribusi 

(Place) dan strategi penjualan (Promotion), di singkat harga, distribusi dan 

promosi penjualan (the four P s of the marketing mix).1 

Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

sebagaimana dalam bukunya Management By Objectives John Humble, 

Direktor, Urwick, orr & Partner Limited, England, oleh karena itu beliau 

menyarankan hendaknya dari semula setiap perusahaan menyususn 

tujuan usaha yang ingin mereka capai dalam jangka pendek dan 

menengah. Setiap perusahaan hendaknya merumuskan tujuan usaha tadi 

secara realistis, lugas dan jelas, baik untuk tujuan yang bersifat kualitatif 

maupun yang bersifat kuantitatif.2 

Dalam bank syariah, tujuan pendirian perusahaan tidak jauh 

berbeda juga dengan perusahaan umum lainnya, yaitu sama-sama 

mempunyai tujuan, baik dalam hal pemasaran produk, inovasi produk, 

penjualan produk yang akhirnya berujung kepada pasar. Adapun berikut 

ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana bank syariah dengan bank 

konvensional, baik dalam hal produk atau yang lainnya. 

Pada dasarnya tidak banyak perbedaan bank syariah dengan bank 

konvensional, namun perbedaan yang sangat berarti yaitu 

 

1 Siswanto Sutojo, Menyusun Strategi Harga,(Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2001), 

hal. 1 
2 Ibid.,hal. 3 
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terdapatnya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang menyangkut Bank Syariah antara lain UU No. 10 Tahun 1998 sebagai 

revisi UU No. 7 Tahun 1992, serta adanya Dewan Pengawas Syariah dalam 

struktur organisasi dan adanya system bagi hasil, dimana DPS harus 

memahami persoalan hukum, ekonomi dan bisnis. 

Awal abad 20 bank syariah hanya menjadi bahan diskusi teoritis, 

belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis 

gagasan tersebut. Padahal telah muncul kesadaran bahwa bank syariah 

merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan 

sosial di negara Islam.3 Bahan diskusi tersebut seperti tenggelam di tengah 

besar dan kuatnya sistem operasional bank-bank non Islam. Seolah-olah 

dikusi tersebut sia-sia belaka, seperti tidak ada celah yang memungkinkan 

untuk mendirikan dan menerapkan sistem perbankan syariah. Namun 

diskusi tersebut terus berkembang meskipun berjalan lambat. Mula-mula 

dalam bentuk proyek kecil, lalu berkembang dengan kerjasama besar 

hingga para pemrakarsa perbankan syariah dapat membuat 

infrastrukutur sistem perbankan yang bebas bunga. 

Perbankan syariah yang pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 

1960 dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar. Bank 

syariah ini beroperasi sebagai rural sosial bank (semacam lembaga 

keuangan unit desa) yang hanya beroperasi di pedesaan Mesir 

disepanjang delta sungai Nil. Namun, institusi tersebut mampu menjadi 

pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan 

ekonomi Islam. 

Pada Sidang Menteri Luar Negeri-Negara Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) di Karachi Pakistan 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal 

untuk mendirikan bank syariah. Proposal tersebut tetang pendirian Bank 

Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International 

Islamic Bank for Trade and Development) dan pendirian Federasi Bank 

Islam (Federation of Islamic Banks) dikaji oleh ahli dari 18 negara Islam. 

Selain itu diusulkan juga pembentukan badan-badan khusus yang 

 

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan. 

(Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 271.  
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berfungsi sebagai pengawas pembangunan di negara Islam disebut 

sebagai Badan Investasi dan Pembangunan Negara- Negara Islam 

(Investment and Development Body of Islamic Countries).4 

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, 

memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani 

masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang 

mewakili Negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk 

membicarakan pendirian bank Islam. Sidang Menteri OKI di Jeddah 1975, 

menyetujui rancangan pendirian Bank pembangunan Islami (Islamic 

Development Bank) dengan modal awal 2 milyar dinar Islam atau 

ekuivalen 2 milyar SDR (Special Drawing Right).5 

Pada awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena 

masalah politik. Namun, jumlah anggotanya makin meningkat dari 22 

negara menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran 

penting dalam memenuhi kebutuhan negara Islam untuk pembangunan. 

Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur 

dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal 

negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan 

untuk perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan 

sistem murabahah dan ijarah. Berdirinya IDB memotivasi negara Islam 

untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Komite ahli IDB juga bekerja 

keras menyiapkan panduan pendirian, peraturan dan pengawasan bank 

syariah. Pada akhir 1970an dan awal 1980an, bank-bank syariah 

bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Malaysia, 

Bangladesh dan Turki.6 

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan 

kebutuhan yang sulit dihindari karena bank telah menyentuh pada semua 

kebutuhan masyarakat. Bila di zaman purba masyarakat menyimpan uang 

di bawah bantal atau dalam celengan, saat ini masyarakat lebih percaya 

menyimpannya di bank karena selain aman, uang tersebut dapat 

menghasilkan 

4  Ibid. hal. 272. 
5  Ibid. hal. 273. 
6 Ibid hal. 273-274. 
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bunga. Demikian pula bagi masyarakat yang memerlukan dana akan lebih 

mudah datang ke bank daripada mencari orang (ijon, rentenir dan 

sejenisnya) yang bersedia meminjamkan dana kepada yang memerlukan. 

Dalam perkembangannya, bank tidak semata menjalankan fungsi 

intermediasi, tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada 

masyarakat, seperti dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan 

lainnya. 

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau 

bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga 

berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. 

Selain itu, bank juga dapat membantu memperlancar kegiatan transaksi, 

produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang 

melaksanakan lalu lintas pembayaran.7 

Adanya bank syariah dapat memberikan warna pada masyarakat, 

terlebih kepada umat muslim. Perkembangan bank syariah menunjukan 

peningkatan yang memuaskan. Ini membuktikan bahwa bank syariah 

diterima dan mendapat tempat di kalangan penduduk Indonesia. Bank 

syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia sebagai bank yang 

meninggalkan sistem riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (profit 

and loss sharing system).8 

Perkembangan bank syariah ditandai dengan beberapa kenyataan, 

diantaranya; semakin banyaknya bank konvesional yang membuka unit-

unit syariah dengan menerapkan sistem syariah dalam unit tersebut. Bank 

ini menerapkan dual banking system, yang diakui oleh perundang-

undangan di Indonesia. Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah pasal 1 ayat (12). Prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (12) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

7 Veithzal Rivai. Bank and Finansial Institution Management. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hal. 108 
8 Istilah yang tepat sebenarnya bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing 

system), karena prinsip yang sebenarnya digunakan dalam kinerja bank syariah adalah bagi 

hasil dan bagi kerugian. Pihak kreditur dan debitur sama-sama menanggung kerugian atau 
mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil dan kerugian yang disepakati. 

Penggunaan istilah bagi hasil (tanpa bagi kerugian) sebenarnya merupakan strategi 

pemasaran untuk menimbulkan kesan positif di kalangan masyarakat. 



 

 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.9 

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi 

intermediasi. Perbedaan hanya terletak pada instrumen yang digunakan, 

jika bank konvensional menggunakan bunga, maka perbankan syariah 

menarik dan mengharamkan diri dari bunga dan sebagai alternatif lebih 

menekankan pada prinsip bagi untung dan sharing rugi. Disamping fungsi 

intermediasi, perbankan syariah juga melakukan fungsi ta’awwun 

(sosial).10 

Pada awal mulanya, pembentukan bank Islam sangat diragukan. 

Namun pada akhirnya para pendukung pendirian perbankan Islam dapat 

memastikan bahwa usaha yang dilakukan membuahkan hasil.11 

Perkembangan perbankan syariah tersebut, ternyata juga berpengaruh ke 

Indonesia. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai MUI Pusat 

dengan dukungan kelompok pengusaha dan cendikiawan muslim 

merupakan awal kelahiran bank syariah di Indonesia pada 1991. 

Selanjutnya setelah era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU No. 

10 tahun 1998 memberi angin segar bagi pengembangan perbankan 

syariah yakni melalui pembukaan cabang syariah atau mengkonversi diri 

secara total menjadi bank syariah. 12 Peluang ini tentu disambut oleh 

masyarakat dan kalangan perbankan dengan antusias, hingga bulan Maret 

2010 sudah ada 8 Bank Umum Syariah (BUS), 25 unit usaha syariah bank 

konvensional, 123 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu 

(KCP), 82 Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan 44 Kantor Kas (KK)), dan 143 

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per 

Maret 2010 lebih dari Rp. 143 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga 

(DPK) mencapai lebih dari 54 Triliun.13 

9    Ascarya.   Akad dan  Produk Bank syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), hal. 5-7. 

10 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999). 

hal. 4. 
11 Amir Machmud, Rukman, Bank Syariah Teori, Kebijakan , dan Studi Empiris di 

Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 19. 
12 Ibid,. hal. 97-98. 
13 Statistik Perbankan Syaraiah. Oktober 2010. Bank Indonesia.  Tim Informasi 

Perbankan Syariah @www.bi.go.id.  Akses tgl 19 desember 2010.  
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Meskipun asset perbankan syariah dan dana pihak ketiga yang 

dihimpun belum sebanding dengan perbankan konvensional dari total 

asset perbankan nasional, namun pertumbuhannya cukup pesat dan 

menjanjikan. Semenjak itulah, pemerintah Indonesia mulai 

memperkenalkan dual banking system. Komitmen Pemerintah dalam 

usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 

1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk 

berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (bank sentral) 

diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. 

Selain menganut strategi market driver dan fair treatment. 

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi 

pengembangan berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi 

pertumbuhan industri (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase 

untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah diarahkan untuk 

dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional 

(2010-2012). Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integrasi 

lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada tahun 2015 diharapkan 

perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang 

ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang 

mensejahterakan masyarakat luas.14 

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-

produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan 

berkesinambungan yang sesuai syariah dan tidak mengadopsi akad-akad 

yang kontroversional. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan 

memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan 

pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak 

rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan 

prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin 

kemurnian syariah-nya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia 

internasional. 

Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah di 

Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem 
 



15 Ibid. hal. 207. 
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perbankan syariah dalam dual financial system yang paling sesuai dengan 

ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki 

dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip 
syariah. 

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-undangan menjadikan 

pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat karena telah 

memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas. Di samping itu, sektor 

keuangan syariah lain juga berkembang, seperti lembaga pembiayaan 

syariah dan lain- lainnya.15 

Namun demikian disadari pula bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah. Artinya, 

semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar 

berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, 

bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya 

pengembangan pasar (market expansion). 

Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (market 

expansion) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi 

pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar 

bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. 

Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam 

pengembangan pasar dan pengembangan produk. 

Dalam mengembangkan produk, lembaga yang telah berjalan juga 

berpacu untuk memfasilitasi masyarakat dengan berbagai macam produk, 

karna tuntutan masyarakat tentang produk bank syariah juga semakin 

meningkat. Atas dasar inilah maka perbankan syariah harus dapat 

mengembangkan produk yang bersinggungan dengan penyediaan fasilitas 

pembiayaan yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat kelas ekonomi 

atas maupun menengah ke bawah. 

Adapun dalam inovasi produk bank syariah juga harus 

memperhatikan apakah bentuk inovasi produk yang dikembangkan 
memiliki potensi, prosfek dan kontribusi yang cukup baik sebagai fee 

based income bagi bank syariah itu sendiri. 
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B. Pembahasan Buku 

Struktur pembahasan dalam buku ini dibagi dalam empat bab, 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan 

pembahasan dan materi yang dikaji. Bab pertama berisi kilasan singkat 

tentang kebutuhan inovasi produk bank syariah di masa yang akan datang 

dan apa saja hal-hal yang akan dibahas dalam buku ini. 

Bab kedua membahas tentang awal mula sejarah perbankan syariah 

dan inovasi produk pada bank syariah, meliputi 2 (dua) sub bab yaitu: sub 

bab tentang perbankan syariah, yang menguraikan tentang latar belakang 

dan sejarah perbankan syariah, perkembangan bank syariah di Indonesia, 

pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah, perkembangan 

produk perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah dan 

perkembangan perbankan syariah. Sub bab berikutnya membahas 

tentang inovasi produk pada perbankan syariah yang menyangkut 

kebijakan dan mekanisme inovasi produk-produk perbankan syariah dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan inovasi produk 

pada perbankan syariah. 

Bab ketiga merupakan bab pembahasan terhadap konsep hukum 
hybrid contract dalam produk perbankan syariah. 

Bab keempat merupakan salah satu hasil penelitian dengan 

mengangkat hasil penelitian tentang kebijakan dan mekanisme yang 

diterapkan oleh PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam 

pengembangan dan inovasi produk serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan dan inovasi produk. Sedangkan analisis 

penelitiannya yang mencakup hasil analisa terhadap kebijakan, 

mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan 

inovasi produk pada PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. 
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BAB II 
PRODUK BANK SYARIAH 

 
A. Sejarah Perbankan Syariah 

Sebelum kita membahas sejarah perbankan syariah, terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai riba, karna setiap transaksi yang terdapat 

pada bank syariah merupakan suatu perniagaan, yang dibentuk dalam 

suatu produk, dimana di dalam perniagaan tersebut terdapat bagi hasil, 

atau dalam bank konvensional disebut bunga. Bunga tersebut para ulama 

mengartikannya sebagai riba. Maka dari itu agar tidak terjadi suatu 

kesalah fahaman mengenai apa itu riba, apakah sama dengan bagi hasil 

berikut akan dijelaskan terlebih dahulu. 



 

 

 

Riba dan Cikal Bakal Lahirnya Perbankan Syariah 

Riba merupakan cikal bakal pendirian bank Islam, yang ternyata 

tidak lepas dari polemik dan perbedaan menyangkup ruang lingkup 

munculnya riba yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis. Selanjutnya 

muncullah tiga aliran pandangan yang membahas riba dan larangan 

mengenai bunga bank yaikni pandangan pragmatis, pandangan 

konservatif dan pandangan sosio ekonomis.16 

Pandangan pragmatis tidak melarang bunga dalam sistem 

keuangan modern, akan tetapi yang dilarang adalah usury (berlaku 

selama sebelum era Islam) pendapat ini berdasarkan pada Q.S. Ali Imran 

ayat 130 yang melarang penggadaan pinjaman melalui proses usurious. 

Sehingga transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. 

Sedangkan dalam hadis tidak terdapat suatu bukti yang kuat mengenai 

dilarangnya bunga menurut sistem keuangan modern, sehingga riba di 

dalam hadis di anggap meragukan dalam artian tidak konsisten, maka 

aliran menurut pragmatisme, pembebanan bunga adalah suatu 

kebutuhan untuk pembangunan ekonomi Negara-negara Muslim. 

Dengan adanya bunga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dimana 

modal dapat digunakan untuk membiayai investasi- investasi yang 

produktif, sehingga tanpa adanya bunga akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian dalam persfektif konservatif, merupakan pandangan 

yang berseberangan dengan pandangan aliran pragmatisme, yaitu bahwa 

riba harus diartikan, baik sebagai bunga ataupun usury, menurut 

pandangan ini, penafsiran yang demikian di dukung oleh al-Qur’an dan 

hadis. Pendukung pandangan ini misalnya M. Umar Chapra yang 

berpendapat bunga bank adalah riba nasi’ah yang diharamkan. 

Pandangan ketiga yakni pandangan sosio-ekonomis. Bahwa 

bunga memiliki kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan 

segelintir orang, dengan demikian pemasok dana yang 
 
 

16 Hermansyah. Kultusigrafi Ekonomi Islam di Indonesia, Pertautan antara Ekonomi 

Islam dengan Lokalisasi Ke-Indonesiaan Bersama Kearifan Lokal Suku Sasak di Pulau Lombok. 

(Mataram NTB. CV. Dimensi Raya 2011), hal. 110.  
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berbunga itu, seharusnya tidak tergantung pada ketidakpastian yang 

dihadapi oleh penerima pinjaman. 

Selain itu terdapat juga perbedaan yang lebih ilmiah dari 

beberapa tokoh neo-revivalis, seperti Yusuf Qardawi (2001) yang 

mengartikan bahwa, keadilan Islam adalah yang dapat menunjukan 

persamaan yang adil antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta 

bertanggungjawab dan tentunya berani menghadapi resiko, 

sesungguhnya itulah hikmah eksplisit yang tampak jelas dari 

pengharaman riba. 

Chapra juga berpendapat riba atau bunga bank, selain merupakan 

bentuk ketidakadilan juga menimbulkan mis-alokasi sumber-sumber 

daya, pertumbuhan yang tidak menentu, ketidakstabilan dan berbagai 

persoalan lainnya. Di tegaskan bahwa tokoh neo-revivalis 

mengharamkan bunga bank atau riba karena dapat mengakibatkan 

ketidakadilan, yang diangap hanya menguntungkan satu pihak yaitu si 

pemberi modal. 

Tidak berhenti sampai pembahasan sebelumnya, maka muncullah 

suatu kritik gerakan modernis terhadap pandangan Neo-revivalis, yang 

tentunya berbeda pandangan dan argumen- argumen terhadap konsep 

riba dan bunga bank. Walupun dalam penyampaiannya beragam, tokoh-

tokoh Modernis ada yang mengkritisi dan ada yang langsung menolak 

anggapan bahwa bunga bank sama dengan riba. Hal ini karena 

berbendanya suatu hasil peneliatian dan pengkajian antara yang satu dan 

lainnya. 

Berdasarkan dari hasil pemahaman pengkajian tersebut, tokoh 

Modernis dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Kelompok pertama 

yang beranggapan bahwa permasalahan riba tidak hanya bisa 

diinterprestasikan secara harfiah saja, sebagaimana yang di maksud 

dalam al-Qur’an, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral sebagai 

landasan utama pelarangan riba. Tokoh-tokoh modernis kelompok 

pertama ini, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad Said al-Najjar, lebih 

menekankan pada aspek moral sebagai alasan pelarangan riba, argumen 

mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan 

ketidakadilan, sebagaimana di dalam al-Qur’an. Fazlul Rahman sedikit 

menyindir mengatakan, jika mayoritas kaum Muslim yang bermaksud 

baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanan, 

dengan mengatakan bahwa al-Qur’an melarang 



Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 12  

 

seluruh bunga bank, tanpa melihat sejarah bentuk riba yang 

bagaimanakah yang dilarang, dan apa fungsi bunga bank pada saat ini, 

maka akan sangat menyedihkan apabila tanpa mempertimbangkan 

kedua aspek tersebut pada zaman modern ini.17 

Kelompok kedua beranggapan bahwa konteks riba harus dilihat 

dari riba sebagai bunga pinjaman yang berlipat ganda atau berlebih-

lebihan. Tokoh-tokoh Modernis dalam kelompok kedua ini seperti M. 

Shahrur dan Abdullah Yusuf Ali, berpandangan bahwa bunga bank selama 

tidak berlipat ganda adalah boleh, sebab belum memenuhi unsur riba, 

sebagaiman teori Shahrur yang menyatakan bahwa batas maksimum 

positif tidak berimplikasi batas maksimal yang tidak boleh dilanggar yaitu 

riba, dan batas minimal berupa zakat yang dapat dilampau dengan 

berbagai macam sedekah. Artinya posisi netral terdapat di tengah-

tengah keduanya yaitu antara positif dan negatif yang merupakan satu 

garis dan di lambangkan dengan nol. Dimana posisi netral ini berupa 

pinjaman tanpa bunga, namun positif dan negatif di sini bukan istilah 

moral, atau baik dan buruk, tetapi istilah matematika: “positif” berarti di 

atas garis nol, dan “negatif” di bawah garis nol.18 

Terakhir kelompok ketiga seperti Abdullah Saeed dan Syed Nawaf 

Haidar Naqvi, yang hanya mengkritik dan mempertanyakan kembali 

apakah benar semua transaksi dalam bank syariah itu bebas riba? Namun 

pada dasarnya, semua tokoh- tokoh Modernis mendasarkan argumen 

mereka kepada prinsip kemaslahatan umat, bukan pada teks 

sebagaimana yang dipahami tokoh-tokoh Neo-revivalis.19 

Abdullah Saeed membidik akad jual beli murabahah, yang 

menurutnya murabahah adalah penjualan dengan pengembalian yang 

telah ditentukan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat harga kredit 

yang lebih tinggi, dan jelas menujukkan bahwa ada nilai waktu uang (time 

value of money) dalam pembiayaan tersebut. Sehingga mengatakan 

apakah ini tidak sama saja dengan bunga 
 

17 Ibid. hal. 114. 
18 Muhammad Shahrur. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer. (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007) hal. 45-46. 
19 Hermansyah. Kultusigrafi Ekonomi Islam… hal 114. 
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diperbankan konvensional? Sebab perbedaannya hanya pada nama dan 

mendapatkan legalitas dari hukum Islam (fiqh).20 Dan bank-bank Islam 

umumnya menggunakan akad murabahah sebagai metode pembiayaan 
utama. 

Selanjutnya Naqvi menjelaskan bahwa reformasi perbankan Islam 

bukan hanya penggatian sistem bunga dengan sejumlah instrumen 

keuangan dengan tingkat keuntungan tidak tetap, atau dengan intrumen 

finansial yang melibatkan ditanggungnya resiko dan ketidakpastian. 

Karena hal tersebut hanya perubahan yang bersifat kosmetik dan 

formalistik, sehingga Menurut Naqvi ini hanya terletak pada penggantian 

nama atau istilah, dimana tidak terdapat reformasi perbankan Islam.21 

Beberapa statemen tersebut, menjelaskan bahwa praktek bank-

bank Islam belum bisa melepaskan diri dari bunga di dalam transaksi-

transaksi atau pembiayaan yang ada. Walaupun dengan berbagai 

samaran dan nama. Oleh karna itu barangkali waktunya untuk melihat 

secara realistis terhadap riba. Karna tidak cukup hanya menggunakan 

label perbankan Islam atau perbankan syariah.22 

Terlepas dari kelompok-kelompok Modernis dan Neo- Revivalis, 

Thaha mempunyai pandangan sendiri tentang bunga bank dan riba. 

(berdasarkan dari teori nasikh dan masukh Thaha)23 Thaha mengatakan 

bahwa tidak salah apa yang dikatakan oleh para modernis bahwa alasan 

utama pelarangan riba adalah timbulnya ketidakadilan ekonomi di dalam 

masyarakat. Namun para neo-revivalis pun telah bertindak secara benar, 

yaitu dengan mendirikan bank-bank yang ber-label-kan Syariah. 

Walaupun dengan adanya bank-bank syariah sebagian masih tetap 

mempertanyakan apakah bank-bank syariah tersebut benar-benar bebas 

riba atau tidak.24 

 

20  Ibid. hal. 116. 
21  Ibid. hal. 117. 
22 Ibid. hal 118. 
23 Lihat Mamoed Muhammad Thaha. Arus Balik Syariah (Terj. Khoiron Nadhiyyin. 

2003) Yogyakarta: LKis. Lihat juga Hermansyah Kultusigrafi Ekonomi Islam…... 
24 Hermansyah. Kultusigrafi Ekonomi Islam……hal. 143. 
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Sehingga timbul suatu kompromi melalui pendekatan teori ini 

bahwa memang dalam Islam diperbolehkan mengambil kelebihan dari 

suatu harga pokok apapun nama dan bentuknya, entah itu dalam bank 

Islam disebut dengan jual beli murabahah dan dalam bank konvensional 

disebut dengan bunga, selama hal tersebut tidak melanggar keadilan, dan 

dapat menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam, tanpa 

memberatkan dari satu pihak saja, sehingga umat dapat menunaikan 

kewajiban- kewajiban untuk mencapai ridha-Nya.25 

 

Sejarah Perbankan Islam di Indonesia 

Di Indonesia perkembangan perbankan tidak terlepas dari era 
zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank 

yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan 

Belanda. Pada masa itu jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas pelayanan. Kemerdekaan bangsa Indonesia 

pada tanggal 

17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. 

Beberapa bank bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah 

Indonesia.26 

Adapun perbankan syariah secara filosofis, telah ada sejak al-

Qur’an diturunkan, namun keberadaannya mulai dikaji dengan lebih 

intens sejak abad 20 yang lalu. Hingga kini kebradaan perbankan syariah 

telah menyebar pesat hingga ke Negara-negara Barat. 

Adiwarman A. Karim (2003) menerangkan bahwa, evolusi 

kegiatan perbankan syraiah dalam masyarakat Islam pertama kali 

dilakukan oleh individu (nabi dan para sahabat) saat itu melakukan satu 

fungsi perbankan, selanjutnya berkembang profesi jihbiz yakni seorang 

individu melakukan ketiga fungsi perbankan yakni, menerima simpanan 

uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang, lalu keiatan 

tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa Abad Pertengahan, dan 

kegiatan tersebut dilakukan oleh intitusi, dan dengan berbasis bunga. 

Itulah untuk 
 
 
 

25 Ibid. 
26 Kasmir, Pemasaran Bank….. hal. 15. 



 

 

pertama kali bank syariah mulai berkembang dengan berlandaskan 

syariah Islam.27 

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di 

dunia khususnya negara-negara Islam, Indonesia ikut kena imbas dari 

tuntutan pemikiran cendikia-cendikia muslim Indonesia. Walaupun Pada 

awalnya juga memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan 

mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para 

ulama, cendekiawan dan intelektual muslim. 

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendikiawan atau 

ulama’ sangat luar biasa, perbedaan pandangan di kalangan ulama 

Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga 

kelompok yaitu; kelompok yang menghalalkan, kelompok yang 

mengatakan syubhat dan kelompok yang mengharamkan. Hal ini sangat 

menentukan respon masyarakat terhadap bank Syariah. Umar Syihab, 

salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama 

berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya 

pada beberapa alasan. Pertama, jumlah bunga uang yang dipungut dan 

diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. Kedua, pemungut 

bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya 

memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa 

dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit 

dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara 

pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara 

kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan 

dalam jual-beli dengan asas kerelaan. 
Adapun pendapat Majelas Tarjih Muhammadiyah sebagai 

organisasi terbesar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank 

yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau 

sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara syubhat. Akan 

tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung  bunga  bank  yang  

diberikan  oleh  bank  negara, 

 
27 Hermansyah, Dakwah Menuju Islam Kaafah, (Yogyakarta: Starbook Media, 2009) 

hal. 131-133.  
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dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara 

diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, 

jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta. 

Organisasi Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga 

bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi 

pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan Syubhat. Namun, 

meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahsul Masa’il 

memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, 

yakni bunga bank haram. 

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan 

munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan 

Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-

diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di 

antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM 

Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam 

dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung 

(Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai 

gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan 

rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk 

menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi 

kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi 

masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi 

pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudharabah, musyarakah 

dan murabahah. 

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia 

baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank 

dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut 

kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di 

Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi 

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. 

Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi 

tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan 
Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 

 



 

 

semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI 

tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang 

sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak 

tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki 

lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti 

oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah 

tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya 

diikuti oleh berdirinya perbankan- perbankan umum membangun 

perbankan berbasis syariah.28 

 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Menurut Khursid Ahmad29 ada empat tahapan perkembangan 

dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Pertama, dimulai pertengahan 

dekade 1930an ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan 

formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman 

terhadap persoalan sosio ekonomi pada masa itu, mencoba untuk 

menuntaskan persoalan bunga. Para ulama berpendapat bahwa bunga 

bank itu haram dan kaum muslimun harus meninggalkan hubungan 

dengan bank konvensional. Hal yang menonjol dalam pendekatan ini 

adalah adanya keyakinan yang kuat mengenai haramnya bunga bank. 

Kedua, dimulai akhir dasa warsa 1960an, para ekonom muslim 

yang dididik dan dilatih di perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa 

mulai mencoba mengembangkan aspek tertentu dari sistem moneter 

Islam. Analisa ekonomi terhadap larangan riba dan mengajukan alternatif 

perbankan yang tidak berbasis bunga telah dilakukan. Serangkaian 

konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan 

Islam diadakan. Konferensi pertama diadakan di Makkah al- Mukarromah 

tahun 1976. Kontribusi yang paling signifikan selain dari hasil seminar 

tersebut adalah laporan yang dikeluarkan 
 

28 http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan- 

pengembangan-produk-perbankan-syariah/ diakses tanggal 10 oktober 2011. 
29 Nur Chamid. Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hal. 338-339.  

Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 17 

http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariah/
http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariah/


Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 18  

 

Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi.30 

Ketiga, ditandai dengan upaya konkrit mengembangkan 

perbankan dan lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta 

maupun pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara 

usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, pengusaha 

dan hartawan muslim memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi 

Islam. Pada tahap ini sudah di dirikan bank Islam dan lembaga investasi 

non-riba dengan konsep yang jelas dan lebih mapan. Bank yang pertama 

didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) tahun 1975 di Jeddah, 

Saudi Arabia dan merupakan kerja sama antar negara Islam yang 

tergabung dalam OKI.31 

Keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih 

integral untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam 

terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator 

ekonomi. Sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di 

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Disahkan UU Perbankan No. 

10 tahun 1998 telah memberikan landasan yang cukup luas bagi 

berdirinya perbankan syariat di Indonesia, sehingga dalam waktu tiga 

tahun bermunculan bank syariah baru seperti Bank Syariah Mandiri 

(BSM), cabang syariah baru di Bank IFI, Bank Bukopin, Bank Jabar dan 

Bank BNI ’46 serta beberapa bank konvesional yang berminat membuka 

cabang syariah atau mengkonversi salah satu anak perusahaan menjadi 

fully syariah implemented.32 

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 

1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak 

terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, 

perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 

1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 

1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank 

syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah 

telah meningkat menjadi 6 
 
 

30  Ibid. hal. 338. 
31  Ibid. hal. 339. 
32 Ibid., hal. 339. 
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unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkereditan Rakyat Syariah) sudah 

mencapai 86 unit dan masih akan bertambah.33 

Kedudukan perbankan syariah pada kenyataannya masih 

berorientasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha 

menengah keatas, sementara mayoritas kaum muslim berada di 

pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. Sekalipun 

banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum muslim di pedesaan 

tetap saja belum mendapat akses yang optimal kepada sistem perbankan 

syariah. Karena itu dikembangkan lembaga keuangan syariah yaitu Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang 

dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam 

pemberian pembiayaan usaha kecil. Unit keuangan syariah inilah yang 

memberikan keunikan dari perkembangan lembaga keuangan syariah di 

Indonesia dibandingkan dengan yang berkembang di negara Islam 

lainnya. 
 

B. Pengembangan dan Inovasi Produk Perbankan Syariah 

Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity 

Investment Company. Baljeet Kaur Grewal, Indonesia menduduki kluster 

ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. 

Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah 

Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara 

yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. 34 

Menurut kajian Baljeet dari Kuwait tersebut, negara-negara 

pengembang bank syariah dibagi kepada empat kluster. Kluster keempat 

(tertinggi), adalah Malaysia, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kluster 

ketiga, Indonesia, Brunei, Afrika Utara, Turki dan Qatar. Kluster kedua, 

Jerman, USA, Singapura, Lebanon dan Syiria, Sedangkan kluster pertama 

atau yang paling rendah masih wait and see adalah China, India, 

Hongkong dan Azerbeijan. 

Tak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah. 
 

33 Adiwarman Karim. Bank Islam analisis fiqih dan keuangan. (Jakarta: The 

International Institute of Islamic Thought IIIT, 2003), hal. 26-27. 
34 www. Islamicfinance.co.id diakses pada tanggal 25 Oktober 2010. 

http://www/
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Artinya, semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat 

pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, 

bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya 
pengembangan pasar (market expansion). 

Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (market 

expansion) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi 

pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar 

bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. 

Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam 

pengembangan pasar dan pengembangan produk. 

Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan 

SDM yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk 

dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah 

ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Meski secara umum 

sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun 

masih banyak officer bank syariah yang belum memahami dengan baik 

konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang 

jumlahnya sudah mencapai 73 fatwa.35 Akibatnya, masih banyak fatwa 

DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti 

pembiyaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah 

mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada 

anjak piutang, L/C dan lain-lain.36 

Padahal ada sekitar 50-an konsep lagi yang perlu dikembangkan 

sebagai produk khas bank syariah, selain dari fatwa DSN yang sudah ada. 

Jadi masih banyak produk inovatif yang belum difatwakan DSN-MUI.37 

Produk-produk inovatif ini siap dijadikan rujukan dalam inovasi produk di 

tengah persaingan dengan bank konvensional dan semakin kompleknya 

kebutuhan finansial masyarakat. 

Sebanyak 50-an konsep inovasi ini berasal dari penggalian 

terhadap fiqh muamalah kontemporer yang didasarkan pada 
 

35 Lihat Abdu Gafur Anshori, Payung Hukum Perbangkan Syariah (UU di Bidang 
Perbankan, Fatwa DSN MUI, Dan peraturan bank Indonesia). (Yogyakarta: UII Press, 2009). 

hal. 123-128. 
36 www. Islamicfinance.co.id diakses pada tanggal 25 Oktober 2010. 
37 Ibid. 

http://www/
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ilmu ushul fiqh, qawa’id fiqh, falsafah tasyri’, tarikh tasyri’ dan maqashid 

syariah.38 Penggalian ini akan menciptakan produk yang unggul dan khas 
syariah yang pada gilirannya akan mewujudkan differensiasi produk. 

Upaya inovasi semacam inilah yang akan membedakan produk-

produk bank syariah dengan bank konvensional, sehingga tidak muncul 

tuduhan simplistis yang mengatakan bahwa produk bank syariah itu 

hanyalah jiplakan (copy paste) semata dari bank konvensional yang 

ditambah label atau akad- akad syariah. Selain penggalian mendalam 

kepada konsep syariah (fiqh muamalah), pengembangan produk yang 

inovatif dapat juga berasal dari praktek perbankan syariah di luar negeri. 

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih 

kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa 

depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah 

menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberkan 

kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank- bank 

syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang 

kompetitif. Karena itu industri perbankan syariah harus dapat terus 

melakukan inovasi-inovasi baru. Produk- produk bank syariah yang ada 

sekarang cenderung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, 

pembiayaan murabahah, mudharabah, syirkah, dan itu sangat sedikit 

sekali. Untuk itulah perbankan syariah harus mengembangkan variasi dan 

kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan 

meningkatkan dinamisme perbankan syariah menghadapi kebutuhan 

masyarakat modern yang semakin kompleks.39 

Karena itu bank-bank harus mengalokasikan dana untuk 

peningkatan kualitas SDM dengan menggelar training atau workshop 

inovasi produk, bahkan membantu memberikan beasiswa bagi 

karyawannya untuk kuliah S2 Ekonomi Syariah. 

38 Ibid. 
39 Amir Machmud, Rukman, Bank Syariah.Teori, Kebijakan  dan Studi Empiris di 

Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 28-29. 
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Seandainya tidak bisa menyeluruh beasiswanya, minimal sebagian, 

sepertiga atau seperempat dari biaya kuliah. 

Harus dicatat, melakukan perencanaan produk atau inovasi 

produk bukan hanya dengan meniru atau merujuk produk-produk yang 

sudah dipraktekkan di luar negeri. Tapi merupakan kegiatan yang 

strategis yang sangat menutut. Inovasi produk harus diakui posisinya 

sangat penting bagi kinerja keuangan, dan tak kalah penting juga adalah 

hubungan erat antara organisasi bisnis dengan konsumen dan 

pengembangan serta distribusi pelayanan produk.40 Inovasi produk juga 

dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan secara kreatif 

konsep-konsep fiqih muamalah kontemporer dengan menggunakan ilmu 

ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyri’ dan falsafahnya, serta dan ilmu 

maqashid syariah. Metode Ijtihad insya’iy dan ijtihad intiqa’iy sangat 

diperlukan dalam melakukan inovasi produk. 

Pengembangan produk membutuhkan penilaian kebutuhan, 

penghasilan gagasan pembahasan dengan penaehat/dewan syariah 

untuk memutuskan prosedur terperinci guna beroperasi dan 

implementasinya produk, pengebangan prosedur (persiapan petunjuk 

pelaksanaan untuk bimbingan bagi sluru staf). Dan persetujuan final oleh 

departemen syariah dari bank yang bersangkutan. 

Panduan produk juga harus dibahas dengan staf operasional 

guna memastikan berjalannya produk dengan lancar yang sesuai dengan 

prosedur yang diakui. Dukungan teknologi informasi (TI) adalah bagian 

tak terpisahkan dalam bisnis dan kebututuhan dewasa ini yang harus 

dipenuhi. 

Peluncuran produk menandai dimulainya proses yang lain, yakni 

perbaikan dan modifikasi dari karaktristik produk. Dengan 

memperhatikan saran-saran yang mungkin masuk, karaktristik produk 

dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara 

yang lebih efektif. Sebuah produk mungkin dapat melibatkan lebih dari 

satu mode guna memenuhi kebutuhan bisnis dengan cara-cara yang 

sesuai syariah 

 

40  Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005 ), Hal. 95.  
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dan efisien. Misalnya, produk pembiayaan perumahan yang didasarkan 

pada musyarakah menurun mungkin akan mencakup konsep syirkah, 

ijarah, istisna’, dan wakalah. Pengembangan produk harus mengamati 
peraturan dari mode-mode terkait.41 

Disamping itu tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah 

juga belum didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

kaffah keIslamannya dengan kemampuan skill dan profesionalisme. 

Kondisi ini menuntut dengan segera dan terus menerus secara terencana, 

terarah, sistematis dan berkesinambungan bagi lembaga pendidikan 

termasuk perguruan tinggi untuk menyediakannya SDM yang sesuai 

dengan tututan pasar yang ada. Pada kenyataannya sekarang juga telah 

berkembang pengajaran dan pendidikan perbankan syariah mulai tingkat 

menengah sampai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 

Realitas ini merupakan peluang bagi PTN dan PTS khususnya fakultas 

ekonomi atau fakultas syariah untuk mengembangkan pengajaran 

perbankan syariah.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Muhamad Ayub. Islamic …hal.545. 
42 Hermansyah. Kurikulum Ekonomi Islam di PTN dan  PTS  dan  Perannya Dalam 

Pengembangan Perbankan Syariah. akses pada 
http://hermaninbismillah.blogspot.com  diunduh pada 15 Mei 2011.
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NO L U L U S A N 

KEBUTUHAN SDM DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO L U L U S A N 

JUMLAH (ORANG) 

Jangka Jangka 

Menengah Panjang 
 

1. Doktor Ilmu Ekonomi Islam 2,596 8,400 

2. Magister Sain /Magister Mana- 

jemen dalam Ekonomi Islam 
 

5,192 

 
16,770 

3. Sarjana Ilmu EKonomi Islam 10,384 33,540 

4. Diploma Tiga Syariah 20,768 67,080 

J u m l a h 38,940 125,790 

 

 

Sumber: Euis Amalia, dkk. Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia Analisis 
Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Hubungannnya dengan Kompetensi SDM Pada 

Industri Keuangan Syariah di Indonesia. (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). Data 
Diolah, 2012. 

 
Pada tataran Internasional atau global, aplikasi ekonomi Islam 

khususnya dalam sektor keuangan dan perbankan telah berkembang 

pesat. Negara-negara di dunia ramai-ramai mengadopsi sistem ekonomi 

Islam khususnya dalam sektor keuangan/perbankan syariah. Apabila 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tidak mampu 

mengembangkan perbankan syariah, termasuk didalamnya inovasi 

produknya, maka akan tertinggal oleh inovasi perbanakan syariah 

ditempat atau Negara-negara lain disamping jaman dan trend global. 

Dengan demikian pengembangan ekonomi Islam termasuk perbanakan 

syariah dan lembaga pendidikan tingginya melalui 
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pengembangan kurikulum sektor keuangan syariah merupakan tuntutan 

dan trend global yang tidak bisa dihindarkan dan ditunda-tunda lagi. Nilai 

strategis lain bagi fakultas ekonomi atau fakultas syariah PTN dan PTS di 

Indonesia apabila lebih mengembangkan kajian dalam kurikulum 

ekonomi Islam menyangkut keuangan syariah, terutama inovasi produk 

perbankan syariah adalah di masa yang akan datang dapat 

  menjadi  pusat  studi  ekonomi Islam dan perbankan syariah yang  

berkelas dan berstandar global.43 

 

GAMBARAN PERKEMBANGAN PRODI EKONOMI ISLAM 

 
PERKEMBANGAN PRODI TINGKAT INTERNASIONAL 
a. Undergraduate Degrees 

• Islamic Finance – (BSc) – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) – 

Brunie 

• Islamic Finance and Banking – College of Business UUM - Malaysia 

• Business   Administration in Islamic finance – University 

College of Bahrain 

• Islamic Finance – University of Sharjah 
• Science in Islamic Banking – St Clements University Lausanne 
• Islamic Banking – Universiti Teknologi MARA, Malaysia 

• Islamic Banking and Finance – The University of Melbourne Australia 

• Banking and Finance – Islamic banking as major module – 
Uzbekistan 

• Islamic Banking and Finance – University of Wales UK 
• Islamic Financial (Banking) – Selangor International Islamic University 

College (KUIS) Malaysia 

• Islamic Financial (Capital Market) (Hons) – Selangor 

International Islamic University College (KUIS) Malaysia 

• slamic Financial (Takaful) (Hons) – Selangor International Islamic 

University College (KUIS) Malaysia 
 
 
 

43 Ibid. 



 

 

• Finance   and   Islamic   Banking   (Hons) – Universiti Utara 

Malaysia (UUM) 

 
b. MBA 

Islamic Finance MBA Middle East region 

• EMBA Specialization in Islamic Finance – Cass Business School 

– Dubai 
• MBA in Islamic Finance – University College of Bahrain 
• MBA with Islamic Finance concentration – American 

University of Middle East Kuwait 

• MBA with concentration in Islamic Business Finance – The Talal Abu-

Ghazaleh Organization (TAG-Org) Jordan 

• MBA with specialization in Islamic finance and insurance – 
Gulf University of Science and Technology Kuwait 

• MBA Finance with electives in Islamic Finance – Institute of 

Management Technology Dubai 

 
Islamic Finance MBA and Masters UK and Europe 

• MBA in Islamic Banking and Finance – Academy UK 
• The Islamic Banking and Finance MBA – Academy For International 

Modern Studies Limited UK 
• MBA in Global Islamic Finance – Graduate School of Business 

Universiti Tun Abdul Razak Malaysia 

• MBA Islamic Banking & Finance Major – Validated and Awarded by the 

University of Wales, UK – Delivery by the Turning Point Education 

Consultants 

• MBA in Banking and Finance with optional modules in Islamic Finance 

– The Bangor Business School at Bangor University UK 

 
Islamic Finance MBA and Masters UK and Europe 

• Master of Business Administration in Islamic Finance – 
University of Aberdeen UK 

• MBA Islamic Banking & Finance – London School Of Business And 

Finance UK 

• MSc in Islamic Banking and Finance – FBT London UK 
• MSc Islamic Banking and Finance – Salford Business School, University 

of Salford UK 
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• MBA Specialization with Global and Islamic Finance – Hochschule 
Bremen University of Applied Sciences, International Graduate Center 

Germany 

 

Islamic Finance MBA and Masters Malaysia 

• MBA with concentration in Islamic Finance – International Islamic 

University of Malaysia 

• MBA with electives in Islamic Finance – Universiti Industri Selangor 

(UNISEL) Malaysia 

• Masters in Islamic Finance (MIF) – INCEIF Malaysia 
• MBA Muamalah – Selangor International Islamic University College 

(KUIS) – Malaysia 

 
Islamic Finance MBA and Masters Pakistan 

• MBA Banking And Finance with Islamic finance modules – 

Mohammad Ali Jinnah University Pakistan 
• Master in Banking & Finance – with Islamic finance modules – 

University of South Asia Pakistan 
• MBA in Islamic Business and Finance – RIPHAH International 

University Pakistan 

• MBA Islamic finance and takaful as electives – Hailey College of 

Banking and Finance, 

• University of the Punjab, Pakistan 
• MBA in Islamic Business & Finance – RCIB & Meezan Bank Pakistan 
• MBA In Islamic Banking And Finance – Dadabhoy Institute of Higher 

Education Pakistan 

• MBA Finance with electives in Islamic Finance – International Islamic 

University Islamabad 

• MBA with concentration in Islamic Finance – University of Central 

Punjab Pakistan 
• MBA Finance with electives in Islamic Finance – GIFT University 

Pakistan 
 

Master of Islamic Banking and Finance – Australia 

• Master of Islamic Banking and Finance – La Trobe University – 

Australia 
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Online Islamic Finance and Banking MBA 

• MBA in Islamic Banking and Finance – Academy for 

International Modern Studies (Online) 

• Msc in Islamic Finance – (Online) London School of Business and 

Finance UK 

• MBA in Islamic Finance – EUCLID University (Online) 
 

c. PhD Dalam Islamic Finance and Economics 

• PhD in Islamic Finance – The International Centre for Education in 
Islamic Finance (INCEIF) Malaysia 

• PhD Degrees in Islamic Finance, Banking, Management and Economics 

– School of Government & International Affairs, Durham University 

United Kingdom 

• PhD in Islamic Finance with scholarship – Monash University Australia 

• PhD in Accounting and Finance with research expertise in Islamic 

banking, accounting and finance 

• PhD and MA in Islamic Finance with Scholarships and education loans 
– Alexandria University Egypt 

 

Ekonomi dan perbankan syariah melalui muatan inovasi produk 

perbankan syariah akan menjadi keunggulan komparatif dan kompetif 

bagi PTN dan PTS Indonesia dengan perguruan- perguruan tinggi luar 

negeri. Mengapa demikian? Karena jika kita mau bersaing dengan 

perguruan tinggi luar negeri dalam pengembangan ekonomi 

konvensional, kita sudah kalah jauh dan membutuhkan energi yag sangat 

besar, tetapi kalau mengembangkan ekonomi Islam dengan perbanakan 

syariahnya kita Insya Allah dengan ridho Allah PTN dan PTS Indonesia 

akan lebih unggul. Dengan demikian fakultas-fakultas ekonomi di 

Indonesia akan lebih mudah menjadi world class university atau world 

class faculty. Disamping pendidikan ekonomi Islam dan perbankan 

syariah di Indonesia akan menjadi pusat 
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pengembangan dan rujukan dalam sistem, teori, kelembagaan, inovasi 

produk dan sebagainya di tataran global.44 

 
C. Perkembangan Produk Perbankan Syariah 

Produk perbankan syariah secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, yakni: Pertama, produk penyaluran dana (financing); 

Kedua, produk penghimpunan dana (funding); Ketiga, produk jasa 

(services).45 Pada produk penyaluran dana ada beberapa kategori yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, baik dengan prinsip bagi 

hasil maupun dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual 

beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan prinsip sewa untuk 

mendapatkan jasa. Untuk prinsip bagi hasil digunakan sebagai usaha 

kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. 

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbangkan 

syariah yang dimaksudkan dengan pembiyaan adalah penyediaan dana 

atau tagihan dapat dibedakan menjadi lima bagian yang memiliki 

persamaan dengan hal tersebut:46 Pertama, transaksi bagi hasil dalam 

bentuk mudharabah dan musyarakah; Kedua, transaksi sewa menyewa 

dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijara; Ketiga, transaksi 

dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istihsan; Keempat, 

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; Kelima, 

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaraah untuk transaksi 

multijasa. 
Produk yang termasuk dalam prinsip jual  beli  antara  lain 

bai’ murabahah, bai’ as salam, dan bai’ al istishna. Produk dengan prinsip 

sewa yaitu al ijarah, serta produk dengan prinsip  bagi hasil adalah 

mudharabah dan musyarakah. Disamping jumlah cabang yang dimiliki 

oleh bank syariah sebagai cerminan kemampuan menjangkau pasar, 

produk-produk syariah yang ditawarkan juga memegang peranan 

penting dalam keberhasilan persaingan  antar  bank  syariah.47    Lebih  

lanjut  ditegaskan   oleh 
 

44 Ibid. 
45 Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

Alfabeta, 2010). hal. 33. 
46 Ibid., hal. 42. 
47 Ibid., hal.43-47. 



 

 

Muhammad, mengenai para pengusaha kecil lebih yang mendambakan 

system pembiayaan dengan system bagi hasil, karena dirasa lebih sesuai 

dengan siklus usaha menengah kecil. Dengan mngembangkan system 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah agar portofolio pembiayaan 

tidak terlalu didominasi oleh murhabahah (bai bithaman ajil). 

dimaksudkan dalam pembiayaan tidak menuntut jaminan atau agunan 

yang memberatkan. Ini dapat diselesaikan dengan pengembangan 

produk pembiayaan system ijarah wal murhabahah, yaitu barang 

dimanfaatkan oleh nasabah sementara kepemilikannya pada bank.48 

Mengenai hal di atas hampir semua bank syariah didunia 

didominasi dengan produk pembiayaan murabahah. Karna system 

murabahah lebih cepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat pada 

umumnya, yang kebanyakan mereka telah mengenal bunga system bagi 

hasil. 

Prospek perkembangan produk bank syariah masih terbuka lebar, 

jika bank syariah melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan 

produk baru dan lebih inovatif dalam membuat produk-produk baru yang 

customized bagi customers. Pemahaman produk dan pengetahuan 

syariah yang kuat dan harus dimiliki oleh setiap insan diperbankan 

syariah dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan produk 

bank syariah. Minimnya pengetahuan mengenai aspek fiqh dalam 

perbankan syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan 

produk di bank syariah. 

Berdasarkan perkembangan perbankan secara nasional ada 

kecenderungan ke depan trennya adalah kepeminjaman konsumen. 

Disisi lain pemberian pinjaman kepada kelompok Usaha Kecil Menengah 

(UKM) mejadi pilihan karena dapat mengurangi resiko kemacetan kredit 

yang disebabkan debitur- debitur besar. Masih ada kendala dalam 

pemberian pinjaman kepada UKM karena biasanya struktur keuangan 

dan ketersediaan jaminan dari kelompok ini masih belum terlalu baik, 

yang disebabkan besarnya prsentase pembiayaan bank syariah 

 

48 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:  AMP  YKPN,  2002). hal. 437-

438.  
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terhadap UKM diduga karena dibanding bank konvensional, lembaga ini 

lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang anggunan, sehingga 

sektor perbankan nasional juga cenderung untuk tidak memberikan 

pinjaman pada kelompok ini. Tidak menjadi masalah jika bank dapat 

memberikan arahan dan dorongan bagi sektor ini untuk 

pengembangannya kedepan, karena bank syariah akan mendorong 

perekonomian disektor riil pada kelompok UKM.49 

Perkembangan produk bank syariah lainnya baru-baru ini juga 

akan dimunculkan charge card sejenis dengan debit card pada bank 

konvensional, kemudahan ini juga merupakan salah satu inovasi yang 

dilakukan dalam pengembangan produk bank syariah saat ini yang akan 

menjadi daya tarik bagi calon nasabah bank syariah dengan adanya 

kemudahan ini. Prospek pengambangan produk dana pihak ketiga juga 

dapat dilakukan dengan meluncurkan produk-produk kombinasi seperti 

tabungan pendidikan dibandingkan dengan asuransi syariah bagi 

masyarakat yang ingin menginvestasikan dana untuk pendidikan anak 

mereka. 

Tidak terlepas dari pengembangan produk bank syariah, yang 

menjadi sorotan saat ini adalah pengetahuan akan produk, pengetahuan 

syariah dan ilmu fiqih yang melandasinya dan harus dimiliki oleh setiap 

insan perbankan syariah saat ini dan ke depan. Bank syariah ditanah air 

ditanah air mendapatkan pijakan yang kuat setelah adanya deregulasi 

sektor perbankan pada tahun 1983, hal ini dikarenakan sejak 

diberlakukannya keleluasaan penentuan suku tingkat suku bunga (nol 

persen) dengan kata lain peniadaan bunga. Dan dibangunnya kantor- 

kantor bank baru di indonsia tercatat pada tahun 1988 dengan 

pengeluaran pakto.50 Dengan demikian posisi perbankan syariah semakin 

terarah tujuan pengembangannya terbukti dengan ditetapkannya UU 

Perbangkan No. 21 tahun 2008. 

Perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia jika 

dicermati akan menarik karena dampak perkembangan bank 
 

49 Amir Machmud, Bank Syariah…hal. 98-99. 
50 Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Mudarabah Dalam 

Wacana Fiqih dan Praktek dalam Ekonomi Modern, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam 

STIS, 2003). hal. 17-18. 
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syariah di Indonesia sudah menampakkan tanda-tanda 

perkembangannya saat ini. Namun di sisi lain perkembangan bank 

syariah menuntut perbankan syariah untuk selalu melakukan 

pengembangan dan inovasi atas produk-produk bank syariah sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang akan datang. Tidak hanya 

pendanaan yang dibutuhkan bank syariah namun dari sisi penyaluran 

pembiayaan yang dilakukan haruslah tepat dan selektif, supaya tidak 

terjadi kemacetan pada penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. 

Menarik dan kompetitif adalah hal yang diinginkan oleh konsumen untuk 

memilih produk yang mereka sukai. 

Memang untuk memasyarakatkan produk-produk perbankan 

syariah terlebih produk-produk hasil inovasi, bukanlah suatu pekerjaan 

mudah. Tariqullah Khan sebagaimana yang dikutip Edi Suandy Hamid 

secara sistematik menunjukkan beberapa aspek yang menyebabkan 

pentingnya ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah disebarluaskan 

dan kendalanya, yakni:51 Pertama, masih terbatasnya penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam kehidupan perekonomian kita sehari-hari. Ini 

terjadi karena terbatasnya ahli syariah yang memahami dan mendalami 

ilmu ekonomi, dan terbatasnya ekonom muslim yang mendalami syariah. 

padahal pengajaran dan pengkajian ekonomi Islam menuntut adanya 

individu yang berkeahlian pada kedua bidang itu. Kedua, ekonom-

ekonom muslim dewasa ini lebih akrab dengan teori ekonomi 

konvensional, walaupun sebenarnya prinsip-prinsip ajaran ekonomi 

Islam sudah lebih dulu muncul dibanding ekonomi modern saat ini. 

Diabaikannya kontribusi ekonomi Islam ini agaknya berkaitan dengan 

kurangnya upaya pemasyarakatan ekonomi Islam. Ketiga, lembaga-

lembaga keuangan yang eksis dan berkembang dewasa ini didasarkan 

pada prinsip-prinsip yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Tanpa 

dukungan institusi keuangan yang islami untuk membuktikan model-

model ekonomi Islam, maka perkembangan ekonomi Islam akan menjadi 

sulit. 
Dalam operasional perbankan syariah misalnya, kita ambil 

salah satu contoh yang terkait dengan inovasi ini. Inovasi produk, 

 

51 Ibid. 
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sebagaimana yang diuraikan sebelumnya adalah menjadi kunci 

perbankan syariah untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan 

cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem 

perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada 

kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk- produk yang 

menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank- bank 

syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang 

kompetitif. Karena itu industri perbankan syariah harus dapat terus 

melakukan inovasi-inovasi baru. Produk- produk bank syariah yang ada 

sekarang cenderung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, 

pembiayaan murabahah, mudharabah, syirkah, dan itu sangat sedikit 

sekali. Untuk itulah perbankan syariah harus mengembangkan variasi dan 

kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan 

meningkatkan dinamisme perbankan syariah menghadapi kebutuhan 

masyarakat modern yang semakin kompleks. 

Harus dicatat, melakukan inovasi produk bukan hanya dengan 

meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan di luar 

negeri. Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan 

mengembangkan secara kreatif konsep- konsep fiqh muamalah 

kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh 

tasyri’ dan falsafahnya, serta dan ilmu maqashid syariah. Metode Ijtihad 

insya’iy dan ijtihad intiqa’iy sebagaimana yang ditawarkan Yusuf al 

Qaradhawy sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk. 

Dari berbagai survey, juga ujian perbankan syariah yang dilakukan 

terhadap karyawan bank syariah serta mengkaji kurikulum dalam 

fakultas ekonomi atau fakultas syariah di PTN dan PTS belakangan ini, 

dapat disimpulkan betapa minimnya tingkat pengetahuan SDM 

perbankan syariah tentang konsep inovasi produk perbankan syariah. 

Meskipun saat ini sudah banyak kuliah S2 (program pascasarjana) 

ekonomi dan perbankan Islam di Indonesia, namun tingkat kajian dan 

silabusnya masih tingkat dasar atau intermediate, dengan rujukan utama 

buku Muhammad Syafi’iy 
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Antonio dan Adiwarman Karim serta buku Muhammad, sehingga kajian 

produknya belum pada tingkat advance. Padahal saat ini sudah banyak 

literatur terkini (terbitan 2007-2011) tentang inovasi produk dari luar 

negeri. Setidaknya terdapat lebih dari seratusan buku-buku fiqh 

muamalah kontemporer untuk level advance yang bisa memperkaya 

produk bank syariah. 

Silabus fiqh muamalah kontemporer pada level advance ini 

seharusnya sudah diajarkan di program pasasarjana ekonomi Islam, 

namun karena sebagian besar in put mahasiswa  berasal dari ekonomi 

konvensional, maka secara terpaksa kajian fiqh muamalahnya pada level 

intermediate. Fiqh muamalah komtemporer pada level advance ini hanya 

bisa diajarkan jika, mahasiswa sudah memahami fiqh muamalah klasik 

dengan baik ditambah ushul fiqh dan qawaid fiqh klasik. 

Latar belakang keilmuan para mahasiswa pascasarjana yang 

umumnya berasal dari S1 non ekonomi Islam, mengakibatkan mereka 

masih awam dalam fiqh muamalah, ilmu ushul fiqh keuangan dan qawaid 

fiqh ekonomi. Padahal untuk melakukan inovasi produk mesti mengkaji 

fiqh muamalah kontemporer level advance. Fiqh Muamalah 

kontemporer tingkat advance hanya bisa diberikan kepada mereka yang 

sudah pernah mempalajari fiqh muamalah, ushul fiqh dan qawaid fiqh 

ekonomi. 

Seharusnya, mata kuliah fiqh muamalah di pascasarjana di bagi 

kepada 3 bagian, pertama matrikulasi, intermediate dan fiqh muamalah 

kontemporer untuk tingkat advance. Jadi, jangan berharap banyak dari 

lulusan pascasarjana Ekonomi Islam untuk melakukan inovasi produk, jika 

yang diajarkan masih fiqh muamalah klasik dan tingkat intermediate. Jika 

di pascaarjana saja, masalahnya seperti itu, bayangkan, bagaimana pula 

dengan yang program sarjana (S1) atau kemampuan inovasi para bankir 

syariah yang belum kuliah pascasarjana ekonomi syariah dan belum 

training tingkat advance. Rendahnya tingkat studi fiqh muamalah di 

Indonesia, karena belum ada buku-buku berbahasa Indonesia yang berisi 

fiqh muamalah kontemporer yang memenuhi standar untuk 

pengembangan inovasi produk. Selain itu, keterbatasan dosen yang 

memahami praktek keuangan modern dan fiqh muamalah sekaligus. 



 

 

Di UIN, IAIN, STAIN, banyak dosen fiqh muamalah, umumnya 

hanya memahami fiqh muamalah klasik dan sedikit kontemporer, tanpa 

memahami praktek perbankan dan keuangan secara baik dan memadai, 

seperti praktek L/C, pembiyaan rekening koran, line facility, multi jasa, 

repo surat berharga, anjak piutang (factoring), foreign exchange, Islamic 

treasury investment, islamic swap, hedging, bahkan praktek bank garansi 

dan pembiayaan take over pun kadang tidak dipahami dengan baik. Para 

ahli syariah hanya dapat memahami itu semua jika mereka mengikuiti 

training atau workshop sistem perbankan. 
 

D. Produk-Produk Perbankan Syariah 

Tujuan pengenalan produk perbankan syariah adalah agar setelah 

kita mengenal produk-produk apa yang terdapat pada industri perbankan 

syariah, selanjutnya kita akan mampu untuk menyususn strategi 

pemasaran yang tepat bagi produk-produk tersebut. Sebab tanpa 

pengenalan produk yang akan dijual, maka akan mengakibatkan 

penyusunan strategi pemasaran yang tidak efektif. Hal ini akan 

menyebabkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank tidak 

tepat sasaran dan akhirnya produk yang ditawarkan tidak diterima 

masyarakat.52 

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya 

berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang 

tidak berwujud. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, 

dipegang, dan dirasa sekarang langsung sebelum dibeli, sedangkan 

produk yang tidak berwujud berupa jasa di mana tidak dapat dilihat atau 

dirasa sebelum dibeli. Perbedaan kedua jenis produk ini juga, untuk 

produk yang berwujud bisanya tahan lama, sedangkan yang tidak 

berwujud tidak tahan lama. 

Pengertian produk itu sendiri secara umum adalah sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip Kotler 

berpendapat, “produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau 

dikonsumsi yang dapat memenuhi 

 
52 M. Nur. Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta 

2010) hal. 33.  
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keinginan dan kebutuhan”.53 Artinya produk merupakan sesuatu yang 

memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari 

atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.54 

Produk bank merupakan jasa. Kemudian jasa yang ditawarkan 

dalam bentuk beraneka ragam. Dalam peraktik sehari-hari berbagai jenis 

jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat. Kelengkapan jenis produk 

yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank dan jenis bank 

itu sendiri. 

 
Produk bank tersebut meliputi: 

 
a). Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah 

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan 
dunia perbankan. Dana yang di himpun dari masyarakat ini merupakan 

suatu tulang punggung (basic) dari dari dana yang dikelolaoleh bank 

untuk memperoleh keuntungan (Muhammad Djumhana, 1993: 169). 

Baik bank umum syariah maupun BPRS dapat melakukan 

kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat berdasarkan 

prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut 

dihimpun dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Namun perlu diingat bahwa tidak 

semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi lahan kegiatan 

usaha BPRS.55 

Secara khusus dalam konteks perbankan syariah, ketentuan 

dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

merumuskan pengertian simpanan, yaitu:56 

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 
kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad 
wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

 

 

53  Kasmir. Pemasaran Bank ........... hal. 136. 
54 Ibid. 
55 Rachmadi Usman. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia. 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009). Hal. 137. 
56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal 1 Nomor 20. 
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prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu” 

 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa jenis dana yang 

dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah bisa berbentuk 

(simpanan) giro, (simpanan) tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu.57 

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan 

produk dan akad dalam penghimpunan dana perbankan syariah, 

yaitu:58 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Giro; 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Tabungan; dan 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Deposito. 
 

Berikut akan dijelaskan secara singkat: 1). 

Produk giro syariah 

Giro merupakan salah satu simpanan yang dapat 

berfungsi sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat 

perintah pembayaran tertentu, seperti cek, bilyet giro, atau 

sarana perintah pembayaran lainnya. Jadi, giro merupakan 

dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai 

titipan yang diambil sewaktu-waktu.59 Adapun secara khusus 

pengaturan perbankan syariah merumuskan pengertian giro 

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 yaitu:60 

 

 

57 Ibid. hal. 138. 
58 Abdul Ghopur Anshori. Payung Hukum Perbankan Syariah.UII Press. 2009. 

Hal. 117-123 
59 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 140. 
60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal 1 Nomor 23. 
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“Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 
pembayaran lainnya, atau dengan perintah 
pemindahbukuan.” 

 
Selain itu, berkenaan dengan giro syariah ini, DSN 

telah mengeluarkan Fatwa Nomor 01/DSN- MUI/IV/2000 

tentang Giro yang menetapkan bahwa:61 “Giro yang 

dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan
 prinsip mudharabah dan wadi’ah, 

sehingga kita mengenal giro mudharabah dan giri 

wadi’ah.” 

Adapaun giro berdasarkan prinsip syariah atau giro 

syariah adalah giro yang sesuai dan dibenarkan secara 

syariah. Giro berdasarkan prinsip syariah ditetapkan untuk 

perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 32/34/kep/Dir tentang Bank Umum 

Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 

tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nommor 7/35/PBI/2005. 

Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008.62 Dan berikut produk giro yang 

diperbolehkan fatwa DSN: 

 

a). Produk giro mudharabah 

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat 

penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis 

dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahib 

al-mal) kepada pengelola (mudharib) untuk 

dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan 

jika usaha tersebut 
 

61 Abdul Ghopur Anshori. Payung Hukum…. 
62 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 142 



 

 

mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi 

berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya 

sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil 

atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-

rukun tertentu.63 

Definisi di atas selain menjelaskan wujud 

mudharabah yang utuh, juga tesirat dimensi filosofis 

yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara 

modal (capital) dan usaha (skill dan enterepreneurship) 

yang dapat membuat pemodal (shahib al-mal) dan 

pengusahanya (mudharib) berada dalam kemitraan 

usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi 

ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari 

pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga 

terampil kurang modal. Karena dalam kehidupan 

keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan.64 

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna 

apabila65 

 Shahibul maal (pemilik dana), yaitu harus ada pihak 

yang bertindak sebagai pemilik dana yang ditaruh di 

bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank 

bertindak sebagai mudharib. 

 Usaha/pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus 

ada. 

 Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di 

awal sebagai patokan dasar nasabah dalam 

menabung. 

 Ijab Kabul antara pihak shahibul maal dengan 
mudharib. 

 

Prinsip mudharabah ini biasanya diaplikasikan di 

perbankan syariah pada produk 
 

63 Muhammad. Kontruksi Mudharabah…..hal. 57. 
64 Ibid. hal. 58. 
65 Muhammad Syafi’I Antonio. Teori dan Praktik. (Jakarta: gema Insani Press. 2001). 

hal. 85.  
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tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang 

dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabugan haji, 

tabungan berencana, tabungan qurban, dan sebagainya) 

serta deposito berjangka.66 Adapun mudharabah dapat 

di bagi dua67 yaitu mudharabah muthlaqah yaitu bentuk 

kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha , waktu dan daerah bisnis. 

Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh 

seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta 

(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib 

yang member kekuasaan sangat besar. Nasabah 

menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk 

bebas berinvestasi atau memanfaatkan di jenis usaha 

apapun selama tidak melanggar prinsip dan aturan 

syariat. 

Dan yang kedua adalah mudharabah 

muqayyadah atau biasa dikenal dengan istilah restricted 

muthlaqah/specified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah muthlaqah. si mudharib dalam hal yang 

kedua ini dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal 

dalam memasuki jenis dunia usaha. Misalkan nasabah 

menginginkan dana yang ditaruh digunakan untuk 

berinvestasi atau dianfaatkan untuk jenis usaha 

agrobisnis. 
 

b). Produk giro wadi’ah 

Al-wadia’ah dalam segi bahasa dapat diartikan 

sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau 

meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan 

jaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat 

 
66 M. Nur. Rianto Al Arif. Dasar-Dasar Pemasyaran Bank Syariah… hal. 39. 
67 Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah: Teori dan Praktik… hal.97. 
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diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 
kehendaki.68 

Dasar hukum pengembangan transaksi 

berperinsip al-wadi’ah, meliputi:69 

Ayat-ayat alquran yang dapat dijadikan rujukan 

dasar akad transaksi al-wadi’ah, adalah: 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk 
menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak 
menerimanya (QS An-Nisa:58) 

 
“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Tuhannya” (QS Al-Baqarah: 283) 

 
Kemudian hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan 

rujukan dasar akad transaksi al-wadi’ah, adalah: 

“Berkata Rasulullah saw. Sampaikanlah 
(Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 
menerimanya dan jangan membalas kepada 
khianat kepada orang yang menghianatimu”. 
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis 
ini Hasan sedang Imam Hakim 
mengkategorikannya Sahih) 

 
Ketentuan umum giro berdasarkan wadi’ah ini 

ditetapkan pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: 

 

 Bersifat titipan 

 

68 Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. 

Edisi tiga (Yogyakarta: Ekonisia 2008). hal. 64. 
69 Muhammad. System dan Prosedur Operasional Bank  Syariah.  (Yogyakarta: UII 

Press. 2000) hal. 7.  
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70 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 150. 
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Dalam hal titipan, maka orang yang ditiipi 

berkewajiban untuk memelihara dan menjaga 

barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan 

menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan 

izin dari pemiliknya. 

 Titipan bisa diambil kapan saja (on call) 

Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka pemilik 

dana dapat menarik dananya sewaktu- waktu dan 

pihak yang dititipi (bank syariah) harus selalu siap 

mengembalikan dana yang dititipkan. 

 Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali 
dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat 

sukarela dari pihak bank 

 
Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada 

kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk 

memberikan suatu imbalan apa pun kepada yang dititipi 

(bank syariah). Demikian juga bank syariah tidak 

berkewajiaban memberikan imbalan apapun kepada 

nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. 

Bank syariah boleh memberikan ‘athaya (bonus) kepada 

nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan 

dan/atau dituangkan dalam akad. ‘Athaya ini benar-

benar murni merupakan hak bank dank arena itu 

nasabah tidak dapat menuntut diberikan.70 

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “ Yad 

Al-Amanah” (tangan amanah) artinya, Ia tidak 

bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang 

terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari 

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 

memelihara barang titipan (karena factor-faktor yang di 

luar kemampuannya). Hal ini telah dikemukakan oleh 

Rasulullah dalam 
 



71 Muhammad. System dan Prosedur…. hal. 8. 
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suatu hadis sebagai berikut: “Jaminan 

pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang 

tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan 
yang tidak lalai (akan titipan)”. 

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si 

penerima simpanan tidak lagi meng-idle- kan assets 

tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas 

perekonomian tertentu. Untuk itu ia harus meminta izin 

dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan 

hahrtanya tersebut dengan catatan ia menjamin untuk 

mengembalikan asset tersebut secara utuh manakala si 

pemberi titipan menghendakinya, dengan demikian ia 

tidak lagi Yad-Al-Amanah tetapi “Yad Ad Dhamanah” 

(tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas 

segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang 

tersebut. Adapun bank dapat memanfaatkan prinsip al-

wadiah untuk tujuan: Current Account (Giro), dan Saving 

Account (Tabungan berjangka). 

Sebagai konsekuensi dari Yad Ad Dhamanah, 

semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan 

tersebut adalah milik bank (demikian juga penanggungan 

kerugian) sebagai imbalan si penyimpan mendapat 

jaminan keamanan akan hartanya, demikian juga 

fasilitas-fasilitas giro lainnya. Bank sebagai penerima 

titipan sekaligus pihak yang memanfaatkan tidak dilarang 

memberikan semacam bonus kepada si penitip, akan 

tetapi dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan 

jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau 

persentasi secara advance, tetapi betul-betul kekbijakan 

dewan direksi.71 

 

2). Produk Tabungan Syariah 
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Aktivitas perbankan yang paling utama adalah 

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-

jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, 

salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk 

tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi 

masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian 

bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak 

ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang 

bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat 

diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, 

namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung 

kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan 

merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya 

bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun 

kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan 

tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang 

lain.72 

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 

tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad 

wadi’ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.73 

Namun cara penarikan yang banyak digunakan saat ini 

adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan 

debet card. Pada dasarnya tabungan ini masih kalah fleksibel 

dibandingkan dengan rekening giro. Sebagai konsekuensinya, 

besarnya bunga yang 

 

72 M. Nur. Rianto Al Arif. Dasar-Dasar Pemasyaran Bank Syariah… hal. 34. 
73 Ibid. hal 34. 
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diberikan atas saldo tabungan ini pun berada di tengah-

tengah antara giro dan deposito berjangka. Sedangkan 

ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan 

termasuk lebih murah daripada deposito, tetapi lebih mahal 

dibandingkan giro.74 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 02/DSN-

MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu: pertama, 

tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang 

berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. 

Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah 

yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

wadi’ah.75 

Jadi, produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang 

dapat dipraktikkan adalah dengan menggunakan prinsip atau 

akad mudharabah dan wadi’ah. Perbedaan keduanya adalah 

kalau tabungan wadi’ah bersifat titipan dan karenanya bank 

tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada 

nasabahnya. Kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara 

sukarela. Sedangkan tabungan mudharabah bersifat investasi 

dan karenanya penarikannya tidak dapat dilakukan setiap 

saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank 

dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya.76 

 

3). Produk Deposito Syariah 

Salah satu produk penghimpunan dan yang ditawarkan 

oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah deposito. 

Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan 

masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, 
bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai 

wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan 

financial return. 
 

74 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 153. 
75 M. Nur. Rianto Al Arif. Dasar-Dasar Pemasyaran Bank Syariah… 
76 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 155. 



 

 

Penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini 

waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan 

dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank 

pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. 

Peruntukannya deposito (deposito berjangka) ini lebih 

sebagai instrument investasi daripada sebagai wadah 

menyimpan kelebihan likuiditas.77 

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 

2008 Pasal 1 ayat 22, yaitu: 

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad 
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah yang penarkannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad 
antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau 
UUS. 

 
Intinya produk depoisto memang ditujukan sebagai 

sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah 

hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad 

mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan 

berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi 

pihak bank syariah sendiri. 

 

b). Produk Penyaluran Dana 

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di 

samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara 

langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan 

memnyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan 

(financing). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit 

digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering 

disebut perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah.78 Penerapan dari 

akad-akad tradisional 
 

77 Ibid. hal. 162. 
78 Abdul Ghopur Anshori. Penerapan Prinsip Syariah  Dalam  Lembaga Keuangan 

Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008) 

hal.20.  

Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 46 



Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 47  

 

Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut: 

 
1). PembiayaanBerdasarkan akad jual beli. 

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan 

murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. 

Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah 

bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, 

maka padanya akan menerima barang dari pihak bank 

dengan harga sebesar harga pokok (historical cost) di tambah 

dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank 

(profit margin/mark up) dan tentu saja harus ada 

kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah 

pihak.79 

Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu = 

keuntungan); Bank sebagi penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Barang diserahkan langsung dan pembayaran 

dilakukan secara tangguh. Kemudian salam (jual beli barang 

belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. 

Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam 

transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga 

dan waktu penyerahan.80 

Ketentuan umum dalam Bagi salam:81 

 Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya 

secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 

jumlahnya. 

 Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak 

sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggungjawab. 

 Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau 

dipesannya sebagai persediaan, maka 
 
 

79 Ibid. hal. 21. 
80 Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Edisi revisi. (Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 

2005). Hal. 94. 
81 Ibid. 
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bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak 

ketiga (pembeli kedua). 

Dan Istisna’, jual beli seperti akad salam namun 

pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

pembayaran. Istishna’ diterapkan pada pembiayaan 

manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umumnya yaitu:82 

 Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, 
macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. 

 Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad 

dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 

 Jika terjadi perubahan criteria esanan dan terjadi 

perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka 

seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. 

 
2). Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. 

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang 

ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa 

harus memilikinya. Untu memenuhi kepentingan nasabah 

dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan 

barang yang menjadi objek sewa dan untuk itu pihak bank 

berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai 

dengan kesepakatan.83 Namun jika diakhir masa sewa, bank 

dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Sewa 

yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan ini ijarah 

mumtahiyah bittamlik (IMBT). 

 
3). Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. 

Pembayaan berdasarkan akan bagi hasil ini ditujukan 

untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau 

tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang 

produktif. Dalam peraktik perbankan 

 

82 Ibid. 
83 Abdul Ghopur Anshori. Penerapan Prinsip Syariah…..hal. 21. 
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dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad 

bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaaan 

musyarakah. 84 mudharabah , merupakan kerjasama antara si 

pemilik modal (shahibul mal) dengan mudharib yang memiliki 

keahlian. Dimana dana 100% murni berasal dari shahibul mal. 

Dengan pembagian menggunakan metode bagi 

untung dan rugi, atau metode bagi pendapatan antara kedua 

belah pihak berdarkan nisbah yang telah disepakati      

sebelumnya.      Musyarakah  adalah 

pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik 

dana/modal mereka (dalam hal ini bank) untuk 

mencampurkan dana/modal mereka 

(nasabah/mudharib) pada suatu usaha tertentu, dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung 

semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal 

masing-masing.85 

 

c). Produk Pelayanan Jasa 

Di samping melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, perbankan 

syariah juga melakukan kegiatan pelayanan jasa pelayanan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah. Baik bank umum syariah 

maupun BPRS dapat melakukan kegiatan usaha pelayanan jasa 

perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. 

Pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut 

dilakukan dengan mempergunakan atau berdasarkan akad yang 

berlaku dalam hukum Islam. 86Akad ini dioperasionalkan dengan 

pola sebagai berikut:87 

1). Al-hawalah (Alih Utang Piutang). transaksi pengalihan utang 

piutang. Dalam peraktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya 

digunakan untuk membantu  supplier 
 

84 Ibid. hal. 22. 
85 Ibid. 
86 Ibid. hal. 265. 
87 Muhammad. Manajemen Bank Syariah….. hal. 100-103. 
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mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa 

pemindahan piutang. 

2). Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran 

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik 

nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan 

berdasarkan nilai riil pasar, dan dapan dikuasi namun tidak 

boleh dimanfaatkan oleh bank. Akad yang digunakan yaitu 

akad rahn, qard, dan ijarah. 

3). Al-Qardh, pinjaman kebaikan. Al-Qardh digunakan untuk 

membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka 

pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil 

dan keperluan social. Dana ini diperoleh oleh zakat, infaq dan 

shadaqah. 

4). Wakalah. Adalah akad pemberian kuasa dari seorang 

pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk melaksanakan 

suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Adapun wakalah 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: wakalah muthlaqah 

(perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu), dan wakalah 

muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-

syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.88 

5). Kafalah. Akad ini merupakan jaminan yang diberikan oleh 

penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi 

kewajiban yang ditanggungnya. Apabila dihubungkan dengan 

teknis perbankan, dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam 

hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan 

dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara 

nasabah dan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian 

kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi 

pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang 

telah disepakati tanpa khawatir jika tetrjadi sesuatu dengan 

nasabah. Karena itu, konsep kafalah dalam term fiqh identik 

dengan 
 

88 Rachmadi Usman. Produk dan Akad… hal. 268. 
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perjanjian penanggungan/penjaminan (borgtocht) atau 

personal guaranty dalam term hukum perdata (barat).89 
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E. Perkembangan Perbankan Syariah 
Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network) 

 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

Oct Nov Des Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

Bank Umum Syariah 

(Islamic Commercial 
Bank) 

- Jumlah Bank 
(Number of Banks) 

- Jumlah Kantor 
(Number of Offices) 

3 3 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 

349 401 581 711 688 701 711 820 852 934 918 970 33 1,113 1,1111 1,151 1,154 

Unit Usaha Syariah 

(Islamic Business Unit) 
- Jumlah Bank Umum 

Konvensional yang 

memiliki UUS 

(Number of 
Conventional Banks 

that have Islamic 

Business Unit) 

- Jumlah Kantor 
(Number of Offices) 

20 26 27 25 25 25 25 25 25 25 25 24 23 23 23 23 23 

183 195 241 287 275 286 287 288 294 299 312 298 1,081 251 236 237 237 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (Islamic 

Rural Bank) 

- Jumlah Bank 
(Number of Banks) 

- Jumlah Kantor 

(Number of Offices 

105 114 131 138 263 257 138 140 142 143 144 144 145 146 146 146 148 

105 185 202 225 223 224 225 262 265 266 271 271 221 23 227 278 278 

Total Kantor 
(Total Number of 
Offices) 

637 782 1,024 1223 1186 1211 1223 1370 1411 1499 1501 1539 1335 1387 1624 1666 1669 
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Tab el 3 . Jum lah B ank Pem bi ayaan Rakyat Syar iah (B PRS) Be rd asar kan L okas i 
(Numb er of Is ami c Ru ra l Bank based on L o ca ti on ) 

Provinsi (Province) 2006 2007 2008 2009 2009 2010 
Oct Nov Des Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

1` Jawa Barat 28 2 8 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2 Banten 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 DKI Jakarta 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 D.I.Yogyakarta 3 6 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 Jawa Tengah 11 13 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 

6 Jawa Timur 17 19 23 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 28 

7 Bengkulu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Nanggroe Aceh 
Darussalam 

5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 

10 Sumatera Utara 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

11 Sumatera Barat 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

12 Riau 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 Sumatera Selatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Kepulauan 
Bangka Belitung 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Kepulauan Riau 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Lampung 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Kalimantan 
Selatan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Kalimantan 
Timur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Kalimantan 
Tengah 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Sulawesi Selatan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

23 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Sulawesi 
Tenggara 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Nusa Tenggara 
Barat 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 Bali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Nusa Tenggara 
Timur 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Papua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Irian jaya Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 105 114 131 138 138 138 138 140 142 143 144 144 145 146 146 146 148 
Dokumentasi statistik perbankan syariah Bank Indonesia oktober 2010 



 

 

F. Inovasi Produk Perbankan Syariah 
1. Kebijakan dan Mekanisme Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah 

Tugas Bank Indonesia 
Amanah dari UU No7/1992 yang diubah oleh UU No.10/1998 tentang 

Perbankan dan UU No.23/1999 yang diubah UU No. 3/2004 tentang Bank 

Indonesia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

 

Di kutip dari materi kuliah Lembaga Perekonomian Islam, Oleh. Dr. Muhammad. 

 
Dalam menentukan kebijakan dan mekanisme inovasi produk-

produk perbankan syariah, perlu diperhatikan, apakah kebijakan tersebut 

dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sesuai dengan 

Undang-undang yang ada. Jadi tidak asal membuat suatu kebijakan. Dan 

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, perlu diperhatikan 

bagaimana mengatur dan mengawasi bank, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran dan menetapkan serta melaksanakan 

kebijakan moneter. Hal ini merupakan tugas Bank Indonesia. 

Demikian juga dalam Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam 

menentukan kebijakan perlu memperhatikan, apakah kebijakan dalam 

inovasi produk tersebut dapat mempertahankan kestabilan nilai rupiah, 

dapat memberi solusi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, terlebih 

lagi dalam megatasi kemiskinan. 

Secara umum pembahasan mengenai kebijakan ekonomi dapat 

menyangkut fakto-faktor non-ekonomik, seperti hal nya aspek-aspek 

sosial, politik dan strategik, karena merupakan hal yang penting dalam 

menentukan kebijakan, dimana aspek-aspek ini merupakan satu 

kesatuan.90 
 

90 Monzer Kahf.. Ekonomi Islam (Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam) 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 135.  
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91 Muhammad. Sistem dan Prosedur…. Hal. 60-64. 
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Namun pada pembahasan ini akan dijelaskan kebijakan dan 

mekanisme produk-produk perbankan syariah, karena pada pembahasan 

sebelumnya telah dijelaskan pengertian produk serta jenis dan akad 

produk perbankan syariah. Adapun kebijakanya meliputi: 

 

a. Kebijakan Penghimpunan Dana 

Dalam prosedur operasional produk penghimpunan dana, 

diperlukan kebijakan standard operasional penghimpunan dana yang 

mengacu pada Undang-Undang Perbankan, peraturan Bank Indonesia, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta tidak bertentangan dengan syariat 

Islam, karena penerimaan dana pihak ketiga merupakan amanah yang 

harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan 

bank. Kebijakan pokok penghimpunana dana bank syariah sebagai 

lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki 

suatu komitmen dan integrasi, karena itu dalam setiap proses harus 

mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat. Kebijakan 

pokok penghimpunan dana meliputi: 

 
1). Prosedur penghimpunan dana yang sehat. 

Penerimaan dana yang sehat, tentunya melibatkan pejabat 

bank, yang dapat menyeleksi jalannya prosedur penerimaan dana 

yang sehat dan benar, prosedur persetujuan, dokumentasi dan 

administrasi serta pengawasan penghimpunan dana, dan dapat 

diyakini oleh pejabat bank bahwa dana tersebut dari sumber yang 

halal dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum positif. 

2). Penghimpunan dana dalam perhatian khusus 
Dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai 

resiko tinggi dan atau mencurigakan dalam setiap transakasi, 

karena itu perlu diperhatikan keamanannya. 

3). Pengkinian data 
Selalu diadakan penyeleksian kembali data nasabah 

penghimpunan dana. 

4). Penyelesaian pengaduan 

Hal ini di dasarkan pada program tindak lanjut yang telah 

dibuat dan disetujui pada tingkat direksi dan dilaporkan pada Bank 

Indonesia.91 



92 Ibid. hal. 158-160. 
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b. Kebijakan Persetujuan Penyaluran Dana 

Dalam kebijakan pemberian penyaluran dana, terdapat ruang 
lingkup kebijakan yang meliputi: 

1). Konsep hubungan total pemohon penyaluran dana 

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan 

penyaluran dana: 

a) Perlunya mengkaji data historis pemohon yang datanya antara 

lain bersumber Sistem Informasi Debitur. 

b) Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam 
penyaluran dana. 

c) Risiko yang ada pada nasabah maupun usaha yang akan di 

biayai. 

d) Prospek usaha yang akan di biayai. 

e) Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban bank. 

 
2). Penetapan batas wewenang persetujuan penyaluran dana. 

Dalam rangka lebih mengefektifkan fungsi pengendalian di 

bidang penyaluran dana perlu diciptakan pembagian batas 

wewenang di antara pejabat penyaluran dana yang ditunjuk dalam 

memutuskan dan menyetujui penyaluran dana yang akan 

diberikan. Meliputi: 

a) Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian 

penyaluran dana bagi setiap pejabat dituangkan secara tertulis 

dalam Surat Keputusan Direksi, yang sekurang- kurangnya 

memuat jumlah penyaluran dana dan pejabat yang ditunjuk. 

b) Setiap pemberian penyaluran dana harus memperoleh 

persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus penyaluran 

dana 

c) Pendelegasian wewenang untuk memutus pemberian 

penyaluran dana di tentukan antara lain berdasarkan 

kemampuan, kematangan, pengalaman, dan pengetahuan 

pejabat yang bersangkutan. 
d) Setiap persetujuan penyaluran harus dilakukan secara 

tertulis.92 

 
Selain itu tedapat juga tanggung jawab pemutus, dimana 

dapat dipastikan bahwa penyaluran dana yang diberikan sesuai 

dengan azas-azas yang sehat, serta telah di sepakati, sehingga tidak 

terjadi penyaluran dana yang bermasalah. 



93 Ibid. hal. 5. 
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Adapun mekanisme pengembangan produk di Bank Syariah 

dapat dilakukan melalui lima prinsip, yaitu: prinsip Wadi’ah 

(Simpanan), prinsip Syarikah (Bagi Hasil), prinsip Tijarah (Jual 

Beli/Pengembalian Keuntungan), prinsip Al- Ajr (Pengambilan Fee), 

dan prinsip al-Qard (Biaya Administrasi). Lima sistem 

pengembangan produk tersebut merupakan prinsip transaksi 

Muamalah.93 

Lima prinsip tersebut merupakan bentuk apresiasi bank 

syariah terhadap masyarakat, dimana dengan prinsip tersebut 

masyarakat dengan bank syariah dapat menjalin suatu kerjasama 

dalam bidang muamalah, dan secara langsung bank syariah telah 

melakukan perkembangan, melalui beberapa prinsip dan produk-

produk syariah. 
 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan dan Inovasi Produk 

Perbankan Syariah 

 
Pengembangan produk-produk bank syariah, tentunya tidak dapat 

dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan 

operasionalnya. Sehingga konsep dasar syariah ini sangat perperan dalam 

pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah. Konsep dasar ini 

meliputi: konsep dasar operasional sistem syariah dan prinsip-prinsip dasar 

operasional bank syariah. 

 

Konsep Syariah Dalam Pengembangan Produk Bank Syariah 

Dalam kegiatan muamalah, ekonomi merupakan bagian tertentu, 

yang di dalamya terdapat suatu kebutuhan yaitu: konsumsi, simpanan dan 

investasi. Di mana dalam Islam diajarkan pola konsumsi yang moderat, 

atau tidak berlebih-lebihan, secara ekonomi dapat diartikan, bahwa Islam 

mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan, 

untuk dihimpun, kemudian digunakan dalam membiayai investasi, baik 

untuk perdagangan, produk dan jasa. 

Dalam konteks ini keberadaan lembaga keuangan dalam Islam, 

merupakan induk dari kegiatan bisnis dan roda ekonomi. Keberadaannya 

adalah vital, karena di dalam Islam terdapat muamalah yang merupakan 

kegiatan ekonomi, yang melahirkan adanya pola konsumsi, simpanan dan 

investasi, di mana semua ini akan berujung pada kegiatan lembaga 

keuangan. Maka kehadiran 



 

 

lembaga keuangan mutlak adanya, karena bank bertindak sebagai 

intermediate antara unit supply dengan unit demand.94 

Prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah telah diterapkan 

dalam bentuk wadi’ah (simpanan), syirkah (bagi kasil), ijarah (sewa), jual 

beli dan jasa. Prinsip-prinsip tersebut merupakan akad yang dapat 

menghubungkan, antara pemilik dana (shahibul mall) dengan bank syariah 

selaku mudharib. Dalam hal ini bank syariah selaku mudharib di percayakan 

agar dapat mengelola dana dengan baik dan dapat memperoleh 

penghasilan dengan maksimal. Jenis pendapatannya berupa pendapatan 

bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan dan sewa tempat 

penyimpanan harta. 

Selain itu faktor yang juga mempengaruhi inovasi produk- produk 

pada bank syariah adalah faktor kebutuhan nasabah atau masyarakat. 

Misalnya dalam produk pembiayaan murabahah, (yang pada saat ini 

banyak diminati masyarakat) karena kebutuhan masyarakat saat ini masih 

pada kebutuhan akan barang baik itu sebagi modal kerja, investasi maupun 

konsumsi. 

Adapun dalam rangka mendukung upaya inovasi produk yang dapat 

meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional 

maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai 

peluang dan tantangannya. Bank Indonesia pada tahun 2010 telah 

melaksanakan Kajian Pemetaan Fatwa Dewan Nasional MUI (DSN) dan 

Identifikasi kebutuhan Pasar Perbankan Syariah. Kajian ini dilakukan 

melalui survey kepada pelaku industri untuk memetakan fatwa DSN yang 

terkait dengan produk perbankan syariah. Pemetaan tersebut 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan sejauh mana implementasi fatwa 

yang ada dalam produk perbankan syariah, fatwa apa saja yang terkendala 

dalam implementasinya dan produk apa saja yang diperlukan industri yang 

memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum ditawarkan 

pada DSN.95 

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa fatwa yang terkendala dalam 

Implementasi Produk Perbankan Syariah adalah: 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Hawalah. Fatwa ini dalam implementasinya masih terkendala oleh 

berbagai peraturan teknis terkait secara komprehensif dan saat ini 

dalam proses penyusunan ketentuan dimaksud. 
 

 

94  Muhammad. Manajemen Bank Syariah ....... hal. 83-84. 
95 Http.//www.Outlook Perbankan Syariah Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah  

2010, Diakses tgl 10 october 2011.  
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2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual 

Beli Salam. Fatwa ini dalam implementasinya terkendala oleh sistem di 

internal perbankan dan belum ada pengembangan untuk 

implementasinya mengingat minimnya respon masyarakat dan pasar 

yang belum kondusif. Selain itu ketentuan yang lebih bersifat teknis 

operasional masih perlu di sempurnakan. 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Implementasi fatwa ini 

terkendala oleh sistem internal bank yang belum tersedia dan petunjuk 

teknis regulasi yang masih merujuk kepada perbankan konvensional. 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang 

Musyarakah Mutanaqisah. Fatwa ini baru diterbitkan oleh DSN 

sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi kepada industri dan 

masyarakat mengenai mekanisme kerjanya serta disusun ketentuan 

teknis pelaksanaannya baik dalam bentuk PBI, PAPSI dan PSAKS. 

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Rahn dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Pelaksanaan kedua fatwa ini belum 

dipasarkan secara meluas mengingat ada keinginan dari pihak 

perbankan untuk dapat memperoleh marjin atas pembiayaan yang 

diberikan, sementara di dalam fatwa disebutkan bahwa pendapatan 

bank hanya berasal dari fee atas penyimpanan barang rahn, dan ongkos 

yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. 

6. Fatwa tentang al-Qardh. Fatwa ini belum diimplementasikan dalam 

pembiayaan komersial dengan pertimbangan adanya moral hazard 

serta batasan ketentuan yang memungkinkan pelaksanaan transaksi 

tersebut. Dalam prakteknya akad Qardh dikombinasikan dengan akad 

lain sehingga terdapat optimalisasi penggunaan dana pihak ketiga dan 

pembagian hasil keuntungan dari pembiayaan dengan skema tersebut 

(feebased income)96 

Hasil survey kepada kalangan perbankan syariah juga mengungkap 

keinginan industri terhadap keberadaan beberapa fatwa tambahan yang 

mengatur mengenai produk-produk penyaluran dana atau pembiayaan, 

pengimpunan dana dan produk treasury serta sistem pembayaran. Fatwa 

tersebut dirasakan perlu untuk segera diterbitkan sehingga dapat 

dijadikan 
 

96 Abdul Ghopur Anshori. Payung Hukum…. 
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sebagai dasar dalam pengembangan produk perbankan syariah. Fatwa bagi 

produk-produk penyaluran dana atau pembiayaan yang diperlukan industri 

meliputi: 

1. Fatwa tentang Produk Mudharabah atau Musyarakah untuk 

Pembiayaan Modal Kerja yang bersifat variable untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah sebagaimana pada produk Kredit Rekening Koran di 

Bank Konvensional. Produk ini underlying transaction- nya tidak 

dilakukan per penarikan, namun dalam perhitungan secara global per 

plafond yang disediakan (termasuk yang belum dicairkan). Industri 

memandang produk ini mendesak dan penting dengan alasan bahwa 

saat ini banyak pengusaha kecil yang memerlukan pembiayaan 

tersebut, namun menjadi terkendala karena diwajibkan memberikan 

bukti underlying transaction setiap melakukan penarikan, sementara 

nasabah belum memiliki catatan/pembukuan yang tertata dengan baik. 

2. Fatwa tentang Produk Pembiayaan seluruh Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH). Pembiayaan ibadah haji diharapkan dapat dilakukan oleh bank 

tidak hanya sebatas talangan (Qardh), tetapi dilakukan secara 

keseluruhan penyelenggaraan haji. Industri memandang produk ini 

mendesak dan penting dengan alasan bahwa kebutuhan dan 

permintaan masyarakat akan produk tersebut sangat tinggi. 

3. Fatwa tentang Produk Alih Debitur/Novasi Debitur. Industri 

memandang produk ini penting meskipun tidak mendesak dengan 

alasan sebagai cara penyelamatan pembiayaan dan/atau 

debitur/mudharib yang mengalami kendala secara syar’i antara lain 

cacat tetap atau sakit berkepanjangan atau meninggal dunia. 

4. Fatwa tentang Produk Garansi Bank. Produk ini dipandang penting tapi 

belum mendesak 
5. Fatwa tentang Grace Period dalam Produk Jual Beli Murabahah. 

Meskipun saat ini belum dipandang mendesak tetapi penting untuk 

difatwakan sebagai landasan pengembangan ke depan dengan alasan 

karena diperlukannya waktu yang memadai bagi bank untuk 

menyiapkan barang modal/investasi (pra operasional) sebelum operasi 

secara komersial berjalan efektif. 

6. Fatwa tentang Produk tentang Sale and Buy Back dengan akad Bai Al-

‘Inah. Produk ini sudah dalam proses rancangan dan belum diajukan ke 

BI. Pelaku memandang bahwa produk ini sekalipun tidak mendesak tapi 

penting dengan alasan transaski tersebut telah diaplikasikan di Malaysia 

walaupun terdapat perbedaan madzab (sharia opinion). 

7. Fatwa tentang Pembiayaan dengan Multi Akad/Kombinasi Akad yang 

menggunakan Al-Qardh. Fatwa ini dibutuhkan dengan semakin 

berkembangnya inovasi produk 
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hybrid/kombinasi. Perlu kepastian hukum syariah terkait penggunaan 

Dana Pihak Ketiga dan pembagian hasil berupa fee- based income dari 
pembiayaan tersebut seperti talangan dalam rahn, talangan dalam 

pengurusan haji dan sebagainya. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN- MUI/IV/2001 

tentang al-Qardh hanya mengatur pembiayaan yang bersifat sosial dan 

bukan komersial sehingga belum memungkinkan penggunaan dana pihak 

ketiga. Selain fatwa-fatwa tersebut di atas, kalangan industri juga 

membutuhkan beberapa fatwa lain dan telah mempersiapkan rancangan 

produk serta telah menyampaikan rancangan tersebut kepada Bank 

Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Fatwa yang digolongkan 

mendesak untuk diterbitkan tersebut adalah: 

1. Fatwa tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah Variasi. Produk ini 

sudah dalam proses rancangan pelaku dan sudah diajukan ke BI. 

Kalangan industri menganggap produk ini mendesak dan penting 

dengan alasan bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat akan 

produk tersebut sangat tinggi. 

2. Fatwa tentang Produk Pembiayaan Pola Kemitraan, baik pola Chanelling 

maupun Executing seperti dengan Multifinance, Koperasi, BPRS dan 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pelaku memandang produk ini sebagai 

diversifikasi produk untuk mempercepat bisnis bank dalam penyaluran 

dana. 
 

Fatwa yang diperlukan dalam pengembangan produk- produk 

penghimpunan dana meliputi produk berikut: 

1. Fatwa tentang Produk Tabungan Haji. Bank memandang perlu 

mengingat animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat 

tinggi. 

2. Fatwa tentang Produk Wakaf Uang Tunai. 
3. Fatwa tentang Pemberian Reward/ Hadiah Langsung Pada Waktu 

Pembukaan Rekening. Industri memandang fatwa untuk produk ini 

penting meskipun tidak mendesak dengan alasan adanya nature 

nasabah tabungan yang pada umumnya menyukai hadiah langsung 

dimuka sebagaimana nasabah di perbankan konvensional. 

4. Fatwa tentang Pemberian Hadiah kepada Nasabah Penyimpan Secara 

Undian. Fatwa ini diperlukan untuk menjawab keraguan bank maupun 

nasabah, mengingat belum ada fatwa DSN-MUI yang mengatur secara 

khusus tentang pemberian hadiah kepada kepada nasabah meskipun 

beberapa bank syariah sudah melakukannya. 

5. Fatwa tentang Produk Tabungan Emas. Beberapa bank sudah 

merancang skema operasionalnya dan sudah diajukan ke BI. 
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6. Fatwa tentang Produk Pendanaan dengan Commodity Murabahah. 

Industri sudah mengajukan permohonan fatwa ke DSN-MUI  dan telah 

merancang produknya namun belum diajukan ke BI. Fatwa ini 

dibutuhkan dengan alasan memiliki competitiveness atau daya saing 

dengan produk pendanaan konvensional, bahkan bisa mengungguli fitur 

yang ditawarkan bank konvensional. 

 
Fatwa yang diperlukan dalam pengembangan produk 

treasury dan system pembayaran meliputi produk berikut: 

1. Fatwa tentang Produk Lindung Nilai Syariah (Tahawwuth/Islamic 

Hedging). Produk ini sudah dalam proses rancangan dan belum diajukan 

ke BI. Industri memandang bahwa fatwa produk ini mendesak dan 

penting dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari dalam transaksi perbankan yang berbasis valuta asing. 

2. Fatwa tentang Jualah untuk Penerbitan Sertifikat IMA. Produk ini sudah 

dalam proses rancangan dan belum diajukan ke BI. Pelaku memandang 

produk ini mendesak dan penting dengan alasan untuk mendapatkan 

counterpart bank lain seperti konvensional dimana kepastian 

pemberian rate jualah sebagai fixed income sangat menarik bagi bank 

konvensional. 

3. Fatwa tentang Produk Repurchase Agreement (REPO). Produk ini 

digunakan sebagai fitur untuk produk berbasis efek syariah. Bank 

menganggap produk ini diperlukan dengan alasan adanya mekanisme 

REPO akan memudahkan bank dalam mengelola efek atau portofolio 

secara optimal yang dimilikinya. 

4. Fatwa tentang Transaksi on-line dan real time antara Bank Syariah 

dengan Bank Syariah/Konvensional. Perbankan memerlukan fatwa ini 

agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah konvensional agar KCS BUK 

dapat melayani transaksi KCK. 
5. Fatwa tentang Kartu Kredit dengan Akad Murabahah. Terkait dengan 

kajian ini, kegiatan penelitian juga dielaborasikan dengan pemanfaatan 

dan optimalisasi Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Internasional yang 

telah diserahkan kepada DSN-MUI pada tahun sebelumnya untuk 

memilih dan memilah produk dalam kodifikasi tersebut yang dapat 

dipertimbangkan untuk dikembangkan di Indonesia. Diantara produk 

yang memerlukan fatwa yang diusulkan sudah terdapat dalam kodifikasi 

produk internasional tersebut. Diharapkan pada tahun 2011 telah dapat 

ditetapkan prioritas dari usulan fatwa produk yang disesuikan dengan 

kebutuhan masyarakat penggunanya. 



 

 

BAB III 

HUKUM HYBRID CONTRACT 
PRODUK PERBANKAN SYARIAH 

 

Dalam empat puluh tahun terakhir, bentuk-bentuk bisnis dan transaksi 

keuangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bentuk akad tunggal 

sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Karenanya 

metode hybrid contract, komposisi akad, multi akad adalah merupakan 

keniscayaan di industry keuangan dan perbankan syariah saat ini. 
 

A. Pengertian Hukum Hybrid Contract 

Dalam buku-buku teks fiqih muamalah kontemporer, istilah hybrid 

contract disebut beragam, diantaranya seperti al-‘uqud al-murakkabah (akad-

akad yang tersusun), al-‘uqud al-muta’addidah (akad-akad yang berbilang), al-

‘uqud al-mutaqabilah (akad yangberhadapan-berpasangan), al-‘uqud al-

mujtami’ah (akad-akad yang berhimpun), dan al-‘uqud al- mukhtalilah (akad-akad 

yang bercampur), al-‘uqud al-mutakarrirah (akad- akad yang berulang), dan al-

‘uqud al-mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). 

Dr. Nazih Hammad97 mendefinisikan hybrid contract sebagai kesepakatan 

dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, 

seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrf 

(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan lain-lain, sehingga semua akibat 

hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang 

ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. 

Sementara itu Abdullah al-‘Imrani dalam buku al-Uqud al-Maliyah al-

Murakkabah mendefinisikan hybrid contract yakni: Pertama, hybrid contract yang 

mukhtaliyah (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti bay’ istighlal, 

bay’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bay’ wafa’. Jual beli istighlal 

merupakan percampuran 3 (tiga) akad, yakni 2 (dua) akad jual beli dan ijarah, 

sehingga bercampur 3 (tiga) akad. Akad ini disebut juga three in one. Jual beli 

tawarruq percampuran 2 (dua) akad jual beli. Jual beli 1 (pertama) dengan pihak 

pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga. Sementara musyarakah 

mutanaqishah merupakan akad akad campuran antara akad syirkah milik dengan 

ijarah yang mutanaqishah atau jual beli yang disifati dengan mutanaqishah 

(decreasing). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yakni 
 

97 Dr. Nazih Hammad dalam buku Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy, (2005) hal. 

7  
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musyarakah mutanaqishah. Semsntara itu substansi akad ini sama dengan Ijarah 

Muntahia Bit Tamlik (IMBT), karena pada akhir periode, barang menjadi milik 

nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan 

dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of title yang mutanaqishah, 

karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT. 

Kedua, hybrid contract yang mujtami’ah atau mukhtalitah dengan nama 

akad baru, namun menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (bay’ at-

takjiry) lease and purchase. Contoh lain yakni mudharabah musyarakah pada life 

insurance dan deposito bank syariah. Contoh lain yang cukup menarik adalah 

menggabungkan akad wadi’ah dengan akad mudharabah pada produk giro, yang 

biasa disebut Tabungan dan Giro Automatic Transfer Mudharabah dan Wadi’ah. 

Dalam hal ini, nasabah memiliki dua rekening yakni tabungan dan giro sekaligus 

(dua rekening dalam satu produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis 

jika salah satu rekening membutuhkan. 

Contoh lain lagi adalah sewa beli (lease and purchase). Menurut Usman 

Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah al-Mu’ashirah, sewa beli hukumnya boleh, tidak 

terdapat gharar padanya. Menurut Tsabir, para ulama berbeda pendapat tentang 

hukum menggabungkan dua akad yakni antara akad jual beli dan ijarah. Sebagian 

ulama mengatakan boleh, yakni ulama Malikiyah dan Imam Syafi’iyah dalam salah 

satu pendapatnya, juga Qadhi (Hakim Agama) dari ulama Hanabilah sebagian 

ulama mengatakan tidak boleh, yakni Hanafiyah, Zhahiriyah, Mazhab Syafi’iy dan 

al-Kharqy dari Hanabilah. 

Selanjutnya Dr usman Tsabir mentarjih sebagai berikut: “tetapi pendapat 

yang paling kuat adalah pandangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang 

paling nyata (realistis), karena barang (obyek) yang dibeli dan jasa yang dilakukan, 

keduanya membutuhkan iwadh’, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula 

digabung sekaligus”. 

Perbedaan sewa dan beli tidak merusak sahnya akad. Karena perbedaan 

hukum (ketentuan) dua akad tidak mencegah sahnya akad. Diantara dalil yang 

menguatkan pandapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan ijarah 

(two in one) adalah kaidah dasar dalam pertukara, tidak ada dalil yang 

mengharamkannya. Hukumnya boleh karena dasar istishab. 

Ketiga, hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak 

melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan 

dipraktekkan ke dalam suatu transaksi. Misalnya: 

1. Kontrak akad pembiayaan take over pada alternative 1 dan 4 pada fatwa DSN 

MUI No.31 tahun 2002. 

2. Kafalah wal ijarah serta qardh dan ijarah pada kartu kredit. 
3. Wa’ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah dan lainnya 

pada pembiayaan rekening Koran atau line facility. 

4. Murabahah wal wakalah pada pembiayaan murabahah basithah. 
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5. Wakalah bil ujrah pada L/C, RTGS, Genaral Insurance, dan Factoring. 

6. Kafalah wal ijarah pada L/C, Bank Garansi, pembiayaan multijasa atau 

multiguna dan kartu kredit. 

7. Mudharabah wal murabahah atau ijarah atau istisna’ pada 
pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi. 

8. Hiwalah dan syirkah pada factoring. 

9. Rahn wal ijarah pada REPO, SBI, dan SPN dan SBSN. 

10. Qardh, rahn dan ijarah pada produk gadai emas di bank syariah 

11. Dalam transaksi pasar uang antar bank syariah yang menggunakan bursa 

komuditas dibutuhkan 5 (lima) akad yakni: (1) akad bay’ antara bank surplus 

(peserta komersial) dengan pedagang komoditas; (2) akad murabahah antara 

bank surplus dengan bank deficit (konsumen komoditas); (3) akad bay’ antara 

bank deficit dengan pedagang komoditas; (4) wakalah antara bank deficit 

kepada agen atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ); (5) akad bay’ muqayyadhah 

antara sesame pedagang komoditas. 

 
Keempat, hybrid contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan). 

Bentuk ini dilarang dalam syari’ah. Misalnya menggabungkan jual beli dan 

pinjaman (bay’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam 

satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yakni hadis 

Rasulullah SAW. contoh yang lain lagi adalah menggabungkan antara qardh 

dengan janji hadiah. 

Selain itu, terdapat pula hybrid contract yang mustatir (tersembunyi). 

Misalnya tabungan mudharabah di bank syariah. akad yang digunakan pada saat 

transaksi hanyalah satu akad yakni mudharabahah. Namun sebenarnya, dalam 

akad tersebut tidak cukup hanya satu akad, harus ada akad lain sebagai tambahan, 

yakni kafalah, karena ketika nasabah menarik dana di ATM (Automatic Teller 

Mechine) bersama, bukan ATM bank bersangkutan, dipelukan akad kafalah. 

Namun akad tersebut tidak disebutkan, melainkan tersembunyi (mustatir) karena 

sudah menjadi ‘urf perbankan, dimana setiap tabungan, dapat ditarik di ATM 

tertentu (termasuk ATM Bersama). 

Dalam sukuk ijarah, sebenarnya terdapat tiga akad yakni akad bay’ (bay’al-

manfa’ah), akad ijarah dan akad bay’ kembali. Namun dalam penamaan biasanya 

disebut sukuk ijarah saja. 

Dalam praktek legal (hukum) dilembaga keuangan syariah (LKS), ada hybrid 

contract yang akad-akadnya harus dipisahkan dan ada pula yang boleh disatukan 

dalam satu dokumen (satu materai). Akad syirkah muntanaqishah harus 

dipisahkan akad-akadnya, akad pertama ialah syirkah milik, dana akad kedua ialah 

ijarah yang khusus. Semua ulama mengharuskanterpisahnya kedua akad tersebut. 
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Dalam gadai syariah terdapat tiga akad, yakni rahn, qardh (dayn) dan 

ijarah. Akad rahn dan dayn (janji hutang) boleh disatukan, karena memang harus 

bersatu dalam satu kertas. Sedangkan akad ijarah sebaiknya dipisahkan untuk 

menghindari kesan penafsiran ijarah itu atas dasar hutang (qardh). Ijarah tidak 

terkait dengan qardh, melainkan terkait dengan penyewaan tempat, keamanan 

barang gadai dan sebagainya. 

Demikian halnya dalam kartu kredit terdapat tiga akad, yakni kafalah dan 

ijarah saat pembelian barang di merchant, dan kedua akad qardh dan ijarah, ketika 

penarikan uang. 

Dalam pembiayaan take overbanyak sekali alternative hybrid contract di 

dalamnya berdasarkan fatwa DSN MUI No.31 tahun 2002. Antara lain, gabungan 

akad qardh, bay’ dan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) atau murabahah. Jika 

menggunakan akad murabahah, mirip dengan bay’ al-inah, maka seharusnya 

dihindari. Akad bay’ dalam pembiayaan take over dapat dilakukan di bawah tangan 

(secara fiqih saja, tanpa notaris), karena hanya sebagai bridging of financing. Peran 

notaries hanyalah ketika akad murabahah berlangsung. 

Demikian pula dalam praktik hedging (tahawwut) melalui Islamic Swap, 

akadnya juga hybrid, pertama dapat menggunakan double qardh, kedua sharf 

biasa dan wa’ad, ketiga tawarruq timbale balik (double tawarruq). Semuanya 

adalah hybrid contract. 
 

B. Hukum Larangan Kontrak Two in One 

Namun demikiran, dalam literature ekonomi syariah yang ada, sudah lama 

mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu 

transaksi (two in one). Artinya, kontrak yang mengandung two in one dilarang 

dalam syariah. larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh kontrak, sehingga 

setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan 

dengan syariah. 

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad 

sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang 

harus digunakan atau berlaku. Dalam terminology fiqih, kejadian ini disebut 

dengan shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor 

berikut terpenuhi, yakni objek sama,  pelaku sama dan jangka waktu sama. 

Bila satu saja dari factor di atas tidak terpenuhi, maka two in one tidak 
terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari transaksi two in one 

adalah transaksi lease and purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi gharar 

dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang 
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berlaku: akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa beli ini 

diharamkan.98 

Dalam hadis, Rasulullah SAW secara jelas menyatakan dua bentuk multi 

akad yang dilarang yakni: (1) multi akad dalam jual beli (bay’) dan pinjaman; (2) 

dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua akad dalam satu transaksi. 

Untuk hadis pertama yakni menggabungkan akad bay’ (jual beli) dan salaf 
(pinjaman). Dalam sebuah hadis disebutkan: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah 

SAW melarang jual beli dan pinjaman”. (HR.Ahmad).99 Misalnya seseorang (sebut 

saja Ali) meminjamkan (qardh) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan 

penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 

1000 dirham. Hal ini seolah-olah Ali memberi pinjaman 1000 dirham dengan akad 

qardh dan menjual barang seharga 900 dirham, agar mendapatka margin 100 

dirham. Disini Ali memperoleh kelebihan 100 dirham, karena harga penjaulan 

barang menjadi 1000 dirham. 

Contoh tersebut, menurut Imrani tidak selamanya diharamkan, karena jika 

harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah hybrid 

contract antara qardh dan jual beli.100 Dalam hal ini Ibn Qayyim berpendapat 

bahwa Nabi SAW melarang multiakad antara akad salaf (member pinjaman atau 

qardh) dan jual beli, untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. 

Namun, jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung, muallaq) hukumnya boleh. 

Larangan ini sepertinya hendak menunjukkan bahwa qardh tidak boleh dikaitkan 

dengan akad apapun, karena qardh adalah akad tabarru’(kebaikan), bukan akad 

bisnis. 

Untuk hadis kedua yakni larangan penghimpunan akad jual beli dalam satu 

akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah 

r.a.,: Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.101 Redaksi hadis 

yang mirif dengan hadis di atas adalah shafqatain fi shafqatin wahidah (dua 

transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadis ini, sementara 

pendapat yang dipilih (rajih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad 

demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. 

Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, 

“saudara-saudara saya menjual barang ini Rp.1 juta, jika dibayar cash, dan Rp.1,2 

juta jika dibayar dengan mencicil setahun”. Lalu seorang 
 

98 Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Dua (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 41 

99 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, J.2 (Beirut: Dar al- Ihyai al-
Turats al-araby, 1414 H), cet. Ke-3, hal. 178. 

100 Ibn Qayyim al-jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-Alamin, (Kairo: Maktabah Ibn 

Taimiyah, tt.), J.3, hal. 153. 
101 HR. Malik, Imam Malik ibn Anas, al-Muwattha’ j.2., hal.663 



 

 

yang hadir berkata, “saya beli”. Disini telah terjadi ijab dan qabul, 

sementara harganya tidak jelas, karena dipilihkan dua macam harga. 

Ada pula yang menafsirkan seperti ini: seseorang menjual suatu barang 

dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang 

menjual itu dengan harga yang lebih rendah secara kontan. Akad al-‘inah seperti 

ini merupakan hilah dari riba. Inilah yang disebut bay’ al-inah. Menurut Ibnu 

Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat. 

Penyebab larangan hybrid contract tersebut, disebabkan beberapa hal 

yakni: 

1. Dilarang karena nash agama “Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW melarang 

jual beli dalam satu jual beli”.102 Larangan menghimpun dua akad jual beli 

dalam satu akad jual beli didasarkan pada nash hadis tersebut. 

 
Dalam hadis lain disebutkan “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW 

melarang jual beli dan pinjaman”. (HR.Ahmad).103 

 
Selain persfektif nash agama, larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi 

itu mengandung riba dan gharar. 

 
2. Dilarang karena hilah kepada Riba. Contohnya ialah jual beli al-‘inah. Jual beli 

dilarang karena hilah kepada riba. Contoh lainnya adalah praktek tawarruq 

munazzam yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil 

pembeli dalam menjual barang kea gen di bursa. Contoh berikutnya adalah 

menggabungkan akad tawarruq, wakalah dan wadi’ah untuk pembiayaan multi 

guna atau multi jasa. Dimana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank 

Syariah yang memberikan dana. 

 
3. Multiakad menyebabkan jatuh ke Riba. Setiap multi akad yang mengantarkan 

pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang 

membangunnya adalah boleh, seperti penggabungan qardh dengan janji 

hadiah. 

 
Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawa 

kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang, seperti; 

multiakad antara akad salaf (pinjaman atau qardh) dan jual beli. Misalnya, saya 

meminjamkan uang kepada anda sebesar 
 
 
 

102 HR. Malik, Imam Malik ibn Anas, al-Muwattha’ j.2., hal.663 
103 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, J.2 (Beirut: Dar al- Ihyai al-

Turats al-araby, 1414 H), cet. Ke-3, hal. 178.  
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Rp.1 juta, dengan ketentuan anda harus membeli handphone saya dengan 

harga sekian. 

 
Multiakad yang merupakan gabungan antara akad qardh dan hibah atau 

manfaah lain dilarang syariah. ulama sepakat mengharamkan qardh yang 

dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. 

Contoh, seseorang (misalnya Ahmad) meminjamkan uang kepada si B, dengan 

syarat Ahmad menempati rumah si B. contoh lainnya yakni, misalnya saya 

pinjamkan kepada anda uang Rp. 1 juta tapi saya pakai motor anda selama satu 

bulan. Termasuk dalam katagori ini menggabungkan qardh dengan ijarah 

dalam satu transaksi, kecuali ijarahnya sebatas biaya operasional, yakni untuk 

menutupi riel cost (biaya ril yang dikeluarkan). 

 
Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, 

seperti antara akad qardh dengan ijarah. (al-Imran, al-uqud al-maliyah al-

murakkabah, hal 181-182) 

 
4. Multiakad menyebabkan jatuh ke gharar. Misalnya sebuah perusahaan 

multifinance menjua mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan 

Rp.250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa urbun di awal. Namun perusahaan itu 

menawarkan beberapa alternative besaran urbun, tanpa ditetapkan (dipilih) 

salah satu alternative besaran urbunnya. Jika urbun di bayar bulan keenam, 

harganya lebih murah, jika bulan ke 13 harga urbunnya sekian dan seterusnya. 

Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga 

pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut dengan gharar. 

 
Dari beberapa hadis yang melarang penerapan two in one tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa syariah hanya membatasi larangan ituuntuk beberapa 

kasus dan membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. 

 

C. Pandangan Ulama tentang Hukum Hybrid Contract 

Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah al-Maliyah al-Muqarran 

menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua 

akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. 

Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi 

syarat-syarat dan akad-akad. Dengan demikian menurutnya maka hukum multi 

akad atau hybrid contract adalah boleh. 

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama 

syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan 

diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang 
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membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak 

diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan 
atau membatalkannya (Al-‘Imrani, Al-‘Uqud al-maliyah al- Mukarrabah, hal. 69). 

Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau 

menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena 

adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula 

menggabungka jual beli cicilan dengan jual beli cash (tunai) dalam satu transaksi. 

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala kegiatan muamalat di dunia 

adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram 

kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. (Ibn 
Taimiyah, Jami’ al-Rasul. J.2., hal. 317). 

Nazih Hammad dalam buku al-‘uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al- Islamy 

menuliskan: “hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi 

hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-

sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalail 

yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi 

mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus 

itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yakni 

mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah 

disepakati” (Nazih Hammad, al-‘uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy, hal. 8). 

Demikian pula dengan Ibn al-qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal 

dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. 

(Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, j.1., hal. 344). 

Al-Syatibi menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan 

muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) 

apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan 

hukum asal dari muamalat mendasarkan substansinya, bukan terletak pada 

praktiknya (iltifat ila ma’any). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan 

atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang 

muamalatterbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan 

yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan 

melaksanakan (ta’abbud) (al-Syatibi, al-Muwafaqat,. J.2., hal.284). 

Pendapat-penddapat di atas didasarkan pada beberapa nash yang 

menunjukkan kebolehan multi akad atau hybrid contract dan akad secara umum. 

Misalnya sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad- akad itu”. 

Dengan demikian baik itu para dosen, ahli ekonomi syariah dan para 

banker syariah serta para konsultan haarus mempelajari kembali 
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secara mendalam pandangan-pandangan ulama tentang akad two in one, multi 

akad atau hybrid contract agar pemahaman terhadap desain kontrak syariah, bisa 

lebih konfrehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa aterjadi karena 

kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literature yang sampai kepada 

kita. 



 

 

BAB IV 

STUDI INOVASI PRODUK BANK SYARIAH 

 
A. Kebijakan dan Mekanisme Yang Diterapkan oleh PT. BPRS Dana 

Hidayatullah Yogyakarta Dalam Pengembangan dan Inovasi Produk. 

 
PT. BPRS Dana Hidayatullah, dalam kebijakan serta mekanisme inovasi 

produk-produk dalam penerapannya mengacu pada prosedur Bank Indonesia 

(BI), artinya inovasi produk-produk BPRS Dana Hidayatullah tidak terlepas dari 

prosedur BI. Dimana PT. BPRS Dana Hidayatullah dalam melakukan suatu 

kebijakan dan mekanisme inovasi produk harus mengajukan izin terlebih 

dahulu yang ditujukan kepada BI, yang berbentuk Surat Permohonan Izin 

Inovasi Produk.104 

Tidak sampai di situ PT BPRS Dana Hidayatullah kemudian mendapat 

respon atau yang berbentuk surat balasan yang didalamnya terdapat suatu 

koreksi terhadap pihak BPRS Dana Hidayatullah. Karena di dalam surat 

permohonan izin yang dilayangkan oleh BPRS Dana Hidayatullah hanya 

melampirkan Copy Fatwa DSN tentang produk yang akan dikembangkan, 

kemudian opini syariah dari Dewan Pengawas Syarah (DPS) tentang suatu 

produk yang akan di kembangkan, dan system operasional prosedur produk 

yang akan dikembangkan. 

Sementara terkait dengan hal tersebut, respon maupun koreksi BI 

perihal izin inovasi produk, menindaklanjuti dengan membalas surat izin 

tersebut yang di dalamnya berisi tentang koreksi dimana BPRS Dana 

Hidayatullah di minta kembali untuk melampirkan hal- hal sebagai berikut: 

 Pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah, yang dilengkapi 

dengan akad yang digunakan dalam produk yang akan di kembangkan, 

salah satunya berisi tentang Fatwa DSN yang digunakan dalam suatu 

produk yang akan dikembangkan, kesesuaian produk dengan prinsip 

syariah, pendapat masing- masing DPS (Ketua dan Anggota) dan di bubuhi 

oleh tanda tangan ketua dan anggota DPS. 
 Draft akad suatu produk yang akan dikembangkan. 
 Dan kesesuaian mengenai produk baru dengan produk sebagaimana 

tercantum dalam kodifikasi produk perbankan syariah.105 

 

104 Dokumentasi BPRS Dana Hidayatullah. Lihat, Lampiran 
105 Dokumentasi dan wanwancara PT. BPRS Dana Hidayatullah. (wawancara dengan Julia 

nOermawati eka selaku kepala bagian operasional: tgl 3 oktober 2011)  

Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 73 



Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 74  

 

 

Dengan demikian PT. BPRS Dana Hidayatullah wajib menyesuaikan 

Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

menyediakan informasi secara transparan kepada nasabah sebagaimana 

diatur dalam peraturan BI No.7/6/PBI/2005 dan Surat Edaran No 7/25/DPNP 

tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi 

Nasabah. 

Dalam tahun 2010, secara umum Bank Indonesia telah menetapkan 

sejumlah arah kebijakan dibidang perbankan dengan pendekatan insentif dan 

disinsentif. Hal ini antara lain mencangkup peningkatan ketahanan system 

perbankan yang perlu di tempuh melalui penguatan pengaturan, pemantapan 

system pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri 

perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan. Selain itu upaya 

untuk mendorong peningkatan intermediasi perbankan melalui 

penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Secara 

spesifik kebijakan untuk perbankkan syariah dalam tahun 2010 diarahkan 

untuk meningkatkan peran perbankan syariah terhadap perekenomian 

nasional dan penguatan pertahanannya. Kebijakan untuk kebijakan syariah ini 

diupayakan dengan meningkatkan intensif untuk mendorong peningkatan 

modal, memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak 

perusahaannya, serta menfalisitasi kebutuhan perbankan syariah yang 

kompeten. 

Sejumlah kegiatan yang merupakan implementasi arah kebijakan tahun 

2010 dibidang perbankan syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia, khusunya 

direktorat perbankan syariah dengan mencakup berbagai kegiatan dalam 

bidang penelitian, pengaturan, dan pengembangan, perizinan, dan 

pengawasan perbangkan syariah. 

Dalam pengembangan serta pengenalan inovasi produk, BPRS Dana 

Hidayatullah juga melakukan kegiatan berupa studi banding dan workshop, 

misalnya pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Bogor selama 10 hari, yang 

membahas tentang pengenalan produk baru yaitu gadai syariah yang 

merupakan produk terbaru tahun 2010 yang berbasis syariah. Dimana produk 

tersebut merupakan hasil dari inovai produk perbankan syariah. Diadakannya 

inovasi produk oleh pihak BPRS Dana HIdayatullah berupa gadai syariah 

karena gadai tersebut merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya, 

gadai sampai saat ini masih sangat popular baik dimasyarakat umum maupun 

mahasiswa sekalipun. 

Sehingga terdapatnya gadai berbasis syariah agar lebih memudahkan 

yang tentunya dapat memeberi kenyamanan karna tidak melanggar syariat. 

Hal tersebut merupakan inovasi produk yang dapat memberikan alternatif 

yang halal berkah dan menguntungnkan sebagaimana motto BPRS Dana 

Hidayatullah. 



Hukum Hybrid Contract Perbankan Syariah 75  

 

 

Dalam pengembangannya, BPRS Dana hidayatullah mengukuhkan 

kemitraan dengan menggandeng 15 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Ke-15 
BMT tersebut, 10 di antaranya berlokasi di Klaten dan lima lainnya di 

Magelang. 

Direktur BPRS Dana Hidayatullah Ita Yulistiyani mengatakan: 

“Kita tidak akan menggunakan perangkat bunga melainkan 

menggunakan system bagi hasil, jual beli dan jasa dalam 

mendapatkan keuntungan. Sementara untuk nasabah penyimpan 

dana, kita memberikan bagi hasil pendapatan bank dengan nisbah 

yang telah disepakati, dan mengatakan dengan bermitra bersama 

BMT, pihaknya lebih leluasa menggarap pasar, selain itu, pelayanan 

juga bisa lebih meluas dan menjangkau masyarakat di berbagai 

wilayah. Ita juga mengatakan, kita tidak hanya menyalurkan 

pembiayaan terhadap nasabah di Jogja, tapi juga luar daerah. Dengan 

begitu, keberadaan kita juga lebih dirasakan manfaatnya untuk 

mansyarakat luas.” 

 
Dalam hal ini pihak BPRS terus melakukan terobosan, untuk menggarap 

pasar nasabah. Langkah ini dilakukan, mengingat operasional BPRS memang 

berbeda dengan bank konvesional, karena produk-produk yang ditawarkan 

oleh BPRS Dana Hidayatullah ini selalu berlafaskan Islam karena dilandasi 

dengan unsur syariah. Salah satu contoh produk yang saat ini ditekankan 

adalah produk gadai emas syariah. 

Kemudian sesuai dengan motto BPRS Dana Hidayatullah yaitu halal 

berkah dan menguntungkan, sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip 

syariah BPRS Dana Hidayatullah juga ikut berperan dalam pengelolaan dana 

zakat, infaq dan shodaqah. Maka pihaknya berusaha menjalin kerjasama 

dengan semua pihak atas dasar saling menguntungkan, seperti kerjasama 

dengan BMT. Contohnya, apabila ada nasabah BMT butuh pembiayaan modal 

kerja, kemudian BMT- nya tidak mampu karena melampaui Batas Minimum 

Penyaluran Pembiayaan (BMPP), maka disitulah BPRS berperan. 
 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan dan Inovasi Produk 

Perkembangan produk keuangan syariah belakangan ini mencuat ke 
permukaan. Para praktisi bisnis dan investasi banyak yang melirik sistem 

syariah sebagai pilihan dalam pengembangan bisnis dan investasinya. Disisi 

lain, lembaga keuangan yang telah berjalan juga berpacu untuk memfasilitasi 

masyarakat dengan berbagai macam produknya. Tuntutan masyarakat 

tentang produk bank syariah juga semakin meningkat. 
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Selain itu, kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen akan produk-

produk yang ada pada PT. BPRS Dana Hidayatullah agar dapat melayanii 

kebutuhan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap dilakukannya 

inovasi produk. Atas dasar inilah, maka PT. BPRS Dana Hidayatullah 

mengupayakan untuk mengembangkan produk yang bersinggungan dengan 

penyediaan fasilitas pembiayaan yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

C. Analisis Studi 
1. Analisa Terhadap Kebijakan, Mekanisme Yang Diterapkan oleh PT. BPRS 

Dana Hidayatullah Yogyakarta Dalam Pengembangan dan Inovasi Produk. 

Kebijakan merupakan pedoman bagi PT. BPRS Dana Hidayatullah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pengembangan 

dan inovasi produk. Sedangkan mekanisme merupakan cara kerja PT. BPRS 

Dana Hidayatullah dalam pengembangan dan inovasi produk. 

Dari data hasil penelitian yang diperoleh pada PT. BPRS Dana 

Hidayatullah, terlihat bahwa untuk kebijakan dan mekanisme yang 

diterapkan dalam pengembangan dan inovasi produk melewati tahapan 

sebagai berikut: Pertama, berdasarkan kebijakan, pengembangan dan 

inovasi produk yang akan dilakukan disesuaikan dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), yakni yang digariskan dalam 

Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan BI, hal 

ini tentunya menyangkut penghimpunan dana, pembiayaan dan produk 

jasa. 

Namun untuk kebijakan ini, peneliti tidak menemukan data dan 

informasi dari PT. BPRS Dana Hidayatullah menyangkut adanya Surat 

Keputusan yang mengatur tentang kebijakan yang diterapkan dalam 

pengembangan dan inovasi produk, dan data dan informasi diperoleh 

sebagaimana yang telah digariskan dalam Sistem Operasi dan Prosedur 

(SOP) yang sesuai dengan ketentuan BI saja. 

Tahapan ini oleh PT. BPRS Dana Hidayatullah diikuti oleh tahap 

kedua yakni studi banding, menyangkut pengembangan dan inovasi 

produk yang hendak dilakukan. Tahap ketiga yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Dana Hidayatullah yakni dengan melakukan upaya sosialisasi atas 

pengembangan dan inovasi produk yang dilakukan yakni dengan 

melakukan kerjasama dengan BMT-BMT yang ada, baik yang ada di daerah 

Yogyakarta maupun Klaten. 

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan tersebut, Nampak telah 

mewakili kebijakan dan mekanisme dalam pengembangan dan inovasi 

produk, namun sesungguhnya tahapan tersebut, masih 
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belum lengkap dan terkesan instant. Padahal, penentuan kebijakan dan 

mekanisme pengembangan dan inovasi produk pada PT. BPRS Dana 

Hidayatullah semestinya dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan 

produk atau inovasi produk dan bukan hanya dengan meniru atau merujuk 

produk-produk yang sudah dipraktekkan. Tapi merupakan kegiatan yang 

strategis yang sangat menutut. Kebijakan dan mekanisme pengembangan 

dan inovasi produk harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja 

keuangan, dan tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara PT. 

BPRS Dana Hidayatullah dengan nasabahnya serta pengembangan dan 

distribusi pelayanan produk.106 

Pengembangan dan inovasi produk juga dapat dilakukan dengan 

menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep- konsep fiqih 

muamalah kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid 

fiqh, tarikh tasyri’ dan falsafahnya, serta dan ilmu maqashid syariah. 

Metode Ijtihad insya’iy dan ijtihad intiqa’iy sangat diperlukan dalam 

melakukan pengembangan dan inovasi produk. 

Pengembangan produk membutuhkan penilaian kebutuhan, 

penghasilan gagasan pembahasan dengan penasehat/dewan syariah untuk 

memutuskan prosedur terperinci guna beroperasi dan implementasinya 

produk, pengembangan mekanisme dan prosedur (persiapan petunjuk 

pelaksanaan untuk bimbingan bagi sluru staf). Dan persetujuan final oleh 

departemen syariah dari bank PT. BPRS Dana Hidayatullah. 

Kebijakan dan mekanisme pengembangan dan inovasi produk juga 

harus dibahas dengan staf operasional guna memastikan berjalannya 

produk dengan lancar yang sesuai dngan prosedur yang diakui. Dukungan 

teknologi informasi (TI) adalah bagian tak terpisahkan dalam bisnis dan 

kebututuhan dewasa ini yang harus dipenuhi. 

Peluncuran produk menandai dimulainya proses yang lain, yakni 

perbaikan dan modifikasi dari karaktristik produk. Dengan memperhatikan 

saran-saran yang mungkin masuk, karaktristik produk dapat dimodifikasi 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara yang lebih efektif. 

Sebuah produk mungkin dapat melibatkan lebih dari satu mode guna 

memenuhi kebutuhan bisnis dengan cara-cara yang sesuai syariah dan 

efisien. Misalnya, produk pembiayaan perumahan yang didasarkan pada 

musyarakah menurun mungkin akan mencakup konsep syirkah, ijarah, 

istisna’, dan wakalah. Pengembangan dan inovasi produk juga harus 

mengamati peraturan dari mode-mode terkait.107 

 

106 Muhammad, Bank Syariah …….hal. 95. 
107 Muhamad Ayub. Islamic …hal.545. 
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Tentunya tahapan-tahapan tersebut juga harus tetap berpedoman 

pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank 

sentral yang bertugas mengawasi dan mengatur perbankan dan Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dalam aspek fiqih muamalah produk-produk 

perbankan. 
 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan dan Inovasi Produk 

Pada PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. 

Dari hasil penelitian pada PT. BPRS Dana Hidayatullah diketahui 

bahwa faktor yang mempengaruhi pengembangan dan inovasi produk 

adalah adanya tuntutan masyarakat tentang produk bank syariah yang 

semakin meningkat. Selain itu, kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen 

akan produk-produk yang ada pada PT. BPRS Dana Hidayatullah agar dapat 

melayani kebutuhan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap 

dilakukannya inovasi produk. Atas dasar inilah, maka PT. BPRS Dana 

Hidayatullah mengupayakan untuk mengembangkan produk yang 

bersinggungan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan yang langsung 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dari faktor tuntutan masyarakat atas pengembangan dan inovasi 

produk, hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat dalam hal ini 

nasabah PT. BPRS Dana Hidayatullah juga membutuhkan pengembangan 

dan inovasi produk baru tersebut. Ini berarti factor tuntutan masyarakat 

inilah yang paling berpengaruh, karena dari hasil wawancara factor inilah 

yang sering muncul/disebut oleh narasumber. 

Padahal masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengembangan dan inovasi produk pada PT. BPRS Dana Hidayatullah dari 

pengamatan yang peneliti lakukan, faktor- faktor yang mempengaruhi 

pengembangan dan inovasi produk pada PT. BPRS Dana Hidayatullah, 

dapat peneliti golongkan kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Baik 

faktor internal maupun faktor eksternal juga dipengaruhi oleh faktor 

pendukung dan faktor penghambat pengembangan dan inovasi produk 

pada PT. BPRS Dana Hidayatullah. 

Faktor pendukung yang peneliti maksud adalah faktor- faktor yang 

mendukung lahirnya produk-produk baru hasil pengembangan dan inovasi 
produk, sementara faktor penghambat adalah faktor yang menghambat 

lahirnya produk-produk baru. 

Diantara faktor-faktor tersebut yakni kemampuan SDM yang masih 

terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan 

inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan 

SDM bank syariah masih terbatas. Meski secara umum sudah memahami 

konsep dasar produk syariah yang sudah 



111 Ibid. 
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ada, namun masih banyak officer bank syariah yang belum memahami 

dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional 

yang jumlahnya sudah mencapai 73 fatwa.108 Akibatnya, masih banyak 

fatwa DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, 

seperti pembiyaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah 

mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada 

anjak piutang, L/C dan lain-lain.109 

Padahal ada sekitar 50-an konsep lagi yang perlu dikembangkan 

sebagai produk khas bank syariah, selain dari fatwa DSN yang sudah ada. 

Jadi masih banyak produk inovatif yang belum difatwakan DSN-MUI.110 

Produk-produk inovatif ini siap dijadikan rujukan dalam inovasi produk di 

tengah persaingan dengan bank konvensional dan semakin kompleknya 

kebutuhan finansial masyarakat. 

Sebanyak 50-an konsep inovasi ini berasal dari penggalian terhadap 

fiqh muamalah kontemporer yang didasarkan pada ilmu ushul fiqh, 

qawa’id fiqh, falsafah tasyri’, tarikh tasyri’ dan maqashid syariah.111 

Penggalian ini akan menciptakan produk yang unggul dan khas syariah yang 

pada gilirannya akan mewujudkan differensiasi produk. 

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih 

kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan 

banyak tergantung kepada kemampuan bank- bank syariah menyajikan 

produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberkan kemudahan 

transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Karena itu bank-bank syariah, termasuk PT. BPRS Dana Hidayatullah 

harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas SDM dengan 

menggelar training atau workshop inovasi produk, bahkan membantu 

memberikan beasiswa bagi karyawannya untuk kuliah S2 Ekonomi Syariah. 

Seandainya tidak bisa menyeluruh beasiswanya, minimal sebagian, 

sepertiga atau seperempat dari biaya kuliah. 

Faktor berikutnya adalah pemahaman produk dan pengetahuan 

syariah yang masih lemah yang dimiliki oleh setiap insan diperbankan 

syariah tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan produk 

bank syariah. Minimnya 

 

108 Abdul Gafur Anshori, Payung …. hal. 123-128. 
109 www. Islamicfinance.co.id diakses pada tanggal 25 Oktober 2010. 
110 Ibid. 

http://www/
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pengetahuan mengenai aspek fiqh dalam perbankan syariah menjadi salah 

satu kendala dalam pengembangan produk di bank syariah, termasuk pada 

PT. BPRS Dana Hidayatullah. 

Memang untuk memasyarakatkan produk-produk perbankan 

syariah terlebih produk-produk hasil inovasi, bukanlah suatu pekerjaan 

mudah. Tariqullah Khan sebagaimana yang dikutip Edi Suandy Hamid 

secara sistematik menunjukkan beberapa aspek yang menyebabkan 

pentingnya ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah disebarluaskan 

dan kendalanya, yakni:112 Pertama, masih terbatasnya penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam kehidupan perekonomian kita sehari-hari. Ini terjadi 

karena terbatasnya ahli syariah yang memahami dan mendalami ilmu 

ekonomi, dan terbatasnya ekonom muslim yang mendalami syariah. 

padahal pengajaran dan pengkajian ekonomi Islam menuntut adanya 

individu yang berkeahlian pada kedua bidang itu. Kedua, ekonom-ekonom 

muslim dewasa ini lebih akrab dengan teori ekonomi konvensional, 

walaupun sebenarnya prinsip-prinsip ajaran ekonomi Islam sudah lebih 

dulu muncul dibanding ekonomi modern saat ini. Diabaikannya kontribusi 

ekonomi Islam ini agaknya berkaitan dengan kurangnya upaya 

pemasyarakatan ekonomi Islam. Ketiga, lembaga-lembaga keuangan yang 

eksis dan berkembang dewasa ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

tidak sejalan dengan ajaran Islam. Tanpa dukungan institusi keuangan yang 

islami untuk membuktikan model-model ekonomi Islam, maka 

perkembangan ekonomi Islam akan menjadi sulit. Disinilah factor kebijakan 

pengembangan dari pemerintah dan BI sebagai bank sentral menjadi 

sangat dibutuhkan. 
Harus dicatat, melakukan inovasi produk bukan hanya 

dengan meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan di 

luar negeri. Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan 

mengembangkan secara kreatif konsep- konsep fiqh muamalah 

kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh 

tasyri’ dan falsafahnya, serta dan ilmu maqashid syariah. Metode Ijtihad 

insya’iy dan ijtihad intiqa’iy sebagaimana yang ditawarkan Yusuf al 

Qaradhawy sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk. 
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hukum hybrid ccpontract dalam inovasi produk perbankan syariah serta dilengkapi dengan studi 

kasus pada BPRS tentang hukum inovasi produk petrbankan syariah. 

 

Buku ini sebagai salah salah satu penunjang dalam menyikapi semua yang berkaitan dengan 

perkembangan dan inovasi produk perbankan syariah mengingat inovasi produk keuangan 

syariah di Indonesia saat ini terus berevolusi seiring dengan semaikin tumbuhnya industri non 

ribawi. Inovasi perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia terus didorong dan kini 

tak hanya produk dengan satu akad saja, namun juga perkembangan hingga memiliki lebih dari 

satu akad. Harmonisasi seluruh infrastruktur pendukung pun menjadi urgensi dalam 
menciptakan prduk secara utuh yang dapat bermanfaat bagi masyaarakat. 
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