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ABSTRACT
lsiamic Bank is a bank that is based on Syariah prrncipies The prtnciples must always be obeyed both in th:

establishment and in the operational, including the financial capital Regarding the capital, it must not com:

from a source that is considered as haram according to Syariah principles, which will cause a mix betwee'

halai and haram. Somethrng that is halal must be strictly separated from something that is haram, and vtce

versa This paper discusses The Appltcation of Syariah Principles in lslamic Bank Capitalization Several principle:

are applied and must be obeyed by lslamic Bank, namely: Al-Ta'awan Principle, Principle of Avoiding (A

tkhtinaz) from gharar, masyir, and riba As a part of lslamic Economy, the activities of lslamic Bank can b:

observed from four points of view, namely, ilahiyah economy, ahlaq economy, humanity economy, anc

balance economy. Meanwhile, from several viewsnof Musltm Economists, it can be concluded that the core a'

lslamic teaching is tauhid, whrch means that all human activities in the woild, including economy, is mere .

for ibadah act of devotion - which is aimed at followinE one law, Allah's law T",e' value of tauhid, '
practice, is interpreted in many valaes and there are three basic values that become distinguishing factor:

beti,.teen islamic economy and othet namely adl, khilafah, and takaful lt can be conladed that is a possibrlr.

that 5yarish Principles are vtclated by lslamrc Bank rn terms of its capitalization This can be see from tr=

missing of requirements that make it compulscry for all founders to make a statement letter which states th;

the financial capitat deposited to lslamic Bank does not come from a soL)rce which is considered as hara.'
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: - ci(tQ ia 5);anah Prirtciple. fne conseguence oF the missing requirement ts the passibility of receiving

.'=-. {inanclai capitai fron the faunciers. Shoulci this happen, then Syariah Principle is vrolated

r-:' !1r.;,.13,1 1.:;;ncipie, flnancta! capital, islamic bank

:)-l,lK

: ' 
-.. Syari'ah aCaian barik yang meirciasarkan pada prinsip prinsip Syariah Prinsip-prinsip Syariah tersebut harus

. . - dipatuhi oieli Eank Sy;riah nruiai ciari pendir-ian sampai dengan operasionalnnya, termasuk juga dalam hal

:: rncdalati Banr S;rarrah Berkaitan clerqen pei'rnoda arr, irodai Bank Syariah tidak boleh berasal dari sumber

. ,, ilnaramkan se{-ara S;;ariah, karena hal itu nanti akan rnenyebabkan bercampurnya sesuatu yang haram

:-r3.yanghalal 5esLLaiuyanghalal harussecarategasdipisahkandenganyangharam,demrkianjugasebaliknya.

-. =^- makalah ini dibahas tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah Ada beberapa
-t c yang berlaku dan irarus ciipatuhi oieh Bank Syaraiah, diantaranya: Prinsip Al-Ta'awun, Pinsip Menghindar

- .:'tnaz,0rinsip menghindari dan n-renjauhkan diri dari perbuatan Gharar, Maysir, dan Riba Sebagai bagian

. (:g atan ekonorrri islani, maka kegiatan EankSyarian dapatdilihatdari empatsudut pandang, yaitu:ekonorni

.- , ah, ekonomi ahl,rq, ekononri kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan 5ementara itu, dari berbagai

: - rargan ekonom rnusiim, dapat clrretahui bahwa inti dari nilai ajaran lslam adalah tauhid, yaitu bahwa

..-: , akti'.,rtas manusie didurnia ini, iermasr-;Kekonomi, hanya ciaiaam rangka ibadah, untukditujukan mengikuti
-. .al'iah hu^rim, laitu hukkurn Allah Niiai tauhid, dalam pelaksanaannya diterjemahkan dalam banyak nilai

. - .erCapat tiga niiai dasar yang rrenjadi pembecia ekonomi syariah dengan lainnya, yailu: adl, khilafah dan
'-..'.ti rr,asil ka;ian clapat cisirnpu kan bahr.n;a prinsip syariah berpotensi disimpangi oleh Bank Syariah berkaitan

:'rar- perrirodalannya Hai in capat dilihat dari dihilangkannya ketentuanyang mewajibkan para pendrri untuk

= -crat surat peri'ryataan bahwa morjai yang di:etorkan ke dalam Bank Syariah tidak berasal dari sumber dana

, , -i irai'arrkan se(ara syar ah Konsekuensr dari dihilangkan ketentuan tersebut adalah dimungkinkan modal

.' rii.i)r cleir para pe.ndirr bera:al cari suinber dana yanq diharamkan, dan apabila hal itu benar-benarterjadi
, ,' r-nen;inlUan,l ,rilipiir'si,.' 51 e'i;h

: . (rjr-rcr: pi'insip syarrah, rncclal, bank syariah

I. PENDAHUL"UAN

Bank Syanai-r sampai akhir iairLrri ZCii teiah luerrgalami perkembangan yang pesat. Sectrra

, --rntitatif, perkembangan Bank Syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah bank yang
'.-iaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dari sisi volume usaha. Sampai

.....-,ir rahun 201tr rerdap.,at 11 (seJ:elas) Bank Umum Syariah (BUS), 24l)ntUsaha Syariah (UUS)

.-.:-r 155 Bank Pernbiayaan Rak1,s1 S,rrariah (BPRS). Secara keseluruhan jaringan kantor Bank

:.,um Syariah clan i-rr-rit t.lsaha Syariah berjr-rmlal-r 1.737 kantor. Dari sisi kinerja, peerbankan

- -.-:rah juga tnenunjukkar, perkembangan yang baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi
,.-ia sejumlah inciikzrtcr utama perbankan syariah. Tbtal aset perbankan syariah (BUS, UUS dan

- lF.S) tuirr'buh 48,()',h rnenj:Lcli Rp. i49,00 rriiyur.,. Dana Pihak Ketiga (DPK) yar-rg dihimpun

-- - S Jan LILJS r,rcningkat setcs.ur 51,\oto menjadi Rp, 115,4 trilyun, sedangkan yang dihimpun

-- lF.S rlenrngkar 3A,6n/a rrerijiicli Rp" 2,1 trilyun. Untuk pernbiayaan yang disalurkan mengalan-ri

-::ilrn.l-bLrilarl yang semula R.p. 68 tri\,sn pacla akhir tahun 2010 menjadi Rp. 102,65 trilyun

.-'ia akhir tahun 2011 (Direktorat Perbar-rkan Syariah Bank Indonesia, Z0l7 3-7).

l-'csatnya perkembangai-r Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang

.rilikr ciai' yang clitavrarkan oleh Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang dalam
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operasionalnya mendasarkan pacla prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah dalam melakukan kegiata:-

operasional perbankan tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, yang berupa keuntungan materii'

terapi juga mengejar kebahagiaan cli akhirat (Muhammad SyafiiAntonio, 2001: 34)' Untuk tujuar

iftr, Bar-rk Syariah dalam meiakukan kegiatan operasional perbankan tidak har-rya mendasarka:

pacla ketentuan perbankan pada umumnya tetapi juga menclasarkan pada ketentuan Syariah

Bank Syariah harus patui-r pada prinsip'prirrsip syariah yang terimplernentasikan mr-rlai dar

pencliriirn sampai operasionalnya (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007t l'Z)'

Pern-roclalan Bank Syariah memegang petanan penting dalam menentukan Bank Syarial

rersebur sr.rdah memenuhi prir-rsip-prinsip syariah atau belum. Hal inl karena modai merupaka-'

aw.al clari berdirinva Bank Syariah, apabila modal Bank Syariah tersebut berasal dari sumber yarr:

cliharamkan secara syariah, maka hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkai

kel-ialalan kegiaran Bank Syariah tersebut. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yan:

baik. Dalam sisrem ekonomi Islam dikenal adanya rambu-rambu tentang apa yang boleh dilakuka:

cian apa yang ridak boleh dilakukan. Rambu-rambu tersebut antara lain adalah: catilah yan'

iralaL lagi baik; tidak menggunakan cara yang batil; tidak berlebih-lebihan/ melampau batas'

ticlak cii izalimi lraupun nend.zalimi; menjauhkan cliri dari unsur riba' ma'1sir, (perjudiian da:

intentled speculatioan), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulati0; serta tidak melupakan tanggun'

jarvab sosial berup a 7akat, infak d.an sedekah (Muhammad Syafii Antonio, 2001, 12). Betdasarka:

iatar belakang diirras, maka dalam tulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaiman-'

penerapan prinsip syaliah dalam permodalan Bank Syariah/'

II. PEMBAHASAN

A" Prinsip-prlnsip pada Bank $ariah

Prinsip-prinsip pada Bank Syariah, meliputi'

1. Prirrsip Al -Ta' aunnt

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah S"vt tela:

memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaika:

clan takwa. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatar

closa .l,.rn pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidaht 2' yang artinya:

"Hai orangorang)angberiman, janganlah.kamu melanggar syi'ar-syr'at ALLah, dan jangan melangg;'

kehormcrtan buLan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatangbinatdng had-nya, dan binatan''

binatung qalaa-icl, dan jangan (pula) meng{tnggu orang'orang Jdng menjuniungr Baitullah sedar''

merel<a mencari karunia r|an keridhaan dari Tuhanrya dan apabil"a kamu telah menlel"esaikan ibadc'

haji, ttttr,ktt boLehlah berbnru, dan janganl,ah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesudtu kclmu karer'-.

rrcrei,":t nrcnghal.anghalangi kamu dari Masjicl;.Lharam, mendorongmuberbuat aniala kepada merekt'

Dan rcLong menolonglahkamu dalam (mengeri;il''an) kebajikan dan takwa' dan jangctn tolong menoLot -

dalam berbuat dosa dan pel.anggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Al'l'ah, sesungguhny a '\LLc

ctntot berat siksa-NYa' "
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i. Prinsip Menghidar Al-Ikhtinaz

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan ticlak

.:plrrar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam,

.r-rg eclalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat

.:-Lr berputar dalarn perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat

,:. senrakin baikperekonomiannya (H. Veithzal Rivai & H. ArviyanArifin, Z0l0 299;Adiwarman

-- i{.rrim, 2OO7: 88; Ahmad Dimyati, 2008r 122-16). Prinsip ini mendasarkan pada firman Allah

: , ,. r-ang tercantum dalam QS. An-Nisaa': 29, yang artinya:
'L1oi orang-orang JcLng beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan ial"an yng
' .'.n1, kecuali dengan jalan pernictgdan )ang berlaku dengan suka sama suka di antdro" kamu, ianganlah

-.-ut.u membunuh. dirimu; sesunggwl'tn1a Allah adalah Maha Pen"lalang kepadamu."

Dalam perbankan Syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal

: --.'.eai berikut:

'i\arar, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu musli}rat dalam transaksi.

' irla,-sir, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbuikan kerugian

.:tu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

, i,irrr, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

! r.',rnonri Syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma'ruf nahi

.,i.rr, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Oleh karena

- . ilrluan dari sistem ekonomi syariah antara lain (Zainuddin Ali, 2008: 2):

Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normal moral lslam (dasar pemikiran QS. A1-Baqarai-r:

- lan 168, Al-Maidah, 87-88, Al-jumu'ah: 10);

\1en-rbentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan

:ersaudaraan yang universal (QS.Al-Hujurat: 13, Ai-Maidahr 8, Asy-Syuaraa, 183);

\lencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-an'aam, 165, An-

\ahl, 71, Az-ZtUlhril, 3Z);

\1er-rciptakan kebebasan inndividu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du,36,

-,,r.1rnan: ZZ).

)r sampins iitu, berdasarkan hal di atas ekonomi syari'ah dapat dlhhat dari 4 (empat) sudttt

' . jang, yaitu (Zainuddln A1i, 2008, 3)'

:konomi llah\ ah (Ketuhanan)

:konorni Ketuhanan mengandung arti, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk

:.,emenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia

rarus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho-

\r a.

:konorni Akhlaq
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48

C.

Ekonomi akhlaq mengar-rdung arti, bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus

berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslin-,

tidak bebas mengerjakan apa saja yang cliinginkan atau yang menguntungkan tanp.

mempedulikan orang lain.

Ekor-iomi Kemanusiaan

Ekonorni kemanusiaan mengandung arti, L,al-rwa Allah Swt memberikan predikat'khal.i\c,.:.

hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memlrngkinkar

ia mel:rksanakan tuganya, melalui perannya sebagai 'khalifah'manusia wajib beramal, beker,:.

keras, berkreasi dan berinovasi.

Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu clan masyarak;.:

diletal<kan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dr-rnia dan akhirat, jiwa dan rag:

akal clan hati, perumpalnaan clan kenyataan, iman clan kekuasaan.

Ekonon-ri syariah adalah sebuah bangunan yang akan ditopang oleh tiang-tiang penyangs.

yang kokoh. Dalam bangunan ekonomi syariah, tiang-tiang penyangga ini berupa prinsip-ptinsr:

ekonomi. Prinsip-prinsip ini lah yar-rg akan menjadikan bangunan ekonomi syariah kokoh da.

clinamis. Ktralitas bangunan ekonomi syariah tersebut akan diwarnai oleh nilai.nilai. Nilai disir

....lrlal'r irih.i yang di gah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran da.

As.Sunnah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu clengan yar-rg lain. Nilai-nri.

tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang akan selalu mendasari setiap kegiatan ekonon-.

Nilai-ni1ai dalam Al-Quran clan As-Sunnah terkait dengan ekonomi sangatiah banyak. D:.

berbagai pandangan ekonomi muslim, dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adaL.

tauhid,yaitu bal-rwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rtrl!:.

ibaclah, untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Aliah Swt. Pada hakikatn', .

hukur-r-r yang berlaku di dunia ini bisa berasal dari Allah Swt maupun manusia. Ekonomi ak-.

membawa kepada falah ketika mampu membawa 1-rukum-l-rukum buatan manusia ini kemt-.

kepada hukum universal, yaitu hukum Allah. Nilai tauhid, dalam pelaksanaannya diterjemahk..

dalam banyak niiai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah denq--.

lainn-va. Tiga niiai dasar tersebut (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Pl-

UIl bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, 59-65) adalah,

a. Adl

Keadiian (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan .i.

menrberantas kedzaliman adalah tujuan Lrtama dari risalahpara Rasul-Nya (QS. 5i:25). KeaclL.:

seringki,ii diletakkan sederajat clengan ke'najikan dan ketakwaan (QS. 5:8). Seluruh u1a:-.

terkemuka sepanjang sejarah Isiam menempatkan keaclilan sebagai unsur paline utama dai-.

muqaslid slariah.Ibnu Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, semeni.,.

Mtrhan-rmad Abduh menganggap kedzalima n (zulm) sebagai kejahatan \,rang paling bumk (aqb..

JURNAL [1ED A HU(UIi]
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. -.rkrrr) cialam kcrringkii nilai-nilai lslarn. Sa1ryid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok

. koi-Lrprehensif clan terpenting claiam semlra aspek kehidupan.
-:1'minologi keadilan claiam Al-Quran disubutkan dalam berbagai istilah, antara lain adl, 4lsth,
- lriss, qa-sd irtau variasi ekspresi tidak langsung. Sementara untuk terminology unftrk

:,,^:rili1an adalah zttlm, itsnr, dhalal dan sebagainya. Dengan berbagai muatan makna adil
'-:r,.t, secara garis besar keadilan clapat clidefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat

-. r-.!rail periakuan cli rnata hukum, kesarnaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak

:' rlnrti pemi:angunan ,-lan ticlak acianya pihak yar-rg dirr-rgikan serta adanya keseimbangan
-r :etiap aspek kehidirpail.

nhilalah
. t khrldfah secar:r Limurrl beiaiti tanggLing jirwab sebagai pengganti atau utusan Allah di

-'. :.mesta. lv{anusia dicipiakan Aliah untuk menjadi khalifah di muka bumi (QS. Zr3O), yaitu

, '. ..:1i r,,,akilA1lah unruk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan

, - --: karakteristik mental spiritual dan nrateriil untuk rr-remungkinkannya hidup dan mengem-
' .-.-,rsi-|J)'a secar:t efektll manttsia jug:i telah disediakan segiria sumber daya memadai bagi

, .::r.Lhili-r kebutr-tl-ran ke'bahagiaan bagi marLusia seluruhnya seandainya digunakan secraa efisien
- .jLi (QS. 74:55; QS.6:105; QS" 7,74).

r, :r.ep khiLafah dapat ciijabarkar-r lebih Linjut dalam beerbagai pengertian, namun pengertian

r-r-,r'rt adalah :Lmanal-i Jan tanggung jai,vab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan

-.,rn\-a clal,rm bentuk sikap dan perilaku manusia terhaclap Allah, sesama dan alam semesta.

'.rr rnakna sempit, khilafah berarti tanggung jau,ab manusia untuk mengelola sumber daya

: -irkuasakan Allah kepadanya uri.tlrk mew'ujudkan mashlahah yang maksimum dan n-rencegah

: . ::rrri cii tnuka burni. Untuk me."vujucikan nilai khilafah ini manusia manusia telah diberi

. -,Liah berr-rpa hak penguasaan-pemilikan (QS. 74:32.33), hak pengelolaan sumber daya dan

: :r.rSin untuk memilih dan berkreasi untuk m:ngemban amanahnya (QS. 11:61). Makna

...h clapat ciilabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian (Tim Pusat Pengkajian dan

: -.:rbangan Ekonomi Islam (P3Ei) UII bekerja sama dengan bank Indonesia, 2008, 52"6i)
: ...-'i berikut:

,.--:gung jawal: berperiiakir ek,-.nomi dengan cara yang benar

: --,tu usaha pen-.iiikan, pengelolaan atallpLrn pernanfaatan sumber daya yang tidak benar

, ,..r 'clsa membu-at ke"usakan paa lingkungan, baik kerusakan yang dampaknya langsung
'-.-.ir,,ii-r kerusankan yang iraru akirn ciirasakan akibatnya setelah beberapa decade kemudian.

:::r:L1k peirgeloiaar-r yal1g r-..lak irenar daiam islam diartikan sbagai setiap bentuk pengelolaan

.:,q b.:r,lempak pada kemr-rbadziran iian pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang
--r:entangan dengan syariat Islam, seperti perjudiam, penyuapan (bribery), prostitusi dan

'.---,ratr.r,a. Stcara praktis, tnanr,rsia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjulcpetur-rjuk

-. .al-r cian menlauhi larangan-lararlgan-Nya dalarn memanfaatkan sumber daya tersebut.
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Tanggung jawab untuk mewujudkan mashl.ahah maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Isiam adalah memberikar-.

kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptant-.

kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalanga:-

tertelltrr menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Jug:.

harus dicegah adnya hambatar-r structural y:ir1g menghalangi sekelompok manusia unuk iku

memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terlrtama sumber daya ekonomi vital yan:

mer-rentnkan kelangsungan manusia.

Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individr,r

Perbedaan rizki dari A1lah merupakan kehendakAllal-r semata. Allah telah mengetahui ukurir.

yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut ticiak boleh menj:r.:

Lrlrsul'yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopc

oleh sekelon-rpok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab unt,-.,

memberikan sebagian rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlahnya (QS. 16: i1)

c.'1'akayut

Islam mengajarkar-r bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesame orang islam acll.

j.iur,-li.i .1ln Lre]url semplrrna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya melebihi cintar,.,

kepu.i:r.iiri sen.liri. Ilal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan va:.

baik cliantara individu clan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takai,

Janrinan masyarakat ( social insurance ) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kep.. -.

ar-rggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat :

tidak saja belsiiat material, tetapi juga bersifat ma'nawiy (nonmateri). Konsep takafui ini ir .

.lijabarkan lebih ianjut menjadi (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Pl:,

UII bckerja sama dengan Bank Indonesia, 2008 64-65) sebagai berikut:

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu

Setiap individu dalam pandangan islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembang...

sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang ,...

sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa sei.

inclividu manusia adalah khalifah Allah dibumi dan sumber daya alam ini diciptakan ur..

kesejirhteraan manusia. Setiap indiividu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan r'-. -

sama Lrntlrk mendapatkan lapangan kerja ( pemilikan i-lan pengelolaan tenaga kerja) :.

pemanfaat:rn sumber daya alam yang dikuasainya.

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau out llut
Setirp inclividu memiliki hak untuk hidrrp secara baik dan mulia. menikmati sumber -'
ciptaan Allah tetap dengan berpegang pacla nilai keseimbangan dan masyarakat 1,ang ["rn-
(QS. 17:70; QS. 5:2). Sekecii apapun l-rasil pembangunan yang diperoleh suatu r&Sli1t-:

3)

l-r,rrr-rs didistribusikan kepada setiap anggotanya.
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--r,i1il1t setiap ir-rdividu untr-rk membangun keluarga sakinah

: .. .iarga merupakan elemen ini dari wujudnya masyarakat' Dalam pandangan Islam' rnasyarakat

---lr1 sekedar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara

- i:arkis oleh individu, keluarga, masyalakat, Negara dan umat sedunia' Masyarakat yang

.:.:-htera hanya akan terwujud oleh keiuarha'keluarga yang sakinah' Sakinah dalam hal ini

-r.r-Laknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar' Setiap inclividu

.--.:us menclapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai memilil-r

joh yang terbaik, menikah dan memiliki serta membangun keturunan yang baik'

- -:.ninan untuk ama"r ma'ruf rtah'i munkar

.-.:l]ar ma'ruf nahi rnunkar merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dalarn menjalani

,.:hidupan diclunia, yaitu kewajiban untuk mendorong olang lain berbuat kebaikan dan men-

:--:air manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara ir-rdividu atau

..:lompok akan berusaha untuk mewujuclkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal'l-rai

:ng dilarang Allah dari kehiclupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya

:eluang setiap individu untuk amar ma'ruf nahi munkar sehingga masyarakat harmoni bisa

-e r',vujud.

B, Penerapan Prinsip syariah Dalam Permodalan Bank Syariah

- \todal Rank Syariah Berasal dari Sumber Yang Halal Menurut syariah

f-,a:rk syariah adalah bank yang climaksuclkan untuk mengakomoclasikan masyarakat yang

,-.i;.i menjalankan IsLam secara kaaffah, yaitu met1ghindari hal-hal yang dilarang oleh Agan-ra

.. rm. Oleh karena itu, Bank syariah diwajibkan unruk patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak

--..rr pendirian sampai pada operasionalnya, dalam hal lni termasuk dalam permodalannya'

t.lenurur Isiam, unruk melakukan sesuatu yang baik, harus diawali dengan yang baik juga' Demikian

,-:,r dengan konsep halal. Halal, menurut Islam, adalah halah dzatnya dan halal cara mendapat-

...1nnya. Daging ayam melrurllt Islam halal untuk dikonsumsi. Tetapi, apabila dalam mendapat-

:, 1lt1tvr dilakgkan dengan cata mencuri, maka claging ayam tersebut menjadi haram' Demikian

-.qa, apabila cara menyembelihnya ticlak sesuai clengan ajaran Islam, maka daging ayam tersebut

-l{:r haram untuk dikonsumsi'

Sebaliknya, claging babi secara dzatnya sudah haram. Meskipun cara mendapatkannya dengan

,.:.ra membeli dengan menggunai<an uang yang betasal dari kerja yang halal, daging babi tetapiah

--.1ram r-rntuk clikonsumsi. Hal ini berlakr-r juga terhadap uang. Uang pada dasarnya mernpakan

!-suatLr yang halal, tetapi jika rnenclapatkannya dengan cara mencuri atau merampok" maka

-Lang tersebut menjadi haram r-rntuk climanfaatkan' Apabila uang tersebtlt digunakan tintuk

nembeli ayam goreng, maka ayam goreng tersebut yang tadi haial menjacli haram untuk

likonsumsi.

Bank syariah sebagaimar-ia telah disebutkan diharapkan pat'.rh pada prinsip-prinsip syariah,

-.ehingga bank sebagai lembaga, dan hasil'hasil dari produknya halal secara agama' Demikian

E
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juga dengan dana yang digunakan untuk modal kegiatan usahanya juga harus halal secara syarial.

Modal bank syariah tidak boleh berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh agama. Dan:

yang digunakan untuk modal bank syariah tidak boleh berasal dari hasil merampok, korups

hasil perjudian, hasil usaha minuman keras dan sebagainya yang bertetntangan dengan syariah.

termasuk tidak boleh berasal dari hasil membungakan uang atau riba.

MentLrur Pasal 9 ayat (1) UUPS ditentukan i::rtrwa Bank Umum syariah hanya dapat didlrika

dan/atau dimlhki oleh,

a. \7arga Negara Indonesia dan/atau baclan hokum Indonesia;

b. Warga Negara Inclonesia dan/ata'.r badan hokum Indonesia dengan warga Negara asing dar.

atau badan hokum asing secara kemitraan; atau

c. Pemerintah daerah

Selanjr-rtnya, pada pengaturan bank syariah yang terdahulu, yaitu SK Direksi Bank Indones.

No.3Z/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasrkan Prinsip Syari:r.

pada pasal 6 huruf g ditentukan bahwa untuk mengajukan izin prinsip disyaratkan adanya sur-'.

pernyaraan dari calon pemegang saham bank yang berbentuk hokum perseroan Terbata,

Perusahaan Daerah atau calon anggota bagi bank yang berbentuk hokum koperasi, bahwa setora

modalt

r. Tidakberasal clari pinjaman atalr fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dar:

atau pihak lain c1i Indonesia

b. Tidak l-.erasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari d.

untuk tujuan pencucian uang (monel Laundering).

Demikian juga pada saat mengajukan izin usaha, menurut pasal t huruf g, SK Direksi Ba:.

Indonesia No. 3Z/34/KEP/DIR tanggal 7Z m}i 1999 menentukan bahwa untuk mengajuk:.

izin usaha wajib dilampirkan surat pernyataan dari pemegang saham bank yang berbentuk h.

kum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau anggota bagi bank yang berbentuk huku-

koperasi, btrhwa setoran modal,

a. Tldak berasal dari pinjaman atalr fasiiitas pembiayaan dalam bentuk apapun clari bank da:-

atau pihak lain di Indonesia

b. Ti.lak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk clari ,-1-'

untuk tujuan pencucian uang (mone y Laundering)

SK Direksi Bank Indonesia No. 3Z/34/KEP/ptn tanggal 12 Mei 1999 tersebut sudah ti.i.,,

berlaku karena telah dicabut dengan Peraturan ban lndonesia No. 6/24/PBI/ 2004 tentang Bar '

Umurn ),ang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diul--,

clengali Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBV2O05. Dalam PBI tersebut diatas masih t.:

ketentrian yang mengatur tentang dana yang digunakan sebagai modal disetor harus berasal ci,-.-

sumber i,-ang halal secara svariah. Ketentuan ini terdaptrt dalam pasal 6 yang menyatakan bah',',

"surar pernyataan dari caion pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Persetc'-.

Terbatas,/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koper:-,
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, 1 setoran modal sebagain-iana dirnaksud dalam huruf Ir

- ,:ak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/

,.,r piirak lain;

- -:ak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan

.-.:.rk tujuan pencucian uang (mone 1 laundering)."

- i.-rn tetapi, untuk saat ini Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank

,.:-,1\-ang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah

-...r peraturan Bar-rk Indonesia No. |I/35/PBI/2005 sudah dinyatakan dicabut dan tidak

, - ...<Lt lagi dengan pe raturan Bank Indone sia No. 11/3/PBI/2009 tentangbank Umum Syariah.

: ..rr demikiar-r, untuk saat ini yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia No. ll/3/PBI/
- ' tentang bank Umum Syariah.

I riam Peraturan Bnk Indonesia yang saat ini berlaku, ketentuan tentang adaynya pernyataan

. :aion pemegang sahan atau calon anggota bank tentang sumber dana tidak berasal dari
-. liharamkan menurut prinsip syariah sudah dihilangkan. Dalam Pasal 15 Peraturan Bank

- -. -- nesia tersebut hanya ditentukan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka

: -rr1likan bank,

. rJak berasal dari pinjaman atalr fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan./

.rau pihak lain: dan /atau
--lak berasal dari dan tujuan pencucian uang (money laundering)

- -r.r-'ikian juga dalam StLrat Edaran Bank Indonesia No. 1\/9/DPbS tanggal 7 April 2009
-:.'-.Lng Bank Uinum Syar-iah, ketentuan tentang adanya pernyataan sebagaimana dimaksud

..:Ls tidak ada. Dalam Bab II, huruf A, angka 11, SEBI No. 1.L/9/DBPS ditentukan bahwa

:--ik mengajukan persetujuan prinsip diperlukan surat pernyataan dari pemegang saham bahwa

:rl.cr clana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank,

Tiilak berasal dari pinjan-ran atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank danz/

rtau pihak lain; dan /atatt
Tr..lak berasal dari dan tujuan pencucian uang (monel laundering)

Sec-langkan dalam Bab II, l-ruruf B, angka 9, SEBI No. 11/9,zDPbS, ditentukan bahwa untuk

cngajukan izin usaha disyar"atkan adanya surat pernyataan dari pemegang saham bahwa

::.nenuhan modai disetor tidak berasal dari sumber dana yang dilarang sebagaimana dimaksud

. .ratnran Bank lndonesia tentang Bank Umum Syariah.

Pengatularr tentang sumber yang halal ini menjacli sangat penting, sebab kalu tidak, bank

- ,.riirh akan bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan " pencucian uang syariah" (Danang

ii-ah1,u Mr-thsmniad,20tr2,355). Artinya, uang yang semula haram secara syariah diinvestasikan

... .lalam bank syariah dan nanti seakan-akan dana tersebut menjadi halal secara syariah.

l. Tidak Eercampur Dengan Dana Yang Haram Menurut Syariah
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Pemisahan anrara uang yang haram dengan yang halal menurut ketentuan syariah malal--

tcrdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/3Pbi/2006 Tentang Perubahar

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakar

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, yang menyataka:-

Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

a. h{erniliki pencaratan dan pembukuan tersencliri untuk kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsr:

Syariah:

l-. Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan

c. ir4emasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam lapora

keuangan gabungan.

Pemisahan pencataran dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a cliat-.-

adalal-r clin-raksud agar tidak ada percampuran antara uang dari nasabah kantor Cabang 1-i.r---

menjalankan Prinsip Syariah dengan uang dari nasabah Konvensional.

Menurur Lajnah. A&Da&.amahlilBubuuts Al:IlmillahWallfta(Komite Tetap Kajian Fatwa IlmL.

dirn Pemberian Fatwa) kerajaan Saudi Arabia, secara tegas mengatakan bahwa membayar bur--

prnjanan dengan n-renggunakan uang yang berasal dari bunga simpanan tidak diperkenank----

(M. Abdul Ghoffar, 2009 392)

Fa-fiva di atas mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, antara lain dalam su-

Al-Baqirrali 7i6, yang artinya: 'Allal-r memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan A-

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Disarnping itu, juga mendasarkan pada As-Sunnah. Disebutkan dalam hadits shahlh dari l-.

bi1 'Ab.lillah, dia menuturkan: "Rasulullah saw., melaknat orang yag memakan riba, r: -

memberinya makan, juru tulis dan kedua sanksinya. Beliau bersabda,"Mereka itu sama."(F---

Muslim) Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw,. Bersabda,"Yang halal itu demikian, jeias. :
yang haram pun demikian jelas. Dan diantara keduanya terdapat beberapa samara masalah '',-- -

srrmar-safirar, yang ddak diketahui oleh banyak orang....."

Tampaknya, fatwa diatas ingin benar memisahkan antara yang halal dengan yang ha:.-

Bahwa seslratu yang halal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebalikr--

Umat Islam dilarang untuk rnemanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskr- --

l-ia1 itu digurnakan untttk sesuatu yang bersifat baik.

Dalar1 sebual-r media Tanya jawab on-line clijeiaskan, bahwa riba tidak terkena zakat.

ri[-.a dirn zakat berada dalam dua sisi yang berbeda. Riba adalah sesuatu yang diharamkan.

clalalr Al-Quran lnaupun dalam As-Sunnah dan lltihad ulama. Sedangkan zakat sesuatu -

clirvaiibkan dan merupakan salah satu jenis ibadah. Bahkan, zakat merupakan salah satu

Islar',r, s,-,.llh satu ir-rti ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dar- -

ticlak tlappat cligunakan sebagai sarana n-relakukan ibadah (Anonim, diundui-r tanggal 24 -

2011, pukulT3:57).

Iialyang sama terjadi pada Raden Said (Sunan Kalijaga). Pacla masa rnuciarrya, Sunan
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' ieorang perampok yang terkenal dan ditakuti dikau,,asan Jawa Timur. Tetapi, dalam setiap

-.'lkan aksinya, Sunan Kalijaga selalu mernilih korbannya dengan seksama. Raden Said hanya

..-Lpok orang kaya yang tak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Dari hasil rampokannya

-i :lgian besarnya selaiu ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Semuanya berubah saat Sunan

.:-r L-.erternu dengan seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Makhdum Ibrahim alias

.-. Bonang. Sunan Bonang inilah yang kernudian menyadarkannya bahwa perbuatan baik

.. --.rt Liiaa\r,ali derrgan perbuatan buruksesuatll yang haq tak dapat dicampuradukar-r ciengan

-. \-ang baril (Ar-ronim, diundul-r tanggal 18 Juni 2011, pukul6,27)

r:.-1ir.jl1tnya, dalam ketentttan Pasal 5 ayat (4) LIU Perbankan Syariah yang berbunyi,"Bank

--- \'ang telal-i mendapat izin usaha sebagaimana clin-iaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan

-..r-, jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya ." Ketentuan tetsebut mempunyai
.r- rrakna, antara lain untuk memberi peringatan kepada pihak bank bahwa dirinya membawa

.i-ariah. Dengan adanya kata "syariah" pada nama banknya, menjadikan bar'rk tersebut

i:erhati-hati dan selalu patuh pada prinsip syariah. Disamping itu, dengan pencantuman

.r'ariah" pada nama bank syariah, maka hal itu membawa konsekuensi bahwa prinsip syariah

. n"renjadi bagian dari bank s1,ariah, termasuk dalam hal permodalan. Dengan demikian,

. :r ariah seltrlu terikat untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah.

PENUTUP
. r 'l:lsarkan pernbahirsan diatas, maka dapat disirnpulkan dengan dicabut dan dinyatakan

. . :rlakunya Peraturan Bank Indonesia NOrnOr,6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang

....sanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah dlubah dengan

-.ran Bank h-rdonesia No. 7 /35/PBl/2005 oleh Peraturan Bank Indonesia No. ll/3/PBI/
, I tentang Bank Umum Syariah berpotensi tidak diterapkannya prinsip syariah kaitannya

: .-:n permodalan Bank Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. ll/3/
-.'Ll9 maka hilang juga ketentuan tentang kepastian modal Bank Syariah tidak berasal dari

:r dana yang diharamkan menurlrt prinsip syariah. Sehingga dengan demikian akan

. :e nsi juga bercampurnya uang haram dengan uang halal, apabila modal bank Syariah sudah

:- regas ditentukan bahu,a antara yang haram dengan yang halal harus dipisahkan. Sesuatu

. alal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Umat Islam

.:-,{ Lrn[uk nrernanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskipun hal itu

- .-,.kan untuk sesuatu yang bersifat baik.
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