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ABSTRAK

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) merupakan salah satu bagian terpenting
dari perbankan syariah di Indonesia, kedudukan dan fungsinya secara sederhana
hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan dalam Manjelis
Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.
Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syari’ah adalah mengawasi
jalannya operasional lembaga keuangan syari’ah (LKS) sehari-hari agar selalu
sesuai dengan ketentuan ketentuan syari’ah, oleh karena itu idenpedensi Dewan
Pengawas Syari’ah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya atas produk dan
kegiatan perbankan syari’ah sangat berpengaruh terhadap produk / jasa yang
dipasrkan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syari’ah agar sesuai
dengan prinsip syari’ah
Permaslahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah tugas dan fungsi DPS
pada LKS(BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus)”? dan “apakah peran DPS
pada BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus sudah sesuai dengan prinsip etika
kerja Isalam”? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui
peran/kinerja pengawasannya dalam mengawasi produk-produk BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus.
Untuk memecahkan permasalahan ini dan untuk memenuhi tujuan tersebut
maka penulis menggunakan suatu metode untuk menemukan jawaban
permasalahan tersebut, yaitu jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
analisis. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode interview
dan dokumentasi, metode interview dilakukan dengan cara melakukan wawancara
dengan Pimpinan Cabang BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus tentang
peranan DPS dalam mengawasi produk-produk BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus. Sedangakan dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan
pencatatan tentang sejarah berdirinya BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus,
struktur organisasi, visi, misi, serta produk-produk serta jasa BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus.
Adapun hasil dari penelitian ini telah diperoleh jawaban bahwa peranan
yang dilakukan oleh DPS pada BMT-As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus belum
sepenuhnya efektif, belum optimal dan belum maksimalnya fungsi, tugas,
tanggung jawab serta perannya sebagai DPS, komunikasi yang dibangun antar
pihak BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus dengan para DPS sampai saat ini
masih kurang, keemudian atas kesadaran bahwa DPS adalah bagian terpenting dan
sangat berpengaruh dalam BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus masih sangat
kurang disadari, yang pada akhirnya peranan DPS dalam pengawasan belum
optimal dan sangat jarang dilakukan.
Secara umum hal yang ingin dilakukan DPS di BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus telah sesuai dengan etika kerja islam adalah mengawasi
segala bentuk kegiatan yang berhubungan di BMT, dalam dimensi ukhrawi
syari’ah menekankan pentingnya niat, yaitu semata-mata untuk mendapatkan
keutamaan dari Tuhan, bekerja yang didasarkan pada prinsip syari’ah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “ Analisis Peranan DPS (Dewan Pengawas Syari’ah)
Terhadap Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja
Islam” untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya penegasan judul
tersebut.
1. Analisis adalah menyediakan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb),
untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.1
2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang
dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu
peristiwa.2
3. Dewan Pengawas syari’ah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan
terhadap produk syari’ah dalam kegiatan usaha bank syari’ah DPS wajib
dibentuk dibank umum syari’ah atau bank umum yang membuka unit usaha
syari’ah. Keanggotaan DPS berjumlah sekurang kurangnya 2 orang dan
sebanyak-banyaknya 5 orang. Anggota DPS berdasarkan peraturan BI
digolongkan sebagai pihak terafiliasi”.3

1

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka, 2015,) hlm. 37.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, ( Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1051.
3
Gufron Safiniah, Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah. Renaisan. (Jakarta: 2007),
hlm. 17.
2

4. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau
nilainya dalam proses produksi menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.4
5. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syari’ah
yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi
syari’ah dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan
menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang
kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak
dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.5
6. Ekonomi

Islam

adalah

ilmu

tentang

asas-asas

memproduksi,

mendistribusikan, dan memakai barang-barang serta kekayaan yang diajarkan
oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an atau
perintah Allah.6
7. Etika kerja Islam adalah etika yang harus selalu ada diikutsertakan didalam
pekerjaan dan merupakan bukti adanya barometer keimanan kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Hendaknya setiap pekerjaan memiliki tujuan akhir berupa
upah atau imbalan atau harus mempunyai tujuan yaitu memperoleh keridhaan
Allah SWT, prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh umat islam
sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang zaman. 7

4

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, ( jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
, 2008), hlm. 231.
5
Andri Sumitra , Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta: Edisi Pertama, Cetakan
Ke-2. Kencana 2010,) hlm. 452.
6
Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm.581.
7
Anonim, Konsep dan Etika Kerja Islam, (Bandung: Almadani, 1997), hlm. 66.

B. Latar Belakang
Sistem prekonomian Islam bersifat universal artinya dapat digunakan oleh
sisapapun, tidak terbatas bagi umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak
dibatasi oleh wakyu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi
apapun asalkan berpegangan pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam dan
hadist merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek
kehidupan umat, khususnya dibidang ekonomi.8
Dewan Pengawas Syari’ah benar-benar sanagat mutlak dibutuhkan yaitu
bertujuan untuk memurnikan institusi keuangan syari’ah agar sejalan dengan
ketentuan syari’at Islam. Karena DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin
kegiatan operasional institusi keuangan yang berdasarkan Al-qur’an dan Hadist.
Berikut adalah firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Al-qur’an sebagai
pedoman dan pelita bagi manusia, Dalam QS. Al – Ma’idah : 44.9
          . . . . . .
Artinya : “ dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.
Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka
mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Qs. Al – Ma’idah {5} 44)
Penjelasan ayat, bahwa tidak ada alasan untuk melihat keharusan mendirikan
NI (Negara Islam), karena hukum Islam tidak bergantung pada adanya Negara.

8

Muhammad, Lembaga Keuanagan Mikro Syariah, ( Yogyakrta: UUI Pers, Edisi pertama,
Cetakan pertama), 2009. Hlm.78.
9
Junus Muhammad, Terjemah Al-qur’an Karim, PT Al-Ma’arif, Bandung, hlm. 115.

Merujuk dari ayat Al-qur’an tersebut bahwa syariat Islam adalah merupakan
tempat (penempatannya/menempatkan) yang mengasosiasikan kepada aturan syari’ah
yang harus diikuti, sedangkan secara istilah merupakan akar yang kuat dalam Alqur’an.
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah itu maka, di
Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga yang kusus menangani masalah-masalah
yang terkait dengan system ekonomi syaraiah itu sendiri agar tidak simpang siur
dengan system ketentuan yang ada dalam al-qu’ran dan hadist Nabi ini. Maka Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang
keagamaan yang terkait dengan kepentingan umat Islam membentuk suatu dewan
syariah yang bersifat nasioanal yang membawahi seluruh lembaga keuangan,
termasuk didalamnya bank- bank dan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan
itu dikenal dengan nama DSN yang berdiri pada tanggal 10 februari 1999 sesuai
dengan SK MUI no-754/MUII/1999. Lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk
mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan
keuangan.10
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan
Syariah dan bank agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah difatwakan
oleh DSN, selain itu DPS juga mempunyai fungsi:

10

hlm. 129.

Muhammad Ridwan, Manajeman Baituil Maal Wat Tamwil, ( Jakarta: UUI Press, 2004 ),

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha
syari’ah dan pimpinan kantor cabang syari’ah mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syari’ah dan
bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada institusi keuangan. DPS
wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syari’ah yang
diawaasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.11
Struktur DPS. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan
fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Adapun rumusannya adalah sebagai
berikut:
1. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja
manajemen maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam
kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar sesuai dengan
syariah Islam.
2. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan
sistem pembinaan keimanan yang telah diperogramkan setiap tahunnya.
3. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam dilingkungan perusahan
tersebut.

11

Henni Van Greuning Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syari’ah ,( Jakarta: Salemba
Empat, 2011), hlm. 190.

4. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksakan oleh
biro syariah.12
Wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain:
1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasinal Lembaga
Keuangan Syari’ah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang
dikeluarkan Lembaga Keuangan Syari’ah..
3. Memberikan opini dari aspek syariah dari pelaksanan operasional Lembaga
Keuangan Syari’ah secara keseluruhan dan laporan publikasi perusahaan
tersebut.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk memintakan
fatwa kepada DSN-MUI.
5. Melakukan riview secara berkala pemenuhan prinsip syariah terhadap
mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
Lembaga Keuangan Syari’ah.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari’ah dari satuan kerja
DPS.13
Peran DSN dan DPS memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas
produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan dilembaga keuangan tetapi

12

AAJJ Suai Syakir Muhammad, FIIS, Asuransi Syari’ah ( Life and General ) Konsep dan
Sistem Operasional, ( Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 543
13
Ismail Nahrawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah: dalam pusaran prekonomian global
sebuah tuntunan dan realitas,( CV, Putra Media Nusantara, 2009,) hlm. 109.

juga harus menentukan proses purifikasi dan monitor pengelolaan lembaga keuangan.
Secara umum tugas DSN dan DPS adalah:
1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan, transaksi keuangan
haruslah sesuai dengan syari’ah. Apabila penerapan prinsip syari’ah tidak
dilaksanakan dengan konsisten (istiqomah) walaupun kreatif (fathonah) dalam
menjalankannya tentu akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip syariah itu
sendiri.
2. Purifikasi. Purifikasi adalah memisahkan yang haram (yang terpaksa ada dan
jumlahnya relatif kecil) dari yang halal dari yang haram.
3. Advokasi untuk menambah funding dan lending. Transaksi keuangan syari’ah
harus memberikan perlindungan terhadap yang haram khususnya untuk
menjaga keimanan, kehidupan dan akal mereka, dam memberikan
kepentingan nasabah secara proporsional.
4. Monitor kepatutan. Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan monitor
pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi
transaksi dan membuat laopran yang akurat dan tepat waktu atas
penyimpangan yang ada.
5. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar, ide dasar dari ekonomi syari’ah juga
untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT, dan
diciptakan untuk kemaslahatan manusia.
6. Tanggung jawab sosial. Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan
ekonomi syariah masih relatif rendah maka tanggung jawab sosial ini juga

dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidilkan ekonomi syariah
bagi pelaku atau karyawan.14
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) satu bagian lembaga keuangan yang ada
dinusantara oleh karenanya BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus tersebut ada
DPS, hal ini dimaksudkan agar kinerja BMT As-Syfi’iyah Gisting Tanggamus selalu
diawasi oleh DPS adalah untuk menjaga sejauh mana BMT dalam menjalankan
kegiatannya sesuai dengan prinsip syari’ah.15
BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan
kegiatannya. Adapun produk BMT seperti produk tabungan terdiri dari: simpanan
wadiah, simpanan mudharabah, simpanan qurban, simpanan tarbiyah, simpanan hari
raya, simpanan walimah, simpanan perumahan, simpanan dana pensiun, dalam
Produk pembiayaan: pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah pembiayaan
qordul hasan, pembiayaan bai bitsaman azil.16
Pendirian BMT didesain untuk bermitra dengan usaha-usaha mikro yang tidak
bisa dijamah oleh perbankan baik konvensional maupun syari’ah. Selama ini
perbankan masih kesulitan untuk mengalirkan dananya ke usaha mikro hal ini karena
jenis usaha dinilai kurang ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank,
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Muhammad Firdaus NH Dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontenporer (Jakarta:
Renaisan, 2007), hlm. 26
15
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: ( Yogyakarta: Deskripsi dan
Ilustras, Cet2, 13 Ekonisa: 2012), hlm 96.
16
Wawancara dengan Ramdan Rianto, Observasi pada tanggal 20 Januari 2017.

belum lagi karena berbagai kendala seperti

masalah agunan serta kondisi

administrasi keuangan yang dinilai kurang memenuhi syarat. 17.
Dalam pembiayaan, pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda
dangan perbankan syariah BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang
datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam
permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapan dari pihak BMT. 18
Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syari’ah melakukan kerjasama
dengan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) atas dasar SK yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam akad pemberian kuasa dari lembga keuangan
syari’ah untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan syari’ah termasuk
BMT agar operasionalnya sesuai dengan etika kerja Islam.
Etika kerja Islam menekankan kratifitas kerja sebagai sumber kebahagiaan
dan kesempurnaan dalam hidup. Pada hakektnya, seorang manusia bekerja untuk
mencapai falah (kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan). Selain itu, etika kerja
Islam menuntut kejujuran, kebaikan, kebenaran, rasa malu, kesucian diri, kasih
sayang, hemat dan kesederhanan (qona’ah dan zuhud).
Islam memandang bahwa bekerja merupakan salah satu kewajiban bagi setiap
insan. Dengan bekerja, seorang akan memperoleh yang dapat memenuhi kebutuhan
hidup dirinya dan juga keluarganaya serta dapat memberikan mashlahat bagi

17

Warkum Sumitra , Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di
Indonesia ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 252
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Abdul Ghofur Ashori, Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga
Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan ( Pyogyakarta: ustaka Pelajar, 2008), hlm. 59

masyarakat disekitarnya. Oleh karenanya Islam bahkan mengkategorikan bekerja
sabagai ibadah.
Menurut Bisri, Islam mengajarkan agar umatnya memiliki etika kerja yang
sangat kuat dengan senantiasa menciptakan produktifitas dan progresifitas diberbagai
bidang didalam kehidupan. Istilah yang dipakai dalam Al-qur’an dan hadist untuk
bekerja adalah amal. Kata amal mengandung pengertian segala sesuatu yang
diperbuat atau dikerjakan seseorang, apakah itu khairon atau shalihun (baik) maupun
syarron atau suan (buruk, jahat). Kata shalih adalah predikat dari amal atau kualitas
kerja (kerja, atau usaha yang berkualitas). Oleh sebab itu kerja adalah amal, dan Islam
mengarahkan setiap orang untuk berbuat atau melakukan amal (kerja) yang
berkualitas (shalih). dan Islam memandang pekerjaan adalah sebuah hal yang
positif.19
Dunia kerja adalah dunia yang terkadang dikotori oleh ambisi-ambisi negatif
manusia, ketamakan, keserakahan, keinginan menang sendiri, dan mementingkan
kepentingan pribadi. Karena dalam dunia kerja, umumnya manusia mempunyai
tujuan tersebut, segala cara digunakan. Seorang muslim yang menerapkan etika kerja
islam dalam kehidupan pekerjaannya akan dengan sungguh-sungguh menjalankan
tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Dia senantiasa akan terus mencapai
ridha Alah dan bukan hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi.. Jika
seseorang suadah meyakini bahwa Allah SWT sebagai tujuan akhir hidupnya maka
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Bisri, Mustafa. “Mencari Bening Mata Air”. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008),

apa yang dilakukannya di dunia tak dijalankan dengan semena-mena. Maka ia akan
mencari kesempurnaan dalam mendekati kepada Al haq. Ia akan mengopimalkan
seluruh kapasitas dan kemampuan inderawi yang berada pada dirinya dalam rangka
mengaktualisasikan tujuan kehidupannya. Bekerja menurutnya adalah ibadah, yaitu
pengabdian Kepada Yang Maha Suci. Prinsip itulah yang dapat menjadikan dia
bekeja sebagai sesorang profesional.
Dalam hal tersebut di atas, tentu Dewan Pengawas Syari’ah BMT As-Syari’ah
mempunyai andil cukup besar yang mesti dilaksanakan guna mendukung kelancaran
usaha pengoptimalan pengawasan di BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus dari sisi
etika kerja Islam dalam meningkatkan peranannya sesuai dengan etika kerja Islam.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini
diberi judul “ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI’AH (DPS)
TERHADAP

PRODUK

BMT

AS-SYAFI’IYAH

GISTING

TANGGAMUS

MENURUT ETIKA KERJA ISLAM.”
Dari uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini adalah ingin
menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, dan permaslahan
terkait tugas dan fungsi DPS pada LKS (BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.
Dengan demikian sangat penting untuk mengetahui proses untuk mengenal dan
memahami fungsi DPS pada BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dari
penelitian ini yaitu:
1. “Apakah Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari’ah Pada Lembaga
Keuangan Syari’ah ( BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus)”?
2. Apakah peran Dewan Pengawas Syari’ah pada BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus sesuai dengan prinsip etika kerja Islam”?

D. Tujuan Penelitaian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu:
a. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas,
untuk mendeskripsikan bagaimana peranan DPS dilapangan yang
kemudian dilihat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ada.
b. Untuk mengetahui sejauh mana peranan DPS terhadap produk BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus dalam pengawasannya.
2. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:
a. Untuk tataran akademik yang diharapakan dapat menambahkan
kontribusi dalam menambahkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya
ilmu ekonomi syari’ah .

b. Mahasiswa, yaitu sebagai sumber belajar pada materi lembaga keuangan
terutama pada BMT dan DPS.
c. Dosen yaitu sebagai bahan ajar khususnya lembaga keuangan.
d. Peneliti yaitu menambah pengetahuan yang lebih luas tentang BMT serta
DPS.

E. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini
adalah :
1. Alasan Objektif
a. Berkembangnya lembaga keuangan syari’ah memerlukan adanya lembaga
khusus yang mengawasi prinsip-prinsip syari’ah, maka diperlukan DPS
untuk

menjaga

kesyariahaan

pada

BMT

As-Syafi’iyah

Gisting

Tanggamus.
b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehinggga diperkirakan dalam
penyusunan skripsi dapat diselesaikan.20
2. Alasan Subjektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan
skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
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Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi ,( Jakarta: PT Raja
Grafika Persada, 2008) , hlm 31.

dibidang Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Raden Intan Lampung.
b. Adanya motivasi tinggi untuk turut serta dalam menyumbangkan
pemikiran berupa karya ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum
dalam membangun kemandirian masyarakat.

F. Batasan Masalah
Guna mendapatkan hasil yang focus dan jelas pada permasalahan peneliti, dan
mengingat keterbatasan peneliti, maka objek peneliti diberikan batasan yaitu:
1. Objek Penelitian atau atau responya hanya dilakukan terhadap lembaga
keuangan dalam hal ini BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus dan DPS.
2. Pembahasan yang di lakukan dalam penelitian ini hanya berkisar bagaimana
aplikasi peranan DPS dilapangan serta bagaimana kesesuaian dengan aturanaturan yang mengatur tentang DPS tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan
(field reaserch) menurut pengertiannya penelitian tentang hal-hal yang
terjadi dimasyarakat atau sekelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat

dikenakan

pada

masyarakat

yang

bersangkutan

bertujuan

untuk

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 21
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis,
yakni penelitian yang bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat
sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.22 Sedangkan
metode berfikirnya menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode
untuk menarik kesimpulan yang berhubungan dengan suatu problem dari
peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum, maksudnya suatu cara
berfikir dimana kita berpijak pada yang umum, kemudian membahas dan
mencocokkannya dengan yang khusus yang ada kaitannya dengan
permasalahan dalam skripsi ini

2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan aspek yang diteliti.23 Apabila sesorang ingin
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi, studi atau penelitian juga
disebut studi populasi atau studi sensus. Saya menggunakan populasi yaitu
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Kartini Katono, Pengantar Metodologi Riset, Maju Mundur, ( Bandung, 2005), hlm. 32.
Ibid, hlm. 32.
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Kuntjopuningrat, Metode Penelitian Masyarakat, ( Jakarta: Gramedia ,2007), hlm. 42.
22

DPS BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus. Dengan populasi 4 orang
responden.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian
sebagai “wakil” dari para anggota populasi.24 Penarikan sempel ditentukan
dari pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan perlunya
memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai dengan tujuan
atau masalah diteliti.25 Pertimbangn bersumber dalam penelitian ini dipilih
dengan berbagai kreteria tertentu. Kreteria tersebut adalah: (1) Responden
sudah cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang
menjadi sasaran penelitian: (2) Responden masih aktif telibat di lingkungan
aktivitas yang menjadi sasaran penelitian: (3) Responden tidak mengemas
informasi tetapi memberikan informasi yang sebenarnya. 26
Dengan demikian

logika ukuran sampel

yaitu banyak tidaknya

sampel dibatasi atau dihubungkan dengan tujuan penelitian, masalah
penelitian, teknik pengumpulan dan keberadaan kasus yang kaya akan
informasi, kecukupan informasi yang diperoleh. Adapun sampel dalam
penelitian ini adalah sebanyak 4 responden dari populasi yaitu DPS BMT
As-Syafi’iyah.
24
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Alfabeta,.20013 ),hlm 308.

c. Teknik pengambilan sempel dalam proses penelitian kualitatf, penentuan
sampel lebih tepat menggunakan sistem nonprobality sampling, karena
dalam penelitian kualitatif ukuran populasi tidak terhingga. Dalam
penelitian ini menggunakan salah satu teknik nonpropability sampling
yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel

sumber data

dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.

Pertimbangan atau tujuan tetentu ini misalya orang, informan atau
responden tersebut dianggap tau atau mewakili tentang apa yang akan di
ungkap dalam penelitian.27
3. Data dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
dari mana data diperoleh. Dalam penelitian memperoleh data melalui 2
sumber yakni:
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan
menggunakan alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber
informasi yang dicari.28 Data yang diperoleh penulis berasal dari beberapa
sumber baik primer maupun sekunder. Sumber primer dalam skripsi ini
adalah informasi yang berkaitan dengan peranan DPS terhadap produk
BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus. Dengan melakukan wawancara
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Etta Mamang Sangadji, Metode Penilitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian,
(yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010 ). Hlm. 43.

terhadap pihak-pihak terkait, secara literature yang berhubungan dengan
penelitian

ini

sedangkan

wawancara

disini

menggunakan

sistem

wawancara tersruktur.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh
lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek
penelitian. Data ini dapat berwujd dokumentasi atau data laporan yang
telah tersedia. Adapun data sekunder yang digunakan dalam pembahasan
ini adalah litertur kepustakaan tentang permasalahan peranan DPS terhadap
kesesuaian DSN-MUI. Study pustaka dimaksudkan dapat menjadi dasar
penyusunan penelitian ini, kerangka pemikiran atau teori maupun proses
penelitian hasil lapangan.29
4. Teknik Pengumpulan Data
Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam
meneliti Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
a. Metode Interview (Wawancara)
Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka dapat mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.30
b. Metode Dokumentasi

29
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Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, ( Jakarta; Bumi Aksara, 2006)), hlm 57.
Rianto Hadi dan Heru Pradadja, Langkah Penelitian Sosial, ( Jakarta: Arcan, 1999, hlm. 73.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,
rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dari dokumen-dokumen yang ada
peneliti akan memperoleh data tentang profil BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus.
c. Observasi.
Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data yang
digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejalagejala yang diselidiki.31 Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan
diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Dalaam penelitian ini
penulis melakukan observasi secara langsung tentang

analisis peranan

DPS (Dewan Pengawas Syari’ah) terhadap produk BMT As-Syafi’iyah di
Puurwodadi Gisting Tanggamus.
5. Pengolahan Data
Setelah data di kumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam
mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul
sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan
masalah.
b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan
penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
31

S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta,: Rineka Putra, 2012), Hlm. 115

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase
yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk
menganalisa dan menarik kesimpulan.32
6. Analisis data
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola,
memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.33
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan analisis data
kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang
diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atuau menjadi
hipotesis.34 Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka
digunakan metode analis data yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus
kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu
mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.
32
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Analisis data adalah menganalis data untuk mengambil kesimpulan.35
Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu:
a. Reduksi data
Data yng diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum,
dipipih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan
berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi dapat memberi
gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.
Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian,
pengabstaksian dan pertransformasian data kasar dari lapangan. mereduksi
data berati merangkum, memilih hal-hal yng fokus, penting

dalam

penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data
selanjutnya.
Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama
penelitian dilaksanakan. Fungsinya untuk menejamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yng tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga
interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data-data yang relevan
atau data yang sesuai dengan tujuan pengambilan data dilapangan yang
diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitiaan
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Usman Husaini, Akbar Purnomo Stiadi, Metode Sosial, ( Bandung: Bumi Aksara, 2007),

b. Display data (Penyajian Data)
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari
observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dikumpulkan sehingga
tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan
pengambilan tindakan, yang disajikan anatara lain dalam bentuk teks naratif,
matriks, jaringan dan bagan.36
Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan
dilakukan merupakan langkah ke dua sebelah reduksi data guna
memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada
BMT As-Syafiiyah Gisting. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat
memperoleh gambaran tentang peranan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
Terhadap Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.
c. Verifikasi
Verifikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh.
Makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga
validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulangulang terhadap data yang ada, dikelompokan yang telah berbentuk,
kemudian melaporkan

36
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hasil penelitian secara lengkap mengambil

kesimpulan melalui reduksi data bahwa Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
terhadap Produk BMT As- Syafi’iyah Gisting Tanggamus37.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
1. Pengertian Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
Merujuk pada surat keputusan Dewan Pengawasan Syari’ah
Nasional No3 tahun 2000 bahwa DPS adalah bagian dari lembaga
keuanagan mikro syari’ah yang bersangkutan yang penepatannya atas
persetujuan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) DPS adalah suatu yang
mengawasi pelaksanan keputusan DSN di lembaga keuangan mikro
syari’ah.1
DPS juga merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan
atau organisasi yang dijalankan sesuai syari’at Islam. DPS adalah suatu
lembaga yang berkewajiban mengarahkan, dan menguasai aktifitas
lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka memenuhi aturan
dan prinsip syari’at Islam.2
Keberadaan DPS dalam tiap lembaga keuangan yang berlebel
syari’ah amat dibutuhkan. DPS yang merupakam sebuah lembaga yang
berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1999 mulai
bergema sehingga saat ini secara nasional dan mewadahi seluruh
kebutuhan lembaga keuangan Mikro syari’ah (LKMS) terhadap bimbingan
fatawa.
1

Ghufron Safiniah , Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah, Renaisan, ( Jakarta:
2007), hlm. 17.
2
Harahap S. Sofiyan, Auditing Dalam Perspektif Islam. ( Jakarta: Tim Quantum, 2002),
hlm. 24.

Demikian dengan DPS dalam penepatannya atas persetujuan
Dewan Syariah Nasioanal dalam rangka mengefektifakan pelaksaan tugas
Dewan Pengawas Syari’ah diperlukan upaya peningkatan DPS tentang
operasional perbankan serta interisitas keterlibatan dalam program
sosialisai atau promosi terhadap masyarakat.
DPS juga bertugas mengawasi opersional produk-produk lembaga
keuangan mikro syari’ah sesuai dengan ketentuan syari’ah. DPS biasanaya
diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komiosaris. Disamping itu
DPS juga harus membuat laporan berkala (biasanya tiap bulan) bahwa
produk-produk yang diawasinya telah berjalan dengan optimal dan sesuai
dengan syari’at.
Pernyataan biasanya dimuat dalam laporan tahunan (anual report)
yang bersangkutan DPS juga meneliti dan membuat rekomendasi produkproduk yang akan dikeluarkan dari lembaga keuangan mikro syari’ah yang
diawasi oleh DPS.3
Lembaga Keuangan mikro Syari’ah mengharuskan adanya DPS
agar mampu memastikan setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat
menumbuhkan serta mengembangkan kegiatan-kegiatannya agar sesuai
dengan prinsip syari’ah.
DPS dibidang perekonomian menjadi salah satu faktor prospek
perkembangan lembaga keuangan yang telah terbina diatas kepercayaan
akan adanya hukum berdasarkan Al-qur’an dan Hadist. DPS berfungsi
3

Ghufron Safinyah, Mengatasi Masalah Dengan Pengadaiaan Syari’ah, ( Jakarta:
Renaisan, 2007), hlm. 50.

sebagai

pengawas produk-produk perbankan operasional

lembaga

keuangan mikro syari’ah. DPS juga berperan penting dan strategis dalam
penerapannya secara independen.
Selain itu DPS juga bertugas untuk mendiskusikan masalahmasalah transaksi bisnis yang diajukakan kepada DPS sehingga dapat
ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan
ketentuan syari’ah yang amanah. Untuk menjaga fungsi yang amanah
tersebut perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap oranag yang
terlibat didalam aktifitas perbankan berupa motifasi keagamaan maupun
pengawasan melalui kelembagaan. Dengan demikian didalam menjalankan
fungsi kelembagaan agar operasional bank Islam tidak menyimpang dari
tuntunan syari’ah, maka diadakan Dewan Pengawasan Syari’ah yang tidak
terdapat didalam Bank Konvensional.
DPS

dapat

melaksanakan

tugasnya

dengan

baik

maka,

keanggotaannya disyaratkan terdiri atas orang-orang yang ahli syari’ah dan
menguasai hukum dagang serta ilmu ekonomi serta sudah berpengalaman
menjalankan transaksi-transaksi dalam perbankan.
DPS mempunyai beberapa wewenang dalam tugasnya sebagai
pengawasan yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan pedoman serta garis besar tentang aspek syari’ah dari
opersional bank Islam, baik penyerahan dana maupun kegiatan
kegiatan yang lainnya pada lembaga keuangan mikro syari’ah dan
perbankan syari’ah.

b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk lembaga keuangan
mikro syari’ah dan bank Islam yang telah atau sedang berjalan, namun
dinilai pelaksanannya bertentangan dengan ketentuan syari’ah.
Berhasil atau tidaknya DPS tergantung pada indepensinya didalam
membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan indepensinya
DPS ini diharapkan dapat dijamin karena beberapa hal yaitu sebagai
berikut.
1) Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk pada kekuasaan
administratif.
2) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
demikian juga dengan penentuan hororiumnya.
3) DPS mempunyai sistem kerja tugas-tugas seperti halnya dengan
pengawas lainnya.
Untuk menyatukan pendapat antara DPS yang mungkin berbeda
yang satu dengan yang lainnya. Untuk tingkat Internasional telah dibentuk
“Internasional Asociatonal

Of Islami Bank’s” yang kedudukannya di

Cairo. Sedangakan ditingkat Nasioanal dibentukklah satu “Konsorsium
(penyusunan) Dewan Pengawas Syari’ah Nasioanal” yang dibawah
naungan MUI yang berkerja sama dengan Bank Indonesia.4
Kedudukan DPS dalam struktur kepengurusa diangkat dengan
Dewan Komisris pada bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas
dari setia pemasukan dari DPS kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang
4

hlm. 208.

Harahap S.Sofyan , Auditing Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: Tim Quantum, 2002),

Saham), setelah mendapat rekomendasi dari DSN yang merupakan badan
otonom Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat keputusan MUI No.
Kep.754/11/1999 dengan empat tugas utama yaitu:
a.

Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b.

Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

c.

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah

d.

Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Keberadaan RUPS merupakan bagian dari struktur kepengawasan

bank syari’ah dan lembaga keuangan mikro syari’ah. Untuk membuat
keputusan terbaik menurut prinsip syari’ah dilakukan atas dasar
musyawarah.5
Setiap lembaga harus memiliki DPS yang dipilih dan ditunjuk oleh
pemegang saham dalam RUPS setelah dimusyawarahkan dan diusulkan
oleh direksi dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar DPS menjalankan tugas dan mengawasi aktifitas lembaga
keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka benar-benar mengetahui
atauran serta prinsip syari’ah Islam.
2. Dewan Syari’ah Nasional
a. Pengertian Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Dewan Syari’ah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh
MUI untuk menangani masalah-masalahyang berhubungan dengan

5

Ibid. hlm.96

aktifitas keuangan syari’ah.6 Pada awal tahun 1999 DSN secara resmi
didirikan sebagai lembaga syari’ah yang bertugas mengawasi dan
mengayomi

jalannaya

operasionalnya

aktivitas

perekonomian

Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) selain itu juga harus
menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa
agar diperoleh kesamaan dalam penangannya oleh masing-masing
DPS yang ada pada masing-masing LKMS.
Dewan Nasional Syari’ah sebagai suatu lembaga yang dibentuk
oleh MUI secara struktural berada dibawah MUI. Sementara
kelembagaan DSN belum secara tegas diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

menurut

Pasal

1

angka

9

PBI

No.6/24/PBI/2004, disebut bahwa Dewan Syari’ah Nasional adalah
Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas
dan memiliki kewenanagan untuk memastikan kesesuaian antara
produk, jasa dan kegiatan usaha bank dan Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah dengan prinsip syariah.
b. Tugas dan Wewenang Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masiing
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dan menjadi dasar tindakan
terkait.

6

Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung: Gema Risalah Pers,
1992), hlm. 156.

2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
Departemen Keuangan Bank Indonesia.
3) Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga
Keuangan Mikro Syari’ah.
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang ada
dalam pembahasan ekonomi syari’ah termasuk otoritas moneter
atau lembaga keuangan dari dalam maupun dari luar Negri.
5) Memberikan peringatan kepada Lemabaga Keuangan Syari’ah
untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah
dikeluarkan dari DSN.
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak dipindahkan.
Berdasarkan paparan diatas jelas terlihat bahwa DSN berwenang
mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS. Produk yang dikeluarkan DSN
adalah berupa

fatwa sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat

karena fatwa sama dengan opini hukum. Fatwa MUI membentuk Komisaris
Fatwa, yang akan menganalis permasalahan yang akan difatwakan dengan
merujuk dari Al-qur’an dan Hadis.7
Berdasarkan keputusan dewan MUI tentang pembentukan DSN No
Kep 75457 MUI/ 117 1999 maka ditentukan ketentuan sebagai berikut:
7

Barlintin Salman Yani, Dewi Gemala, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81.

a.

Dengan semakin berkembangnya Lembaga-lembaga Keuangan
Syari’ah ditanah air ini dan adanya DPS pada setiap Lembaga
Keuangan Mikro Syari’ah dipandang perlu didirikan adanya DSN
yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa
agar diperoleh kesamaaan dalam penanganannya dimasing-masing
DSN di Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah.

b.

Pembentukan DSN merupakan selangkah efesien dan koordinasi para
ulama dalam menanggapi isu yang berhubungan dengan ekonomi.

c.

DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran
Islam dalam kehidupan ekonomi.

d.

DSN berperan secara aktif dalam menanggapi perkembangan
masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi.

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Fatwa Produk Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah
Berdasarkan SK Dewan MUI tentang pembentukan DSN No.
750/MUI/ 177 1999, salah satu tugas dan wewenang DSN adalah
mengeluarkan fatwa, Fatwa adalah suatu perkataan bahasa Arab yang
memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul
kepada siapa yang ingin mengetahui.8

8

Susanto Burhanuddin, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Yogyakarta: UUI Pers,
2008), hlm. 78.

Dengan demikian Fatwa berati menerangkan hukum Allah dengan
berdasarkan pada Al-Qur’an secara umum dan menyeluruh berikut adalah
landasan tentang Fatwa.
a. Al- Qur’an An-Nisa ayat 176
              

                 

 ...  
Artinya:“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu):
jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (QS. AN-Nisa:176).
Penjelasan ayat diatas, Mereka meminta fatwa kepadamu kalalah,
yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak
(katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, jika
seseorang) umru-un menjadi marfu’ dengan fi’il yang menafsirkannya
(celaka) maksudnya meninggal dunia (dan dia tidak mempunyai anak)
dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi
mempunyai seoarang saudara perempuan) baik sekandung maupun
sebapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta
yang ditinggalkannya.

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan penting
dalam upaya mengembangkan produk hukum lembaga keuangan mikro
syari’ah kedudukan Fatwa DSN-MUI mempunyai posisi yang strategis
bagi kemajuan ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Karena
dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syari’ah mengacu pada
sistem hukum yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang berfungsi
sebagai pedoman utama.
Fatwa DSN–MUI yang berhubungan dengan pengembangan
ekonomi dan perbankan syari’ah dikeluarkan atas pertimbangan. Badan
Pelaksanan Harian yang membidangi ilmu syari’ah dan ilmu perbankan.
Tugas pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan
terhadap aspek syari’ah terhadap asapek syari’ah yang ada dalam Lembaga
Keuangan.
4. Syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawasan syarai’ah
Penjelasan pasal 6 huruf UU perbankaan No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu perubahan Islam harus
dibentuk DPS
Menurut

Peraturan

Otoritas

Jasa

Keuanagan

Nomor

30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan. anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas (kepercayaan) yaitu:
1) Memiliki akhlak dan moral yang baik

2) Memiliki komitmen untuk memenuhi dan mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3) Memiliki

komitmen

yang

tinggi

terhadap

perkembangan

operasional BMT yang sehat
4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapakan oleh Bank Indonesia
b. Kopetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
syari’ah, muamalah, dan pengetahuan bidang perbankan atau
keuangan secara umum.
c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang
1) Tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan
2) Tidak pernah dinyatakan pailid atau menjadi direksi atau
komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persean
pailid ,dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyakbanyaknya lima orang. Anggota DPS hanya bisa merangkap jabatan
sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya dua anggota DPS dapat
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Nasioanal.
Kedudukan DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi (pihak yang
tergabung).
Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS
diberikan selambat-lambatnya 30 hari dari sejak dokumen permohonan
diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penilaian
atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut, dan wawancara
terhadap anggota DPS.
Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS maka diperlukan langkah
pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas nya maupun
indepensinya

(cara pengawasan) langkah pemberdayaan yang harus

dilakukan memerlukan perencanan dan pengembangan secara bertahap
dengan memerhatiakan kondisi kesiapan institusi lembaga keuangan dan
sumber daya insani anggota DPS.
Tugas wewenang dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain:
a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank
dan lembaga keuangan mikro syari’ah terhadap fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN.
b. Menilai aspek syari’ah terhadap operasional, dan produk yang
dikeluarkan oleh bank dan intitusi lembaga keuangan.
c. Memberikan opini dan aspek syari’ah terhadap pelaksanaan
opersional bank institusi lembaga keuangan secara keseluruhan dalam
laporan publikasi bank.
d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk menilai
fatwa kepada DSN.
e. Menyampaikan

laporan

hasil

pengawasan

syari’ah

sekurang-

kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris Dewan
Syari’ah Nasional dan Bank Indonesia.

Sedangkan kewajiban DPS adalah:
a. Mengikuti kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah agar
tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syari’ah yang telah
difatwakan oleh DSN dan.
b. Melaporkan kegiatan usaha yang perkembangan lembaga keuangan
yang diawasi secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua tahun
dalam setahun.
Tugas kewjiban serta wewenang DPS secara garis besar ditetepkan
dalam pasal 16 akte pendirian BMT sebagai berikut “ Dewan Pengawas
Syari’ah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan dan
produk-produk Lembaga Keuangan Miikro Syari’ah dalam rangka
menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat agar agar
sesuai dengan syari’at Islam.
Oleh karena itu DPS baik secara rutin maupun berkala senantiasa
memberikan penyuluhan dan pembinan keagamaan bagi segenap
karyawan bank. Dari pembinaan tersebut diharapkan Lembaga Keuanagan
Mikro Syari’ah tidak saja tercermin dalam produknya akan tetapi juga dari
dalam diri dan segenap aktifitas kehidupan para karyawannya. Setiap
Lembaga Keuangan Islam harus memiliki DPS yang dipilih dan
ditujukkan oleh pemegang saham RUPS setelah diusulkan Dewan Direksi
dengan memperhatikan peraturan dan UU Lokal yang berlaku.
DPS dan Dewan Syari’ah yang terkait harus bersedia menerima
penugasan persyaratan yang berkaiatan dengan penunjukan ini harus

dituangkan dalam surat penugasan. DPS harus meyakinkan bahwa
dokumen Lembaga Keuangan Islam harus sesuai dengan penunjukan dan
persetujuan DPS. Surat penugasan DPS secara umum harus dimaksud
merujuk pada kepatuhan Lembaga Keuangan Islam dengan aturan dan
prinsip syari’at Islam. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki
keahlian dalam bisnis, ekonomi, akutannsi dan sebagainya agar benarbenar mampu menjelaskan tugasnya maksimal dan efektif.
5. Fungsi Dewan Pengawas Syari’ah
Fungsi utama dari DPS adalah sebagai berikut:
a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan
Mikro Syari’ah yang dibawah pengawasannya.
b. Sebagai penasehat dan pemberi saran pada Direksi. Pimpinan unit
usaha syari’ah, dan pimpinan kantor cabang syari’ah mengenai hal-hal
yang terkait dengan aspek syari’ah.9
c. Sebagai mediator anatara Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dengan
DSN dengan mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan
produk dan jasa dari lembaga keuangan yang memerlukan kajian dan
fatwa dari DSN.10
d. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan
oleh lembaga yang diawasinya berjala hingga akad tersebut selesai hal
ini berguna karena untuk menghindari penyimpanan yang sering

9

NH, Firdaus, bricfacebook Edukasi Frofesional Syanah, ( Jakarta: Renaisan, 2007), hlm.

50.
10

Sula Syakir, Asuransi Syari’ah, Konsep Dan Sistem Operasioanal, ( Jakarta: Renaisan
2003), hlm. 541.

terjadi pada akad tersebut dibuat, baik dari para pihak maupun dari
pelaksana isi akad.11

B. Tinjauan Umum Tentang BMT
1. Pengertian BMT
Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKMS)
yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.12 Istilah Baitul Mal
wat Tamwil sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu Baitul Mal
dan Baitut Tamwil. Istilah Baitut Mal berasal dari kata Bait dan Al-Mal.
Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan Al Mal berati harta benda
atau kekayaan. Jadi Baitul Mal secara harfiah seperti rumah harta benda
atau kekayaaan.13
Baitul Mal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau
badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama
keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan,
maupun yang berhubungan dengan masalah perngeluaraan dan lain-lain.
Sedangkan Baitut Tamwil berati rumah penyimpanan harta milik pribadi
yang dikelola oleh suatu lembaga.14
Apabila dilihat dari istilah peristilahan BMT adalah sekelompok
orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan berkerja sama
11

Barlinti Sukma, Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, ( Jakarta: Falkutas
Hukum UI, hlm. 86.
12
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 1, Cet. 2 ( Jakarta:Kencana
2009), hlm. 551
13
Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), hlm. 123
14
Ibid, hlm. 123

membangun

sumber

pelayanan

keuangan

guna

mendorong

dan

mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota
dan keluarganya.15
Menurut Ensiklopedia hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga
keuangan

negara

yang

bertugas

menerima,

menyimpan,

dan

mendistribusikan uang negar asesuai dengan aturan syariat. Sementara
menurut Arif Budiharjo, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah “kelompok
swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha kecil menengah dalam pengentasan
kemiskinaan.16
Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz bahwa BMT
adalah’’Balai usaha mandiri yang terpadu yang dikembangkan dari konsep
Baitrul Mal wat Tamwil. Dari segi Baitul Mal, BMT menerima titipan
baziz dari dana zakat dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan
masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Baitut Tamwil BMT
mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan
pengusaha kecil dana anggota’’. Senada yang dikemukakan Abdul Aziz,
Saifuddin A.Rasyid menjelaskan bahwa BMT melakukan dua jenis
kegiatan, Baitut Tamwil dan Bitul Mal. Baitut Tamwil bergiat
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan pengusaha mikro kecil dan menengah dengan mendorong
15

Modul Pelatihan Pengelolaan BMT, Topik 2 hlm. 4
Abdul Manan, Hukum Ekonomi syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 353.
16

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun Baitul
Mal menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanatnya.17
Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, BMT merupakan
lembaga ekonomi rakyat yang dalam men\lakukan aktivuitasnya
berdasarkan prinsip syari’ah. Aktivitas yang dilaksanakan BMT seperti
usaha perbankan, yakni selain menerima dana zakat, infak dan sedekah
yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, BMT juga
menghimpun

dana

anggota

dan

calon

anggota

(nasabah)

serta

menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
BMT merupakan lembaga keuangan yang bermotif Islami, sangat
memahami agamanya yang memeng tidak membolehkan seseorang
menjadi kaya dengan menghancurkan orang lain. Dalam operasioanalnaya
BMT menerapakan konsep ekonomi yang

bebas bunga, hal ini

dimaksudkan untuk menghindari praktek riba yang tidak dihendaki dan
diperbolehkan dalam Islam.
2. Sejarah Berdirinya BMT
Sebelum Islam hadir ditengah-tengah umat manusia, pemerintahan
suatu

negara

dipandang

satu-satunya

penguasa

kekeyaan

dan

kependaharaan negara. Dengan demikian pemerintah bebas mengambil
kekeyaan rakyatnya sebanyak mungkin serta memelanjakannya sesuka

17
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hatinya. Hal ini berarti sebelum Islam datang. Tidak ada konsep tentang
keuangan publik dan perbendaharaan didunia.18
Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul
peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari’ah. Opersional
BMT kurang menjangkau usaha keuangan mikro, untuk itulah BMT lahir,
dengan maksud membatasi hambatan opersional perbankan syaria’ah di
daerah-daerah, sehingga keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi
masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.
Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai
beberapa peran:
a. Membantu mengembangkan dan meningkatkan potensi umat dalam
program pengentasan kemiskinan
b. Memberikan sumbangan aktif dalam uapaya memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan umat
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota
dengan prinsip syariah
d. Mengembangkan sifat hemat dan mendorong kegiatan gemar
menabung
e. Mengembangkan

usaha-usaha

yang

produktif

dan

sekaligus

memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang
usahanya

18
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f. Meningkatakan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola
prekonomian Islam
g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjam.
Istilah Baitul Mal telah ada dan tumbuh sejak zaman Rosulullah
SAW meskipun saat itu belum berbentuk suatu lembaga yang permanen
dan terpisah. Kelembagaan Baitul Mal secara mandiri sebagai lembaga
ekonomi berdiri pada zaman Khalifah Umar biin Khattab atas usulan
seorang ahli fiqih bernama Walid bin Hisyam.
Sejak masa tersebut dan masa kejayaaan Islam selanjutnya (Dinasti
abbaasyiah dan Umayyah). Baitul Mal telah menjadi institusi yang cukup
vital bagi kehidupan negara. Ketika itu, Baitul Mal telah menangani
berbagai macam urusan mulai dari penarikan zakat (juga apajak),
Ghanimah, infaq, shadaqoh samapai membangun fasilitas umum seperti
jalan, jembatan. Serta kegiataan sosial atau kepentingan lainnya.
Dalam perkembangan BMT di Indonesia, didorong oleh rasa
keperhatian yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang
terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka memberikan alternatif bagi
mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak dapat
berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMT maupun
BPRS) dikarnakan usaha tergolong kecil dan mikro. Maka pada tahun
1992 lahirlah sebuah lembaga

keuangan kecil

yang beroperasi

menggunakan gabungan antara konsep Baitul Mal dan Bitul Tamwil yang

target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro. Lembaga tersebut
bernama Baitul Mal wat Tamwil yang disingkat BMT.
Jadi, di Indonesia, Istilah Baitul Mal wat Tamwil berada sejak
tahun 1992. Mulanya, lembaga ini sekedar menghimpun dan menyalurkan
ZIS (zakat, infaq dan shadakah) dari para pegawai atau para karyawan
suatu instansi untuk dibagikan kepada para mustahiqnya, lalu berkembang
menjadi sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang
bergerak diusaha simpan pinjam dan usaha-usaha sektor riil.19
BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya
konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:
a. Menjaga nilai-nilai syari’ah dalam operasi BMT, Dalam operasinnya
BMT bertanggunng jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara
kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana
BMT itu berada. Maka setidaknya BMT mremiliki majelis taklim
ataun kelompok pengajian.
b. Memerhatikan

masalah-masalah

yang

berhubungan

dengan

pembinaan dan pendanaann usaha kecil. BMT tidak menutup mata
terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam masalah ekonomi,
tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya.
c. Meningkatan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntunan ini
merupakan bagian yang tidak rerpisahkan untuk menciptakan BMT
yang mampu membantu kesulitan ekionomi masyarakat. Maka setiap
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BMT dituntut untuk mampu meningkatkan SDM dengan melalui
pendidikan dan pelatihan.
d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan untuk masyarakat.
Keterlibatan BMT dalam kegiatann ekonomi masyarakat akan
membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen
sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai
pengeloola zakat, infaq, shadaqoh juga harus membantu nasabah yang
kesulitan dalam masalah pembayaran pembiayaan.20 Perekembangan
kopersai saat ini sudah diwarnai dengan perkembangan koperasi
dengan sistem syari’ah. Koperasi dengan sistem syariah menggunakan
asas kebersamaan dan keadilaan. BMT menjadi unnit usaha yang
berprespektif, karena unit usaha ini memiliki manfaat ganda, yaitu
dari pengolahaan BMT bagi para anggota dan pengelolanya. Dalam
pendiriannya, BMT haruslah berguna meningkatkan kualitas usaha
ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah.21
3. Dasar Hukum BMT

           

             
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
20
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perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. (QS:An-Nisa ayat 29)
Penjelasan ayat diatas, menerangkan tentang hukum dosa besar dan
dosa kecil, demikian pila menerangkan agar manusia tidak menjatuhkan
diri kelembah kebinasaan.

             
Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya”. (QS: Al-Maidah ayat 2)
Penjelasan ayat diatas, keharusan memenuhi janji atau akad baik
antara seseorang dengan Allah Subhaanhu wa Ta’aala, atau anatara
seseorang dengan hamb-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling
tolong menolong diatas kebaikan dan takwa.
             

   

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang
nyata bagimu”. (QS: Al-Baqarah ayat 168)
Penjelasan ayat diatas, tentang orang-orang yang mengharamkan
sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (hai sekalian manusia,
makanlah yang halal dari apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi

“hal” ( lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat,
(dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) jalan-jalan (setan) yang
rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya
jelas dan terang permusuhan itu.
4. Prinsip Operasional BMT
Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPRS
yakni dengan menggunakan 3 prinsip:22
a. Prinsip Bagi Hasil
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian
hasil usaha anatara pemodal (penyedia jasa) dengan pengelola dana.
Pemabagian hasil ini dilakukan anatara BMT dengan pengelola dana
dan antara BMT dengan penyedia dana ( penyimpan dan penabung).
Adapun bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:
1) Al-Mudharabah
Al-Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah
satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan
dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.23
2) Al-Musyarakah
Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak
memberikan
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keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.24
3) Al-Muzara’ah
Al-Muzara’ah adah kerja sama pengolahan pertanian anatara
pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan
lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu (perentase) dari hasil panen.

4) Al–Musaqah
Al-Musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani
untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani
mendapatkan bagaian dari hasil kebun itu.25
b. Prinsip Jual Beli
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanan
nya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa
melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian
bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah
dibelinya tersebut dengan ditambah

mark-up, keuntungan BMT

nantinyaakan bibagi kepada penyedia dana.
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1) Bai’ Al-Murabahah
Bai’ Al-Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan
pembayaran ditangguhkan. Maksudnya ,pembeli baru membayar
pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok
ditambah keuntungan yang disepakati.26
2) Bai’ as-Salam
Bai’ as-Salam

adalah akad jual beli barang pesanan antara

pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan diimuka pada
saat akad dan pengirimaan baranng dilakukan pada saat akhir
kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

3) Bai’ Bitsaman Ajil
Bai’ Bitsaman Ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran
cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang
disepakati.
4) Prinsip Non-Profit
Pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah
cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.
5) Al-Qordul Hasan
Al-Qordul Hasan adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman
dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban
uuntuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi
26
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yang mmeinjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu
tertentu sesuai kesepakatan.
Didalam Islam, lembaga keuangan mempunyai tiga macam akad
pembiayaan:
a. Akad bersyarikat/syirkah
Akad bersyarikad adalah kerjasama antara dua pihak atau lenih
masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai
bentuk) denngan perjanjian pembagian keuntunmgan/kerugiaan yang
disepakati.
b. Akad Tijarah
Akad Tijarah merupakan akad yang ditunjukan untuk memperoleh
keuntungan. Dalam akad ini menghimpun beberapa produk lembaga
keuanagan syari’ah, diantaranya, Bai’ Bitsaman Ajil, Murabahah, dan
Mudharabah.
c. Akad Ijarah
Ijarah adalah akad sewa menyewa. Untuk akad ini, terhimpun
setidaknya dua produk lembaga keuangan syari’ah, yaitu Ijarah dan
Ijarah

Muntahia Bit Tamlik. Untuk memenuhi kebutuhan akan

produk ini, kembali ke posisikan BMT sebagai konsumen dari
mitranya.
5. Peranan dan Fungsi BMT
Pada kopersi syari’ah/BMT hal ini tidak dibenarkan, karna setiap
transaksi (tasharruf) didasarkan atas pengguna yang efektif apakah untuk

pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan
secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang
maka

dapat menggunakan prinsip bagi

hasil

(musyarakah atau

mudharabah) sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat
menggunakan prinsip jual beli (murabahah) yaitu:
a. Peranan BMT
1) Sebagai Manajer Investasi
Manajer Investasi yang dimaksud adalah, BMT dapat memainkan
perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para
pemilik dana. BMT akan menyalurkan kepada calon atau anggota
yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau
anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
2) Sebagai Investor
Peran sebagai investor (Shahibul Mal) bagi BMT adalah jika
sumber dan yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari
pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif
tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan BMT memiliki
hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program
yang dimilikinya.
b. Fungsi BMT
1) Fungsi Sosial
Konsep BMT mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik
kepada anggota yang membutuhkan nya maupun kepada

masyarakat dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan
pinjaman darurat (emergensi loan) dapat diberikan pinjaman
kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-Qard) yang sumber
dana nya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana
anggota tidak dibebankan bunga dan sebagaianya seperti koperasi
konvensiaoanal.27
2) BMT Sebagai Distributor
Memfungsikan BMT sebagai distributor adalah mengembalikan
fungsi BMT ditengah-tengah masyarakat. Untuk mengembaliakan
fungsi tersebut, perlu di telaah beberapa hal diantaranya:
a) BMT sebagai lembaga bentuk penjariangan dana zakat, infak,
dan shadakah.
b) BMT sebagai bentuk tolong menolong yang dilembagakan
(Baitul Tamwil)
3) BMT Sebagai Silkulator
BMT sebagai silkulator adalah memfungsikan BMT seabagai
aktor dari sirkulator dan anggota atau nasabah sebagai subjek
serta barang dan jasa sebagai objek dari silkulator yang dilakukan.
Prinsip dan operasionalnya sangat sederhana. Hal ini disebabakan
karena kebanyakan BMT menggunakan akad tijarah dalam
produk-produknya.
4) BMT dan Sektor Rill
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Menjadaikan BMT sebagai penggerak sektor rill adalah
menjadikan BMT sebagai pusat Unit Kegiatan Masyarakat,
dengan mengaktifkan dan memfungsikan 4 dimensi BMT,
produser, konsumen, distributor dan sirkulator. Dimana BMT
menjadi tumpuan harapan masyarakat berkenaan dengan masalah
investasi, distributor dan sirkulasi.
Adapun secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi:
a. Baitulmall (bait=rumah, mall=harta) menerima titipan dana ZIS
(zakata infak dan shadakah) serta mengoptimalkan distribusinya
dengan memberikan santunan kepada yang berhak (para asnaf) sesuai
dengan peraturan dan amanah yang diterima.
b. Baitut Tamwil berasal dari kata bait dan attamwil yaitu (bait=rumah,
attamwil=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembanagan
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi
pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.28
6. Sumber Dana dan Produk BMT
a. Menghimpun dana
Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan yaitu dana
yang diperyakan oleh nasabah BMT untuk disalurkan kesektor
produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk

28
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tabungan wadiah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka
panjang.29
Untuk menumbuh kembangkan usaha BMT, maka para pengurus
harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoreh
dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau
sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan
sifatnya ada komersial , hibah atau sumbangan atau sekedar titipan
saja. Secara umum, sumber dana BMT diklasifikasikan sebagai
berikut:
1) Simpanan Pokok
Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan
dimana besar simpanan pokok tersebut adalah sama dan tidak
boleh dibedakan antara anggota. Akad syari’ah simpanan pokok
tersebut masuk kategori akad musyarakah.
2) Simpanan Wajib
Simpanan wajib masuk dalam kategori modal BMT sebagai
simpanan
berdasarkan

pokok
hasil

dimana
syuro

besar

kewajibanya

(musyawarah)

diputuskan

anggota

serta

penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai
seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan BMT.
3) Simpanan Sukarela
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Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau
calon

anggota

yang

memiliki

kelebihan

dana

kemudian

menyimpannya di BMT. Bentuk simpanan sukarela memiliki 2
jenis karakter antara lain:
a) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut wadi’ah
dan dapat diambil setiap saat. Titipan wadi’ah terbagi atas dua
macam yaitu titipan wadi’ah Amanah dan wadi’ah Yad
dhomanah. Titipan wadi’ah Amanah merupakan titipan yang
tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan BMT
maupun untuk investasi usaha, melainkaan pihak BMT harus
menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya.
Wadi’ah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa
dana ZIS (zakat, infak dan shadakah) . Sementara titipan
Wadi’ah Yad dhamanah adalah titpan adalah dana titipan
anggota kepada BMT yang diijnkan untuk dikelola dalam
usaha rill sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si
pemiliknya.
b) Karakter kedua bersifat investasi,yang memang ditujukkan
untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil
(mudharabah) baik Revenue Sharing, Profit Sharing maupun
Profit and loss Sharing. Konsep simpanan yang diperlakukan
dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Muqayyadah.
b.

Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis:
pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil,dan kedua jual beli
dengan

pembayaran

ditangguhkan.

Pembiayaan

merupakan

penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan
pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu
tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Sesuai dengan sifat
BMT dan fungsinya, maka sumber dan yang diperoleh haruslah
disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran
dananya

adalah

yang

berkategori

komersil

yakni

dengan

menggunakan bagi hasil (Mudharabah atau Musyarakah) dengan
harga jual beli (Piutang Murabahah dan Piutang Salam), Piutang
Istishna’ dan sejenisnya, bahkan ada juga yang bersifat jasa umum,
misalnya pengalihan piutang (Hawalah), sewa-menyewa

barang

(Ijarah) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.
1) Investasi/Kerjasama
Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah damn
Musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk Mudharabah
dan Musyarakah BMT bertindak selaku pemilik dana (Shahibul
Maal) sedangkan pengguna dana adsalah pengusaha dilakukan
(Mudharib) kerjasama dapat dilakukan untuik mendanai sebuah
usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.
2) Jual Beli (Al-Bai’)

Jual beli (Al-bai) yaitu menukar barang dengan barang atau
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar merelakan.
Pembiayaan jual beli dalam UKS pada BMT memiliki beragam
jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:
a) Jual beli secara tangguh antara si Penjual dengan si Pembeli
dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan si Penjual
menyatakan harga belinnya dan si Pembeli mengetahui
besar keuntungan si Penjual transaksi ini disebut Bai’ Almurabahah.
b) Jual beli secara fararel yang dilkukan oleh 3 pihak, sebagai
contoh pihak satu memesan pakain seragam sebanyak 100
setel kepada BMT dan BMT meemesan dari konveksi
untuk dibuat 100 setel seragam yang dimaksud dan BMT
membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi,
setelah selesai diserahkan kepada pihak 1 dan pihak 1
membayarnya
Pembiayaan

baik
ini

secara

disebut

tunai
bai

maupun

Istisna’.

diangsur.

Jika

BMT

membayarnya dimuka disebut Bai’ Salam.
3) Jasa-Jasa
Disamping produk kerja sama dan jual beli BMT juga dapat
melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:
a) Jasa Al- Ijarah (sewa)

Jasa Al- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas
barang atasu jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa
diikuti oleh dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu
sendiri.30
b) Jasa Wadi’ah (titipan)
Wadi’ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada
pemiliknya supaya dijaganya.
Jasa wadi’ah dapat dilakuakan pula dalam locker karyawan
atau penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lainnya.
c) Hawalah (Anjak Piutang)
Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang
berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
d) Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam
produk gadai ini BMT tidak mengenakan bunga melainkan
mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang
digadaikan tersebut. Dalam produk gadai ini BMT tidak
mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa
penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut.
e) Wakalah (Perwakilan)
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Wakalah adalah penyerahan harta seseorang kepada orang
lain untuk menjaga di masa hidupnya. 31 Jasa ini timbul dari
hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya
dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada BMT.
f) Kafalah
Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung
BMT kepada pihak ketiaga untuk memenuhi kewajiban
anggotanya

atau

yang

ditangguingkan

atau

seputar

pengalihan tanggung jawab.
g) Qordh (Pinjaman Lunak)
Jasa ini termasuk pinjaman lunak, dimana pinjaman yang
diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima
tanpa

adanya

tambahan.

Kecuali

jika

si

anggota

mngembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka
kelebihan dana tersebut diperolehkan diterima oleh BMT
dan dimasukkan kedalam kelompok dana Qardh atau
(Baitulmaal-ZIS). Umumnya sumber dana ini diambil dari
simpanan pokok.32

C. Sistem Pengawasan DPS pada BMT
Pada baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berbentuk koperasinya yang
operasionalnya menggunakan prinsip syari’ah, pengawasannya dilakukan
31
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32
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dengan dua model yakni pengawasan inernal dan pengawasan eksternal.
Pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawas yakni dewan
pengawas dan dewan pengawas syari’ah (DPS), sementara pengawasan
eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah terkait.
Pengawasan internal dan pengawasan syari’ah dalam kontek
perkoperasian disebut dengan pengawas yang terdiri dari satu orang ketua dan
minimal dua orang anggota. Pengawasan internal berfungsi untuk mengawasi
dari aspek tata kelola BMT berdasarkan prosedur operasional standar yang
ada. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang ditunjuk
oleh pengurus untuk melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan internal
merupakan alat pengendalian menejemen yang mengukur dan menganalisis
dan menilai efektifitas pengendalian-pengendalian lainnya. Adapun unsurunsur pengendalian lainnya adalah organisasi, kebijaksanaan, prosedur,
personalia perencanaan akuntansi dan pelaporan (Kementerian Negara
Koperasi dan UKM,2007).
Pada umumnya pengawasan internal bertujuan untuk: pertama,
melindungi kekayaan perusahaan, kedua memeriksa kecermatan dan
keandalandan akuntansi, ketiga meningkatkan efesiensi operasi usaha,
keempat mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya pengawasan internal bertujuan untuk membantu setiap
anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan
efesien dengan menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasirekomendasi dan komentar mengenai efektifitas yang diperiksa.

Sementara pengawasan inetrnal meliputi:
1. Peneliaan mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang
keuangan, bidang pembiayaan, dan kegiatan BMT lainnya peningkatan
efektifitas penegendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memestikan bahwa semua kebijakan, rencana dan
prosedur BMT benar-benar ditaati
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BMT telah
dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan
kepada manajemen BMT dapat dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam
melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang
operas, pembiayaan dan bidang lainnya.
Menurut Undang-Undang Perkoperasian yang lama yakni UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39 disebutkan bahwa pengawas
bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil
pengawasannya. Selain itu pengawas berwenang meneliti catatan yang
ada pada BMT serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 diganti dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, fungsi pengawas
BMT menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut Pengawas bertugas; Pertama,
mengusulkan calon pengurus; Kedua, memberi nasehat dan pengawasan
kepada pengurus; ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
dan kebijakan dan peneglolaan BMT yang dilakukan oleh pengurus; dan
keempat, melakukan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota (UndangUndang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Selain itu pengawas berwenang; pertama, menetapkan penerimaan
dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan
ketentuan dalam anggaran dasar; kedua, meminta dan mendapatkan
segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak yang terikat;
ketiga, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan
kinerja BMT dari pengurus; keempat, memberikan persetujuan atau
bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
yang

ditetapkan

dalam

anggaran

dasar;

dan

kelima,

dapat

memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan
alasannya.
Sementara pengawasan syari’ah, meliputi pemantauan (isyraf),
pemeriksaan (muraja’ah) dan investigasi (fahsh) yang dimaksudkan
untuk menjaga kemaslahatan (mura’at maslahah) dan menghindari
kerusakan (idra’ mafsadah). Menurut Ridwan, pengawasan syari’ah yang
dilakukan oleh pihak yang berwenang (wilayatul riqobah) bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja
organisasi dan mendapatkan konfirmasi bahwa dalam seluruh aktifitas

keuangan dan penerapan strategi

serta

tujuan organisasi

tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
Pengawasan syari’ah tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas
Syari’ah (DPS) yang merupakan dewan yang dipilih oleh BMT yang
bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan
alim ulama dan ahli dalam syari’ah yang menjalankan fungsi dan tugas
sebagai pengawas syari’ah pada koperasi yang bersangkutanberwenang
memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan
Dewan Syari’ah Nasional( Kementrian Negara Koperasi dan UKM,
2007).
Keberadaan DPS didasarkan pada surat Keputusan DSN No.3 tahun
2003, dimana dijelaskan bahwa DPS adalah bagian dari lembaga
keuangan syari’ah (LKS) yang bersangkutan, dimana penetapannya
berdasarkan persetujuan DSN
pengawasan yang dilakukan oleh DPS wajib mengacu pada prinsipprinsip dasar pengawasan dalam Islam, yang meliputi:
1. Jalbul mashalih, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsurunsur kebaikan (maslahah) serta memaksimalkan kebaikan tersebut
(ta’dzim mashalih). Jalbul mashalih dilaksanakan dalam rangka
menjaga dan memelihara maqasid syari’ah (terpeliharanya lima
maslahah) yakni resiko moral dan agama (hifdz irdh), risiko akal /
intelektual (hifdz aql), risiko keuangan (hifdz maal), risiko generasi
dan reproduksi (hifdz nasl) serta resiko reputasi (hifdz ird)

2. Darul musafid, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat
menimbulkan kerusakan dan keburukan (mafsadah) serta dapat
meminimalisir

risiko.

Prinsip

ini

dilakukan

dalam

rangkamenghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan
timbulnya kerusakan maqasid syari’ah serta kerugian material
lainnya.
3. Saddus dzari’ah yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan
mengantisipasi adanya risiko pelanggaran terhadap syari’ah dan
peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung
makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas
dapat melakukan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap
ketentuan

syari’ah

atau

ketentuan

lainnya

dengan

tetap

mempertimabangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, profotabilitas,
kemanfaatan dan kemaslahatan.

D. Etika Kerja Islam
1. Pengertian Etika Kerja Islam
Etika berasal dari kata yunani, Ethikos yang mempunyai beragam
arti, pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus,
mesti, tugas, aturan-aturan, moral banar-salah, wajib, tanggung jawab dan

lain-lain. Kedua pencarian kedalam watak moralitas atas tindakantindakan moral, ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral. 33
Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang
sistematis dengan menggunkan rasio dengan menafsirkan pengalaman
moral individual dan sosial sehingga, dapat menetapkan aturan untuk
mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk
dijadikan sasaran dalam hidup.34
Etika menurut frans Magins suseno merupakan filsafat yang
merefleksikan ajaran ajaran moral, yang bersifat rasional, kritis, sitematis,
mendasar dan normatif berarti tidak sekedar melaporkan pandanganpandangan moral, melainkan menyelidiki panadangan moral yang
seharusnya.35
Didasarkan pada sifat keadailan, Etiaka syari’ah bagi umat Islam
berfungsi sebagai sumber untuk membedakan mana yang benar (haq)
yang buruk (bathil) dengan memggunakan syari’ah, bukan hanya
membawa individu lebih dekat dengan tuhan, tetapi juga memfasilitasi
terbentuknya masyarakat secara yang adil yang di dalamnya tercakup
individu dimana mampu merealisasikan potensinya dan kesejahteraan
yang diperuntukkan kepada semua umat. Etika merupakan alasan-alasan
rasional

33

tentang semua

tindakan manusia

dalam

semua

aspek
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kehidupannya. Sementara itu kerja Islam muncul di permukaan, dengan
landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama
yang sempurna. Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran
(doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghancurkan manusia dalam
kehidupannya menuju kehidupannya menuju tujuan kebahagian hidup
baik didunia maupun di akhirat. Etika yang termasuk bidang ilmu yang
bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan
atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika adalah
seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan
prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam prilaku dan tindakan.
Sehingga etika adalah salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi
kehidupan manusia yang lebih baik.36
Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin
mendefinisikan etika sebagai sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari
padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dan tidak membutuhkan
pikiran. Dari beberapa pengertian diatas, definisi operasional etika adalah
sebagai alat yang digunakan untuk menilai (mengukur) baik atau buruk
suatu tindakan yang dilakukan sesorang berdasarkan akal pikiran
(rasioanal). Etika yang Islami tidak hanya mengutamakan prinsip dalam
menilai perbuatan, tetapi juga didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist.
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Sehingga tindakan yang dinilai Etika Islam adalah berdasarkan akal
pikiran yang sesuai dengan ajaran syari’ah Islam.37
Etika kerja yang Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan haratanya
(barang/jasa), namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan
hartanya karena aturan halal atau haram.38
Etika

kerja

dalam

syari’at

Islam

adalah akhlak

dalam

menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam
melaksanakan bisnisnya tidak perlu adanya kehkawatiran, sebab sudah
diyakini sebagai suatu yang baik adan benar. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teori etika kerja Islam yang dikemukakan oleh Mustaq
Ahmad, yang mengatakan bahwa seorang pelaku bisnis diharuskan untuk
berprilaku dalam bisnis mereka sesuai dengan apa yang dianjurkan AlQur’an dan As-Sunnah.39
Masalah etos kerja memang cukup rumit. Nampaknya tidak ada
teori tunggal yang dapat menerangkan segala segi gejalanya, juga
bagaimana menumbuhkan dari yang lemah kearah yang lebih kuat atau
lebih baik. Kadang-kadang nampak bahwa etos kerja dipengaruhi oleh
sistem kepercayaan, seperti aagama, kadang-kadang nampak seperti tidak
lebih dari hasil tingkat perkembangan ekeonomi tertentu masyarakat saja.
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Salah satu teori yang relevan untuk dicermati adalah bahwa etos
kerja terkait dengan sistem kepercayaan yang diperoleh karena
pengamatan bahwa masyarakat tertentu dengan sistem kepercayaan lain.
Misalnya, yang paling terkenal ialah pengamatan seorang sosiolog. Max
Weber, terhadap masyarakat protestan aliran Calvinisme, yang kemudian
diangkat menjadi daasar apa yang terkenal dengan “ Etika Protestan”.
Para peniliti lain mengikuti cara pandang weber juga melihat
gejala yang sama pada masyarakat-masyarakat dengan sistem-sistem
kepercayaan yang berbeda, seperti masyarakat Tokugawa di Jepang (oleh
Robert N Bellah), Santri di Jawa (oleh Geertz) dan Hindu Brahmana di
Bali (juga oleh Geertz), Jainisme dan kaum Farsi di India, kaum Bazari di
Iran, dan seorang peneliti mengamati hal yanag serupa untuk kaum
Isma’ili di Afrika Timur, dan sebagainya. Semua tesis tersebut bertitik
tolak dari sudut pandang nilai, atau dalam bahasa agama bertitik tolak dari
keimanan atau budaya mereka masing-masing.
Kesan bahwa etos kerja terkait dengan tingkat perkembanagn
ekonomi tertentu, juga merupakan hasil pengamatan terhadap masyarakatmasyarakat tertentu yang etos kerjanya menjadi baik setelah mencapai
kemajuan ekonomi tertentu, seperti umumnya negara-negara industri baru
di Asia Timur, Yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.
Kenyatan bahwa Singapura misalnya, menunjukkan peningkatan etos
kerja warga negaranya setelah mencapai tingkat perkembangan ekonomi
yang cukup tinggi. Peningkatan etos kerja di sana kemudian mendorong

laju perkembanagan yang lebih cepat lagi sehingga negara kota itu
menjadi seperti sekarang.
Gagasan tentang Teknologi pembangunan ini dilandasi oleh
asumsi-asumsi: (1) sistem teknologi yang dianut ileh umat Islam
Indonesia belum mampu mendorong dan membangkitkan etos kerja yang
tinggi; (2) umat Islam Indonesia mudah sekali menyerah ketika
mengalami suatu kegagalan; (3) umat Islam Indonesia bersifat pasif,
Fatalis dan deterministik; serta asumsi-asumsi lainnya.
Namun karena masalah teologi sangat sensitif, akhirnya gagasngagasan yang pernah dicetuskan itu berakhir dengan tanpa memperoleh
rumusan yang jelas dan sistematis. Kalau kita mau mencermati dan
mengkaji makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Alsunnah,
maka kita akan menemukan banyak sekali bukti, bahwa sesungguhnya
ajaran Islam sangat mendorong umat untuk bekerja keras, dan bahwa
ajaran Islam memuat spirit dan mendorong pada tumbuhnya budaya dan
etos kerja yang tinggi. Kalau pada tataran praktis, umat Islam seolah-olah
bekerja rendah, maka bukan sistem teologi yang harus diromabak,
melainkan harus diupayakan bagaimana cara dan metode untuk
memeberikan pengertian dan pemahaman yanag benar mengenai watak
dan karakter esensial dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
Naqvi (1981) dikutip Toto Tasmara menjelaskan ada 5 aksioma
yang mendasari etika kerja Islam yaitu: pertama, unity (kesatuan), konsep
ini terkait

dengan konsep keesaan Allah (tauhid) sebagai bentuk

hubungan vertikal antara manusia dan tuhannya. Sebagai seorang muslim
harus melihat bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini adalah milik
Allah

dan

akan

dikembalikan

pada-Nya.

Kedua

equilibrium

(keseimbangan), konsep ini terkait dengan konsep adl (keadilan dan
kepemilikan). Ketiga, free wiil (kebebasan berkhendak) setiap orang
diberi kebebasan untuk mengerjakan sesuai dengan keinginannya sampai
pada tingkatan tertentu, tetapi kebebasan itu harus disertai dengan
tanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama. Karena Allah tidak
mengubah nasib seseorang sampai dia merubahnya sendiri. Keempat,
tanggung jawab (reponbility), ini terkait dengan pertanggung jawaban
seseorang terhadap segala tindakan yang dilakukan baik yang terkait
dengan yang berhubungan dengan manusia maupun Allah. Kelima,
kebajikan (benevolence), setiap muslim didorong untuk beramal
kebajikan sesuai dengan kemampuannya tanpa mengharapkan timabal
balik dari apa yang telah dilakukannya ( Beekum, 1997).40
Menurut Ali (2005) sebagaimana dikutip Tohir Luth ada empat
pilar utama dalam konsep etika kerja Islam yaitu:
a. Berusaha (effort), seorang muslim diwajibkan untuk berusaha dan
bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga dan masyarakat.
Islam sangat menunjang tinggi produktifitas kerja karena akan
meminimalisir berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.
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b. Persaingan (competition), seorang pekerja harus mampu bersaing
dengan karyawan lain secara fair dan jujur dengan niat fastabiqul
koirat (berlomba untuk mencapai kebajikan),
c. Keterbukaan (transparancy), keterbukaan terhadap berbagai kegiatan
yang ada dalam organisasi.
d.

Moralitas (morality), segala bentuk kegiatan harus berdasarkan etika
Islam, karena agama Islam tidak mengenal dikotomis antara urusan
keduniaan dan agama.
Membicarakan etos kerja dalam Islam berarti mengunakan dasar

pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu sistem keimanan, tentunya
mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap maslah etos kerja.
Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang yang
bersangkutan tentang kaiatan suatu kerja dengan pandanagan hidupnya
yang lebih menyeluruh, yang pandanagan hidup itu memberikan
keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seorang
agaknya akan sulit melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekun jika
pekerjaan itu tidak bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan
tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung ataupun tidak langsung.
Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seoarang
muslim, bahwa kerja mempunyai kaiatan dengan tujuan hidupnya, yaitu
memperoleh ridha Allah swt. Berkaitan dengan ini, penting

untuk

ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja
(praxis). Inti ajarannya ialah bahawa hamba mendekati dan berusaha

memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal shaleh, dan dengan
memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.
Toto Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim,
menyatakan bahwa “bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu usaha
yang bersungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fakir dan
zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya
sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan
dirinya sebagai bagaian dari masyarakat yanag terbaik (khaira ummah),
atau dengan kata lain dapat dikatan bahwa dengan bekerja manusia itu
memanusiakan dirinya. Dalam bentuk aksioma, Toto meringkasnya
dalam bentuk sebuah rumusan:
KHI
KHI
T
AS
M
A
R
A

= T, AS (M,A, R, A)
=Kualitas Hidup Islami
=Tuhid
=Amal Shaleh
= Motivasi
=Arah Tujuan (Aim and Goal/Objectives)
= Rasa dan Rasio (Fikir dan Zikir)
=Action, Actualization.41
Dari rumusan diatas, Toto mendefinisikan etos kerja dalam Islam

(bagi kaum Muslim) adalah: “Cara pandang yang diyakini seseorang
Muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya,
menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi
dari amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang
sanagat luhur.”42
2.

Prinsip- Prinsip Dasar Etos Kerja dalam Islami
41

Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, ( Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
1995, hlm. 27
42
Ibid; hlm. 29.

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja,
Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan
beberapa prinsip.
Kerja adalah bentuk eksistensi manusia. Yaitu bahwa harga
manusia, yakni apa yang dimilikinya tidak lain ialah amal perbuatan
atau kerjanaya itu. Manusia ada karena amalnya, dengan amalnya yang
baik itu manusia mampu mencapai harkat yang setinggi-tingginya, yaitu
bertemu Tuhan dengan penuh keridhaan.
Dari prinsip-prinsip dasar di atas, penting juga dirumuskan ciriciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja Islam, hal itu
akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada
suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan
bentuk ibadah, suatu panggilan dan perintah Allah yang akan
memuliakan dirinya sebagai bagian dari manusia pilihan (khaira
ummah), toto Tasmara merinci ciri-ciri etos kerja muslim, sebagai
berikut: (1) Memiliki jiwa kepemimpianan (leadhership); (2) Selalu
berhitung; (3) Menghargai waktu; (4) Tidak pernah merasa puas berbuat
kebaikan (positive improvements); (5) Hidup berhemat dan efisien; (6)
Memilki jiwa wiraswasta (entrepreneuship); (7) Memiliki insting
bersaing dan bertanding; (8) Keinginan untuk mandiri (independent); (9)
Haus untuk memiliki sifat kemuliaan; (10) Berwawasan makro
(universal); (11) Memperhatikan kesehatan dan gizi; (12) Ulet, pantang

menyerah; (13) berorintasi pada produktivitas; dan (14) Memperkaya
jaringan silaturrahim.43
Adapun indikasi-indikasi orang atau sekelompok masyarakat
yang beretos kerja tinggi, menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian
Drama, ada tiga belas sikap yang menandai hal itu: (1) Efisien; (2)
Rajin; (3) Teratur; (4) Disiplin atau tepat waktu; (5) Hemat; (6) Jujur
dan teliti (7) Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan; (8)
Bersedia menerima perubahan; (9) Gesit dalam memeanfaatkan
kesempatan; (10) Energik; (11) Ketulusan dan percaya diri; (12)
Mampu bekerja sama; dan, (13) mempunyai visi yang jauh kedepan.44
Menurut Sarsono, Konfusionisme memiliki konsep tersendiri
berkenaan dengan orang-orang yang aktif bekerja, yang ciri-cirinya
antara lain (1) Etos kerja dan disiplin pribadi; (2) Kesadaran terhadap
hierarki dan ketaatan; (3) Penghargaan pada keahlian; (4) Hubungan
keluarga yang kuat; (5) Hemat dan hidup sederhana; (6) Kesediaan
menyesuaikan diri.45
Beberapa indikasi dan ciri-ciri dari etos kerja yang mereflesikan
dari

pendapat-pendapat

tersebut

diatas secara

universal

cukup

menggambarkan segi-segi etos kerja yang baik pada manusia, bersumber
dari kualitas diri, diwujudkan berdasarkan tata nilaii berdasrakan etos
kerja yang diimplementasikan dalam aktifitas kerja.
43
44

Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, hlm. 29-59.
Gunnard Myrdal, An Approach to the Asian Drama, ( New York: Vintage Book, 1970),

hlm.62.
45

Sarsono, Perbedaan Nilai Kerja Generasi Muda Terpelajar Jawa dan Cina,
(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm.98.

E. Tinjauan Pustaka
1. Penelitian Terdahulu
a. Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah
(DPS) Pada Bank Pembiayan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bandar
Lampung.
Penulis : Triana Sari
Tahun : 2015
Hasil : Dalam skripsinya dipaparkan peran dan tanggung jawab DPS
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bandar
Lampung, dan untuk membahas praktik DPS pada BPR
Syari’ah Bandar Lampung khususnya dari segi peran dan
tanggung jawab dan ingin mengetahui bagaimana aplikasi
dilapangan pengawasan yang dilakukan oleh DPS tersebut,
dengan menganalisis antara aturan baik yang dikeluarkan BI
atau DSN-MUI.
b. Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Pada Perbankan
Syari;ah Menurut Etika Kerja Islam (Study Pada Bank Syari’ah
Mandiri Pringsewu).
Penulis : Qory Arini Sulastina
Tahun : 2015
Hasil

: Dalam Skripsinya dipaparkan Kinerja Dewan Pengawas
Syari’ah pada Bank Mandiri Pringsewu dan untuk

mengetahui kesesuain Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah
dengan Etika Kerja Islam.
c. Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Pengawasan
Pelaksanan Kontrak Di Bank Syari’ah (Study Pada Bank BRI
Syari’ah).
Penulis : Masliana
Tahun

: 2011

Hasil

: Dalam skripsinya dipaparkan efektifitas kinerja Dewan
Pengawas Syari’ah (DPS) dalam pengawasan pelaksanan
kontrak di bank syariah.

Selanjutnya letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah letak pada letak seting penelitian, sumber data yang
digunakan, dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian yang
dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus) dengan fokus penelitian kepada Dewan Pengawas
Syari’ah, dan Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus. Penelitian
ini menekankan pada peranan Dewan Pengawas Syari’ah terhadap
produk-produk BMT.
2. Kerangka Pikir
Berikut ini kerangka pemikiran yang penulis gambarkan untuk
mempermudah dan memahami arah dan tujuan penelitian ini, adapun
kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:
Gambar I
Kerangka Pikir

BMT As-Syafi’iyah Kec.
Gisting Tanggamus

Peranan Dewan
Pengawas Syariah di Kec.
Gisting Tanggamus

Pengawasan Terhadap
Produk BMT di Kec.
Gisting Tanggamus

Kedudukan
DPS

Peran DPS

Fungsi DPS

Kerangka pemikiran ini yaitu memberikan gambaran yang
disusun secara sistematis terkait alur pemikiran dalam menjawab
pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini
dibuat untuk mengetahui “Peranan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
terhadap Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.
Kehadiran BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah merupakan lembaga pelengkap dari
beroperasinya sistem perbankan syari’ah.
Sesuai dengan keputusan DSN-MUI No.: 01 Tahun 200 Tentang
Pedoman Dasar DSN-MUI bahwa DSN-MUI dapat memberikan teguran

kepada institusi keuangan syari’ah jika suatu institusi telah menyimpang
dari pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
Keberadaan DPS dalam BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus
Khususnya pada pengawasan terhadap produk-produk yang ada di BMT
As-Syaf’iayah

Gisting Tanggamus

dengan

bmenganalisis

peran,

kedudukan, dan fungsi Dewan Pengawas Syari’ah dalam mengawasi
produk-produk BMT apakah sudah sesuai fatwa-fatwa DSN- MUI.

BAB III
PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Berdirinya BMT As-Syafi’iyah Gisting
BMT As-Syafi’yah berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan
dipondok Persanten Nasional As-Syafi’yah kota gajah. Sedangkan BMT AsSyafii’yah Gisting sendiri berdiri pada tanggal 14 Agustus 2012. BMT AsSyafii’yah dikukuhkan sebagai unit usaha otonom dengan Badan Hukum No.
28/BH/KDK.7.2/III/1999. BMT As-Syafi’yah mantapkan status menjadi
koperasi primer nasional dalam RAT XVlll Tahun buku 2015. Ini merupakan
kepercayaan pemerintah, anggota dan nasabah serta semua pihak yang akan
di jaga dan tingkatkan. BMT As-Syafi’yah yang sebelumnya bernama
koperasi jasa keuangan syari’ah (KJKS) BMT As-Syafi’yah menjadi koperasi
simpan pinjam dan pembiayaan syari’ah (KPPS) BMT As-Syafi’yah berkah
nasioanal sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UKM nomor:
219/pad/M.KUKM.2/Xll/2015 tertanggal 17 Desember 2015.
KJKS BMT As-Syafii’yah memiliki kantor pusat di Kotagajah
Lampung Tengah dengan memiliki 1 kantor Baitul Mall di Kotagajah dan 42
kantor cabang yang tersebar diseluruh Lampung Maupun Luar Lampung
diantaranya adalah: Gisting Kabupaten Tanggamus, Kotagajah, Lampung
Tengah, Gaya Baru Seputih Surabaya Lampung Tengah, Proyek, Kalirejo
Lampung Tengah, Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur, Pasar Unit 2
Tulang Bawang, Penawar Tama, Sukoharjo Pringsewu, Sendang Agung,
Simpang Pematang, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Gading Rejo,

Raman Utara, Jembat Batu, Adi Luwih, Ponco Warno, Simpang Randu, Tri
Datu, Simpang Sribawono, Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang, Barat,
Sumber Agung, Manggala C SPII, Pugung Raharjo, Rumbia, Tanjung Raya,
Metro, Jl KH. Gholib Pringsewu, Margo Mulyo Unit II, Penawar Aji, Banyu
Mas, Tanjung Raya, Pekalongan, Sekampung, Tugu Mulyo, Merak, Muara
Intan, Tnjung Bintang, Karang Anyar, Pulung Kenca, Nyukang Harjo
BMT As-Syafi’yah Gisting pada tahun 2015 memiliki aset mencapai
Rp 25 milyar berupa gedung, tanah, kendaraan, peralatan kantor dan lainnya.
Sedangkan modal sendiri pada tahun 2016 adalah Rp 35 milyar.

B. Visi dan Misi
1. Visi:
Menjadi Kopersi Simpan Pinjam Syari’ah yang sehat, kuat, bermanfaat,
mandiri, dan Islami.
2. Misi:
a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
b. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyedian modal dengan
prinsip syari’ah.
c. Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian, perdagangan,
industri dan jasa.
d. Meningkatkan budaya menyimpan dikalangan anggota.

C. Struktur Organisasi BMT As-Syafi’yah Gisting
Kemampuan suatu perusahaan merupakan perwujudan dari organisasi
itu sendiri yang didukung oleh para pegawai dan pimpinan perusahaan.
Dengan adanya struktur organisasi yang tepat, maka masing-masing bagian
mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan adanya
pembagian tugas dan wewenang yang baik, maka setiap pekerjaan dapat
dengan efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi BMT As-Syafii’yah
Gisting adalah sebagai berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi

DPS
Abd. Aziz Tabani, Nasrullah yasir

Manajer
Ramdan Rianto Amd.

Marketing
Bukhairi

Teller/kasir
Tri Wahyuni

Keuangan
Sayid Kosim

Account Officer
Maisuki. S. Kom

Kolektor
Saiun Hamdi

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian
dalam struktur organinsasi BMT As-Syafi’iyah adalah sebagai berikut:

1. RUPS
RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak
diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris. RUPS sebagai orang
perusahaan merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil
keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam
perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangannya. Keputusan yang diambil dalam
RUPS didasari dalam kepentingan usaha perseroan dalam jangka panjang.
2. Dewan Komisaris
Dewan komisaris adalah perseroan yang bertugas melakukan
pengawsan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dewan pengawas syari’ah, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Melakukan pengawasan penerapan konsep syari’ah dalam operasional
BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syari’ah.
b. Membuat pedoman syari’ah dari setiap produk pengerahan dana
maupun produk pembiayaan BMT.
c. Mengawasi penerapan konsep syari’ah dalam seluruh kegiatan
operasional BMT.
d.

Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syari’ah bagi
pengurus, pengelola dan anngota BMT.

4. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas
lembaga yang meliputi penghimpunan dari dana pihak ketiga serta
penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan
yang secara lengsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut
dalam upaya mencapai target.
b. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang
serta proyeksi tahunan.
c. Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
d. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan
e. Mencapai lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang
berorientasi pada pencapaian target.
5. Marketing/Pembiayaan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Mencari dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyakbanyaknya
b. Menyusun rencana pembiayaan
c. Menerima permohonan pembiayaan
d. Melakukan analisa pembiayaan
e. Melakukan pembiayaan administrasi
f. Melakukan pembinaan anggota
g. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. Kasir, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Mengelola adminisistrasi pembiayaan mulai pencairan hingga
pelunasan.
b. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan
c. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
d. Penerimaan jaminan pembiayaan
e. Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
f. Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
7. Account Officer
a. Manajemen/petugas BMT yang ditugaskan untuk membantu manajer
dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang
marketing dan pembiayaan.
b. Merupakan personil BMT yang harus bekerja dibawah peraturan dan
tujuan BMT sehingga dapat memberikan hasil kepada BMT.
c. Dan dipihak lain dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik
untuk nasabah. Oleh karena itu, seseorang account officer dituntut
untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut
8. Keuangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah
a. Mengelola administrasi keuangan hingga laporan keuangan
b. Pembuatan laporan keuangan
c. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan
secara langsung dengan keuangan

d. Menyiapkian laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan
lembaga
9. Kolektor petugas lapangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Menjemput angsuran baik langsung pembiayaan/setoran tabungan
mitra
b. Memastiakan angsuran yang harus dijemput/ditagih sesuai waktunya
c. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan yang
disetor BMT.

D. Sasaran pelayaan BMT As-Syafi’iyah
Pilihan sasaran pasar (target market) perlu dilakukan, mengingat
keterbatasan sumber daya personil dan instrumen lainnya. Langkah ini dipilih
secara tepat dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan
pendapatan unit usaha, oleh karna itu pemilihan pasar (target market) yang
tepat merupakan strategi dan alat bagi peningkatan pendapatan unit usaha.
Berdasarkan hal tersebut BMT As-Syafi’iyah Gisting menetapkan
prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut:1
1. Berdasarkan domisili nasabah
Mengingat keterbatasan tenaga personil yang dimiliki maka untuk
kegiatan pembiayaan (kredit), BMT As-Syafi’iyah Gisting menetapkan
pasarnya terbatas pada wilayah kecamatan tanggamus.

1

Bukhariri, Wawancara dengan Penulis, BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus, Gisting
tgl 24 April 2017.

2. Berdasarkan jenis usaha
BMT As-Syafi’iyah Gisting perlu memiliki sektor usaha yang
memiliki perputaran keuangan relatif lebih cepat, dengan pertimbangan
pengendalian perputaran kas, kerenannya sektor usaha yang menjadi
prioritas BMT As-Syafi’iyah Gisting adalah:
a. Pertanian
b. Perkebunan
c. Perikanan
d. Peternakan
e. Jasa-jasa seperti poto copy, dan rental
f. Perdagangan dengan segala jenis dan tingkat-tingkat usahanya
g. Pertukaran
h. Panglong
3. Berdasarkan status nasabah
Sesuai

dengan

misinya

BMT

As-Syafi’iyah

Gisting

memprioritaskan pelayanan pada anggota, dan pelaku usaha kecil serta
masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, karna tingkat inilah
yang mengalami kendaa akses permodalan cukup serius.

E. Nasabah yanng dilayani BMT As-Syafi’iyah Gisting
1. Nasabah pembiayaan
Prinsip dasar pemberian pembiayaan adalah kepercayaan bahwa
nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan
aman, maka BMT As-Syafi’iyah Gisting memiliki kreteria sebagai berikut:
a. Diprioritaskan anggota BMT As- Syafi’iyah Gisting yang memiliki
usaha atau penghasilan
b. Calon anggota (para nasabah penabung aktif)
c. Pembiyaan untuk usaha-usaha produktif
d. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan hutang diluar BMT
e. Memiliki kredibilitas yang baik, dikenal jujur, amanah dan dipercaya
f. Menunjukan etika yang baik
g. Tidak mempunyai kasus keuangan
2. Nasabah Penabung
Khusus untuk nasabah penabung karna sifatnya yang terbuka,
kepada siapa saja yang inngin menyimpan dana di BMT As-Syafi’iyah
Gisting maka tidak mempertimbangkan umur, usia tempat tinggal, status
dan lain-lain, serta harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan BMT
As-Syafi’iyah Gisting. BMT As-Syafi’iyah Gisting tidak memfokuskan
nasabah penabung harus muslim, tetapi beragama lain diperbolehkan
dengan tujuan menyebarkan syari’at Islam.2

2

Ramdan Rianto, Wawancara dengan Penulis, BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus,
Gisting 19 April 2017.

F. Keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di BMT As- Syafi’iyah
Gisting Tanggamus.
Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah (LKMS) yang berbentuk dalam payung hukum koperasi Jasa
Keuangan Syari’ah (KJKS) juga mempunyai kewajiban yang sama dalam
pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah Keputusan Menkop dan UKM no 91
tahun 2004 yang mengatur tentang juklak kegiatan KJKS juga menyebutkan
secara umum dalam pasal-pasalnya tentang kedudukan DPS dalam
kelembagaan KJKS.
Untuk memastikan bahwa semua produk Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah sesuai dengan syari’ah, maka setiap Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah memiliki DPS. DPS berfungsi untuk:
1. Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah agar
sesuai dengan ketentuan syari’ah.
2. Sebagai penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek syari’ah.
3. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dengan
DSN, terutama dalam hal kajian dan fatwa DSN.DPS harus membuat
pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga
Keuangan Mikro Syari’ah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan
ketentuan syari’ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual
report). Tujuan lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi
produk baru dari lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya. Dengan

demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu
produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.
Dari hasil beberapa diskusi dengan praktisi BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus. Di pahami bahwa tugas dan fungsi DPS yang telah
diatur DSN sudah berjalan sebagai mana mestinya. Namun DPS mengunjungi
BMT hanya sebulan sekali, karena faktor kesibukan mereka.
Salah satu penyebab kurang optimalnya kinerja DPS pada BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus dikarnakan kurangnya penunjang untuk DPS
melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenang yang diembannya. Tugas DPS
seharusnya BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus menugaskan satu orang
pembantu DPS serta menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan yaitu ruangan
khusus beserta perlengkapan berupa meja, alat tulis serta komputer.
Jika hal ini tetap dibiarkan maka industri BMT pada umumnya tidak
akan berkembang dengan baik, seharusnya penerapan prinsip syari’ah dapat
terlaksana dengan baik perlu adanya peran aktif dari lembaga terkait seperti
BI, DSN, DPS sebagai pengawas internal, harus memberikan sanki bagi
pelaku perbankan yang menyimpang dari prinsip syari’ah. BMT syari’ah
harus memeiliki sistem pengawasan internal yang tangguh, dengan
meningkatkan SDM terutama mengenai perbankan. Jika hal ini dibiarkan
maka industri BMT tidak berjalan dengan baik, seharusnya DPS mempunyai
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus maupun perkembangan ekonomi syari’ah pada
pada daerah Gisting Tanggamus.

Melihat tugas dan peran yang sangat besar seharusnya kinerja DPS
ditingkatkan agar penyimpangan-penyimpangan tidak terjadi. Belum lagi
pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai syar’ah
secara menyeluruh masih sangat kecil, ada dari sebagaian kecil dari
masyarakat melihat BMT masih sama dengan lembaga konvensional pada
umumnya,

yang terpenting bagi

masyarakat

adalah mereka

dapat

mendapatkan pembiayaan dan tidak ingin tahu tentang bagi hasil. Masih
sulitnya memberikan pemahaman ini seharusnya DPS harus benar-benar
berkerja keras untuk mempromosikan BMT As-Syafi’iyah dan juga memberi
pandangan terhadap masyarakat bahwa BMT As-Syafi’iah tidak sama dengan
lembaga keuangan konvensional. Belum lagi dilihat dari segi kegiatan BMT
As-Syafi’iyah tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional.
Pengaruh DPS terhadap BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus
sangatlah besar, keabsahan dan kehalalan suatu produk dalam BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus sangat ditentukan oleh kredibilitas DPS nya
akan baik adanya terhadap kinerja BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus
jika DPS juga mmpu menjalankan tugasnya maka citra BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus yang dinaunginya akan ikut runtuh. Jika DPS tidak
efektif dalam dalam tingkat kinerjanya maka tidak akan mengetahui siklus
BMT As- Syafi’iyah Gisting Tanggamus secara keseluruhan dan tingkat
pengawasannya yang tidak optimal tersebut akan menguntungkan pihak
manajemen karena terbebasnya dari pengawasan DPS untuk melakukan
segala transaksi tanpa pengawasan yang ketat, seharusnya DPS tidak hanya

melihat tugas itu hanya tugas semata tapi harus benar-benar dari hati nurani
untuk membangun pergerakan ekonomi.
G. Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Pada
BMT As- Syafi’iayah Gisting Tanggamus.
BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus diletakkan pada posisi
sejajar dengan dewan komisaris dan direksi. Hal ini dilakukan agar DPS
dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penasehat direksi dalam hal
penerapan prinsip-prinsip syari’ah yang ada di industri Lembaga Keuangan
Mikro syari’ah lebih dirasa mandiri dan berwibawa.
DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan
kepatuhan DSN di lembaga keuangan syari’ah. DPS mempunyai posisi yang
cukup kuat dimaksudkan untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang
diberikan oleh DPS kepada BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus. Untuk
saat ini DPS berangota 2 orang.
DPS menjalankan peranannya berdasarkan prinsip yang ditetapkan
dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ dan Qiyas. DPS diharapkan menerima
pernyataan dari manajemen atau pihak lain atau mengkajinya kepada dewan
direksi. Selain itu, DPS biasanya berpartisipasi dalam menyiapkan kepatuhan,
dekrit dan aturan, serta menjalankan review teknis untuk memastikan kontrol
syari’ah telah diimplementasiakan oleh BMT.
Untuk menjadi DPS sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan
dibidang muamalah dan Sistem Keuanagan Syari’ah secara umum, dan
memiliki semangat bersyari’ah dan berdakwah untuk memejukkan lembaga

keuangan Mikro syari’ah yang dinaunginya serta membangun citra di
masyarakat.
Maka dari itu, sangat pentingnya adanya DPS dalam suatu lembaga
keuangan Mikro syari’ah untuk menjaga kesyari’ahan suatu produk. Dalam
mengawasi dan mengawal fatwa-fatwa produk DSN-MUI yang diterapkan.
Keberdaan DPS menurut Pak Ramdan Rianto. Amd, selaku pimpinan
BMT As-Syafi’iyah Gisting Tangamus dirasa sangat penting, penerapan
pengawasan sudah dijalankan dan di dilaksanakan, tetapi untuk DPS sendiri
kehadirannya tidak setiap hari ada di BMT As-Syafi’iayah Gisting
Tanggamus hanya 2 bulan sekali.3
Dalam surat keputusan Permenkop no. 14 dan tahun 2015 yang
dihadiri oleh 250 BMT se-Solo Raya: bank wajib memiliki DPS yang
berkedudukan di bank pusat, dan persyaratan sebagai anggota DPS diatur dan
ditetapkan oleh DSN. Dengan bagaimana dengan adanya bank-bank syariah
cabang dan baitul mall yang bermunculan didaerah-daerah sekarang ini
dengan beraneka ragam pembiayaan kegiatan dalam lembaga keuangan
Mikro syari’ah.
Peran vital DPS, dalam praktik selama ini, akan sulit dilaksanakan
karena ada beberapa faktor:
1. Lemahnya suatu hukum hasil penelitian kepatuhan syari’ah oleh DPS
akibat ketidak efektifan dan ketidak efesienan mekanisme pengawasan
syari’ah saat ini.
3
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2. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam
melaksanakan fungsi pengawasan internal syari’ah dalam lembaga
keuangan syari’ah.
3. Minimnya sarana penunjang untuk pelaksaan pengawasan pada BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus.
Dalam hal ini menjalankan pengawasan kegiatan BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus tidak luput dari kesalahan dari BMT Gisting Tanggamus
yang terjadi dilapangan, seperti pembiayaan bagi hasil mudharabah dan
musyarakah saat akan dijelaskan kepada nasabah tentang nisbahnya,
terkadang mereka tidak ingin menjelaskan. Dan akhirnya pada saat angsuran
pembiayaan tidak sesuai, karena Masih sulitnya menanamkan pemahaman
terhadap nasabah yang dibiayai itu belum sepenuhnya memahami arti dari
syari’ah.
Praktiknya, deposan dan peminjam harus diyakinkan bahwa BMT
berurusan dengan dengan liabilitas dan aset yang kompetitif serta
menawarkan pengambilan resiko yang dapat diterima oleh klien mereka.
Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syari’ah agar benarbenar sejalan dengan ketentuan syari’at Islam, keberadaan DPS mutlak
diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan
operasional institusi keuangan syari’ah yang bersangkuatan, dalam rangka
mengefektifkan pelaksanaan tugas DPS diperluka upaya peningkatan DPS
peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas
keterlibatannya dalam program sosialisai/promosi pada produk lokal. Sejalan

dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah ditanah air juga diiringi
dengan perkembangan jumlah DPS yang berfungsi mengawasi kegiatan
operasional pada masing-masing lembaga keuangan yang bersangkutan.
Tugas dan wewenang DPS serta garis besar ditetapkan dalam pasal 16
akte pendirian sebagai berikut: “DPS melakukan pengawasan atas produkproduk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam.
DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
prinsip GCG. Pada dasarnya tanggung jawab DPS adalah memberikan
nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai
dengan prinsip syari’ah, adapun rapat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yaitu:
1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang dalam 1 kali dalam 1
bulan .
2. Pengambilan kepatuhan rapat DPS dilakukan berdasrkan musyawarah
mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat
perbedaan

pendapat,

maka

perbedaan

pendapat

tersebut

dapat

dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
3. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan
keputusan bersama seluruh anggota DPS.
Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPS tidak full time teapi DPS
dibantu oleh pihak BMT sendiri, review syari’ah internal dapat dilakukan
oleh bagian audit inernal, dan sebelum sampai pada DPS dipastikan dan
dipilah-pilih apakah BMT sudah sesuai dengan prinsip syari’ah.

Selain itu dengan adanya RUPS pada BMT As-Syafi’iayah Gisting
Tanggamus. Dalam rapat ini menajemen BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus mengemukakan isu-isu terkait dengan syari’ah yang perlu untuk
didiskusikan. Dari rapat ini DPS dapat menyimpulkan apakah transaksi sudah
berjalan sesuai dengan syari’ah atau belum. Setelah itu DPS melakukan
pemeriksaan penuh terhadap kegiatan, dokumen, kontrak, kesepakatan,
kebijakan dan produk BMT Gisting Tanggamus masih dilakukan sekurangkurangnya 2 bulan sekali, hal ini terjadi disebabkan kesibukan DPS itu
sendiri.
Dalam menjalankan tugas pengawasan ada beberapa tahap yang
dilakukan DPS yaitu yang pertama, merencanakan prosedur riview syari’ah,
dan

mendokumentasikan

kesimpulan

dan

pelaporan.

Selama

tahap

perencanaan DPS harus memahami aktifitas BMT As-Syafi’iayah Gisting
Tanggamus, produk dan transaksinya, apakah sudah sesuai dengan syari’ah
atau belum.
DPS melakukan riview syari’ah untuk memeriksa sejauh mana
aktifitas BMT As-syafi’iyah Gisting Tanggamus sesuai atau tidak dengan
prinsip syari’ah, jadi DPS dapat memastikan bahwa BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus sudah sejalan dengan prinsip syari’ah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI.
Melihat tanggung jawab DPS diatas, sudah sebagian dilaksanakan
dengan baik hanya saja intensitas keberadaan DPS pada BMT As-Syafi’iyah

Gisting Tanggamus masih terbilang jarang, yang mengakibatkan banyaknya
kelalaian.4
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BAB IV
ANALISI DATA

A. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari’ah pada Lembaga Keuangan
Syari’ah BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.
Berdasarkan dari uraian-uraian landasan teori dan hasil penelitian
yang ada dalam skripsi ini, pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terkait dengan pemenuhan prinsip atau
produk dan lembaga keuangan syari’ah. Namun apakah DPS telah
melaksanakan setiap tugasnya dengan baik dan mengawasi prinsip syari’ah
yang disusun oleh BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah).
Bahwa tugas pokok Dewan Pengawas Syari’ah KJKS (Koperasi Jasa
Keuangan Syari’ah) BMT sebenernya telah disebutkan secara jelas dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 35.2/Per/Mkum/X/2007. Salah satu yang masih menjadi
tanda tanya dilapangan adalah tugas pokok DPS pada KJKS BMT,
kebingungan dan ketidakjelasan ini menjadikan sebagaian besar DPS menjadi
pasif dan memposisikan diri hanya sebagai konsultan syari’ah, padahal
berbeda tugas pokok konsultan syari’ah (Shariah advisor).dengan pengawas
syari’ah (Shariah supervisor).
Dengan demikian bahwa DPS yang ada pada BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus fungsi sebagai DPS jauh dari optimal. Banyak

diantaranya anggota DPS tidak berperan sama sekali mengawasi operasional
pebankan atau lembaga keuangan syari’ah tersebut.
Hal ini disebabkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja,
tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi produk-produk
BMT As-syafi’iyah Gisting Tanggamus.

Dalam Pedoman Akad Syari’ah

(PAS) 002 BMT, Pengawasan dilakukan secara formal maupun informal,
serta telah dilaksanakan dengan pengawasan yang menyeluruh, Hambatan
yang dialami oleh Dewan Pengawas Syari’ah adalah keterbatasan Dewan
Pengawas Syari’ah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam
transkasi ekonomi modern, solusi yang telah ditempuh Oleh BMT AsSyafi’iyah dalam mengatasi hambatan tersbut adalah dengan menggunakan
PAS 002 BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan
transaksi.
Dengan kurang mendukungnya sarana yang ada adalah salah satu
faktor tidak efektifnya DPS dalam mengawasi produk BMT As-Syafi’iayh
Gisting Tanggamus. Selain itu kurang menunjangnya vasilitas yang ada
dalam BMT As- Syafi’iyah Gisting Tanggamus karena tidak adanya ruang
khusus, serta kesibukan mereka dalam pekerjaan lain selain yang menjadi
faktor kapasitas ketidak efektifan kinerja DPS. Dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi tidak efektifnya maka tidak akan tercipta aplikasi produk
syari’ah yang sesuai dengan ketetapan DSN, fenomena yang ada saat ini ada
pada BMT As- Syafi’iyah Gisting Tanggamus peran pokok DPS tidak sesuai

dengan kewajibannya, beberapa praktik pengawasannya tidak dilakukan
sesuai alur kerja sebenarnya.
Fakta yang dilansir dari adanya pemberitaan adanya problem yaitu
dalam masalah kredit sindikasi proyek dan akan memperoleh bunga atas
pembiayaan

tersebut dalam pertahun. Padahal transaksi tersebut yang

berhubungan dengan bunga adalah suatu transaksi yang tidak dapat dilakukan
oleh BMT atau lembaga keuangan syari’ah, meski dengan terpaksa transaksi
tersebut dilakukan oleh BMT dalam bentuk kontrak, akan tetapi pendapatan
bunga yang diperoleh tidak dapat dianggap sebagai pendapatan BMT dan
harus didistribusikan untuk keperluan sosial. Bahkan menajemen BMT harus
mengungkapkan dalam laporan keuangan alasan transaksi tersebut dilakukan.
Jika harus dibiarkan berlanjut dan public mengetahui akan sangat merugikan
tidak hanya pada BMT tetapi juga berpengaruh terhadap nasabah yang selama
ini mempercayai uangnya untuk diinvestasikan di BMT, karena akan adanya
unsur keraguan yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan prinsip
syari’ah, padahal alasan nasabah menabung di BMT As- Syafi’iayah, karena
adanya unsur keraguan yang dilakukan selam ini tidak sesuai dengan prinsip
syari’ah. Padahal alasan nasbah menabung di BMT As-Syafi’iyah

lebih

kefaktor psikologi selain bermanfaat juga ibadah.
Keadaan tersebut lantaran DPS tidak secara langsung terlibat dalam
pelaksanaan menejemen Lembaga Keuangan Syari’ah, selain sudah menjadi
tanggung jawab langsung dibawah

pihak pelaksaan

wewenang direksi

umum DPS berhak memeberikan masukan (input) kepada pihak pelaksanaan

lembaga tersebut. Sesuai dengan keputusan DSN-MUI No: 01 Tahun 2000
tentang pedoman dasar DSN-MUI dapat memberikan teguran pada institusi
Keuangan jika suatu institusi tersebut telah menyimpang dari pedoman yang
telah ditetapkan oleh DSN-MUI . Namun hal itu dilakukan setelah menerima
laporan dari DPS yang ada dalam BMT, jika institusi lembaga tidak
mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN maka dapat diusulkan
kepada institusi yang mempunyai kasus untuk memberikan sanksi dalam hal
ini institusi yang berkuasa adalah bank Indonesia dan Departemen Keuangan
Republik Indonesia.
Tujuan adanya sanksi tersebut agar Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah (BMT As-Syafi’iayah Gisting Tanggamus)

tidak melakukan

berbagai tindakan yang akan sesuai dengan syari’at Islam.
Dengan tidak efektifnya kinerja atau peran DPS pada BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus maka tidak akan terwujudnya nilai-nilai
syari’ah dalam tiap-tiap produk/akad yang dilakukan, karena DPS adalah
merupakan bagian terpenting dalam tiap-tiap Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah, serta merupakan suatu badan yang mengawasi suatu operasional
lembaga keuangan Mikro syariah agar sesuai dengan ketentuan syari’ah.
Demikian pula dengan DSN-MUI dengan jelas berwenang untuk
harus memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama
yang akan duduk menjabat sebagai DPS penjabutan tersebut tentunya
diberikan pada anggota DPS yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai DPS yang telah diberikan oleh DSN, oleh karena itu DSN

benar-benar harus tegas atas rekomendasi sanksi pencabutan keanggotaan
oknum DPS ketika mereka para DPS tidak bekerja efektif dan optimal.
Adanya DPS pada BMT As-Syafi’iyah

Gisting Tanggamus tidak

dapat dikategorikan profesional kinerjanya dikarnakan:
1. Para anggotanya tidak memiliki adanya tuntutan bahwa seorang
profesional bekerja penuh waktu (full time) yang didukung oleh staf teknis
yang membantu tugas-tugas pengawasan syari’ah yang telah ditentukan
oleh peraturan yang berlaku pada semua anggota DPS.
2. Para anggota DPS yang ada masa saat ini tingkat konsistennya masih
sangat pasif.
3. Kurangnya pengetahuan Dewan Pengawas Syari’ah dan juga pengelola
BMT dalam mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern.
4. Tidak secara rutin melakukan pengawasan pada BMT As-Syafi’ayah
Gisting, serta tidak melakukan tindakan diskusi tentang masalah-masalah
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dengan para pengambil keputusan
operasional maupun finannsial organisasi yang ada.
5. Para anggota DPS sebagai pengawas dan penasehat pada BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus datang jika diperlukan saja.
Mencerminkan pernyataan diatas kita kecewa ternyata selam ini
kinerja DPS belum bekerja sesuai dengan kewajiban sebagai DPS dan belum
efektif. Tentunya dengan tidak efektifnya kinerja DPS akan menimbulkan
pertanyaan apakah anggota DPS memeng tidak diberikan “meja atau ruang
khusus.

B. Peranan Dewan Pengawas Syari’ah pada BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam.
Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya
operasional bank sehari-hari agar selalu seuai dengan ketentuan-ketentuan
syari’ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku di BMT sangat
khusus dibanding bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan
(guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan itu disusun dan ditentukan
oleh DSN. DPS juga harus mengikuti perkembangan dari fatwa-fatwa DSN
yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai
kesesuaian produk dan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dengan
ketentuan dan prinsip syari’ah bahwa DPS bekerja sesuai dengan etika kerja
Islam. Adapun penyebabnya adalah:
1. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, sebagaimana
tenaga-tenaga DPS seesuai dengan keilmuan atau bidangnya tentang
perbankan syariah dan lembaga keuangan syari’ah.
2. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian, dibuktikan bahwa
anggota DPS yang sangat kreditibel dibidang keuangan syari’ah.
3. Berorientasi pada mutu dan hasil yang baik, yang bahwasanya kinerja DPS
mengedepankan kemaslahatan nasabah umat Islam.
4. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, oleh karena itu
harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang diemban DPS.
5. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.

6. Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan,
konsep imbalan bukan hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia,
tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat
ukhrawi.
7. Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat
terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu trergantung kepada niat-niat
yang dipunyai pelakunya jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai
ridha Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan
jika tujuannya rendah (seperti, hanya bertujuan memperoleh simpati
sesama manusia belaka).
8. Ajaran Islam menunjukkan bahwa “kerja” atau “amal” adalah bentuk
keberadaan manusia, bentuk wujud manusia – maka sesungguhnya, dalam
ajaran Islam, ungkapan itu seharusnya berbunyi “ Aku berbuat, maka aku
ada.”
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari’ah yang telah difatwakan oleh
DSN. Maka agar itu kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin
BMT atau bank syari’ah yang mereka awasi. Disinilah peran DPS perlu
dioptimalkan, agar DPS bisa memastikan segala produk dan sistem
operasional BMT benar-benar sesuai syari’ah. Untuk melaksanakan tugas
tersebut seorang DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu pertama,
menguasai ilmu fiqh muamalat. Kedua, menguasai ilmu ekonomi dan ilmu
perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam. Hal ini penting

agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas benar-benar berjalan secara
optimal.
Sistemnya harus dibangun, sehingga pihak kepatuhan bmt itu bisa
meyakinkan bahwa BMT tersebut telah patuh syari’ah. Maka dari itu
hendaklah peran DPS di bmt itu harus dimaksimalkan lagi, jadi penglibatan
DPS pada kegiatan DPS di bmt jangan setengah hati dan hanya sebatas
formalitas saja. Karena pada kenyataannya yang saya dengar masih banyak
penyimpangan yang terjadi di BMT.
Terkait dengan hal tersebut harapan DPS BMT As-Syafi’iyah kedepan
adalah tercipta inovasi produk bank syari’ah yang tidak “mirroning” atau
sekedar

bercermin

ke

bank

konvensional

atau lembaga

keuangan

konvensional, semua produk yang ada di konvensional harus ada di BMT
dengan cara mensyari’ahkan produk-produk yang ada di bank Konvensional
atau lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi produk yang dikeluarkan
bmt hendaknya benar-benar mendukung maslahat, thoyib dan halal.
a. Maslahat
Maslahat merupakan segala sesuatu yang ada kandungan manfaatnya
baik itu lewat pencarian atau manfaat atau penghindaran suatu bahaya
atau kerusakan. Jadi BMT yang akan mengeluarkan produk harus melihat
kebutuhan masyarakat, yang mengandung maslahat bagi masyarakat
yang menjadi nasabah BMT As-Syafi’iyah.

b. Thoyib atau keunggulan dari produk tersebut.
c. Halal, halal ini termasuk kategori terakhir karena pada dasarnya setiap
produk itu harus halal.
Dengan ketiga poin ini yang ada di BMT As-Syafi’iyah Gisting
Purwodadi dapat menjadi lembaga keuangan syari’ah yang beroperasi sesuai
etika kerja Islam sebagaimana yang diharapkan masyarakat yaitu lembaga
keuangan syaria’ah yang murni dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai
dengan ajaran Islam.
Etika merupakan sistem hukum yang moralitas yang komperhensif
dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Etika syari’ah bagi umat
Islam

berfungsi

sebagai

sumber

serangkaian

kiteria-kiteria

untuk

membedakan mana yang benar (haq) dan mana yang buruk (bati).
Etika kerja Islam yang bersumber dari Syari’ah mendedikasikan kerja
sebagai kebajikan dan bernilai ibadah. Etika kerja Islam menekankan
kreativitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup.
Etika kerja Islam mengandung dua dimensi yaitu dimensi ukhrawi dan
duniawi. Dalam dimensi ukhrawi, syari’ah menekankan pentingnya niat,
yaitu semata-mata untuk mendapatkan keutamaan dari Tuhan. Bekerja yang
didasrkan pada prinsip syari’ah, bukan saja menunjukkan fitrah seorang
muslim melainkan sekaligus meninggikan martabatnya sebagai hamba Allah
yang dapat dipercaya. Dalam dimensi duniawi, syari’ah mengajarkan konsep
ihsan untuk selalu menyempurnakan pekerjaan dan itqon yang berarti proses
belajar yang sangat bersungguh-sungguh, akurat, dan sempurna.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik dan dirumuskan kesimpulan
bahwa.
1. Dewan Pengawas syari’ah (DPS) adalah dewan yang melakukan
pengawasan terhadap produk syari’ah dalam kegiatan usaha bank syari’ah
DPS

wajib dibentuk dibank umum syari’ah atau bank umum yang

membuka unit usaha syari’ah.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu khususnya BMT AsSyafi’iyah

dengan Dewan Pengawas Syari’ah sama-sama berperan

penting dan merupakan satu kesatuan yang sama-sama melaksanakan
fungsinya yaitu BMT As-Syafi’iayah Gisting Tanggamus sebagai
mediator tempat penyimpanan uang, tempat peminjaman uang dan sebagai
jasa pengiriman uang, dari ketiga mediator tersebut terdapat berbagai
macam-macam dan bentuk akad dan produk-produknya, yang dalam hal
ini adalah sebagai tugas DPS berperan untuk mengawasi jalannya
operasional BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus.
2. DPS dalam melaksanakan kedudukan fungsi dan prinsip kinerja pada
BMT As-Syafi’iyah telah sesuai dengan peraturan- peraturan yang telah
ditetapkan oleh DPS, secara umum hal yang ingin dilakukan DPS di BMT
As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus telah sesuai dengan Etika Kerja Islam
adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan di BMT,

dalam dimensi ukhrawi syari’ah menekankan pentingnya niat, yaitu
semata-mata untuk mendapatkan keutamaan dari Tuhan, bekerja yang
didasarkan pada prinsip syari’ah bukan saja menunjukan fitrah seorang
muslim melainkan sekaligus meningkatkan martabatnya sebagai hamba
Allah yang dapat dipercaya khususnya dalam pelaksanaan kegiatan di
BMT As-Syafi’iyah Gisting.

B. Saran
1. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus) agar dapat meningkatkan mutu produk BMT dan sistem
operasionalnya dengan mengoperasikan dan merealisasikan atas adanya
DPS dalam mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syari’ah agar
tetap berjalan dengan prinsip syari’ah Islam.
2. Untuk para anggota DPS yang bertugas mengawasi dalam BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus agar lebih mengutamakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sebagai fungsi adanya DPS dalam Lembaga
Keuangan Mikro Syari’ah yaitu lebih optimal dan efektif sesuai dengan
dengan standar profesional yang telah ada dalam mekanisme kerja DPS.
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Lampiran 3

PEDOMAN INTERVIEW
Untuk BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus
Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “ Analisis Peranan
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Terhadap Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam..
Pertanyaan:
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus?
2. Apa visi dan misi BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus?
3. Bagaimana struktur organisasi BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus?
4. Siapa saja sasaran pelayanan (target) BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus?
5. Produk apa saja yang ada di BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus?
6. Apa fungsi adanya BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus?
7. Bagaimana struktur organisasi pengurusan BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus?
8. Bagaimana keberadaan dewan pengawas syari’ah yang ada di BMT AsSyafi’iyah Gisting Tanggamus?
9. Apakah produk-produk BMT As-Syafi’iyah Gisting sudah sesuai dengan
prinsip syariah?

PEDOMAN INTERVIEW
Untuk DPS ( Dewan pengawas Syari’ah) yang ada di BMT As-Syafi’iyah
Gisting Tanggamus
Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “ Analisis Peranan
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Terhadap Produk BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam.
1. Bagaimana cara DPS dalam mengawasi lembaga keuangan mikro (BMT
As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus)?
2. Apakah sudah sesuai produk-produk yang disalurkan oleh BMT AsSyafi’iyah Gisting kepada masyarakat?
3. Apakah produk-produk yang dikeluarkan (BMT As-Syafi’iyah Gisting
Tanggamus) sudah memenuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh DSN
( Dewan Syari’ah Nasional) atau secara syari’ah?
4. Bagaimana cara DPS mengawasi produk-produk yang dikeluarkan BMT
As- Syafi’iyah Gisting Tanggamus sudah sesuai dengan syari’at Islam?
5. Apakah produk-produk BMT sekarang sudah sesuai praktiknya?
Kesesuaian etika kerja Islam dalam mengawasi lembaga keuangan mikro
(BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus)?
6. Apakah proses dalam produk-produk yang dikeluarkan atau yang disahkan
oleh DPS sudah halal hukumnya? Seperti apa?
7. Dalam bekerja apakah ada unsur pemaksaan? Misalkan tanpa ada bekerja
tanpa ada waktu istirahat? dsb
8. Apakah dalam produk-produknya BMT As-Syafi’iyah Gisting Tanggamus
ada yang mengandung riba, misalkan..?
9. Apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing,
karyawan?

