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FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP
SYARIAH DIKAITKAN DENGAN FATWA NOMOR 48 DSN-MUI II/ 2005 TENTANG PEJADWALAN

KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH
Abstrak

Prinsip utama perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam
melakukan transaksi dan kegiatan bisnis perdagangannya, namun saat ini menjadi lebih kompleks. Eksistensi Dewan
Pengawas Syariah, masih berdasarkan pendekatan konvensional. Permasalahan dalam praktik, pengawasan terhadap
kegiatan usaha Bank Syariah dan kewenangan serta fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan usaha
Bank Syariah menyimpang dari prinsip syariah dihubungkan dengan Fatwa Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahah. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengawasan dan mencari solusi
optimalisasi kewenangan serta fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan usaha Bank Syariah apabila
menyimpang dari prinsip syariah dihubungkan dengan Fatwa Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.
Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara
yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan sudah dijalankan dan dilaksanakan,
namun belum secara baik dan belum efektif. Keberadaan DPS pada bank syariah terutama dimaksudkan untuk
mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (syariah compliance), agar dapat mencegah tindakan bank
syariah yang dianggap melanggar prinsip syariah dan berpotensi merugikan nasabah. Selain itu, kewenangan dan
fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan usaha bank, bahwa bank dianggap melanggar prinsip syariah
dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan dalam proses rescheduling akad murabahah, dengan
melakukan perubahan margin dalam akad, saat nasabah terlambat untuk membayar angsuran yang menimbulkan
unsur zalim, riba dan melanggar nilai keadilan (‘Adl). Saran, penerapan prinsip syariah dapat terlaksana dengan baik
perlu adanya peran aktif dari lembaga terkait seperti BI, DSN dan DPS sebagai Pengawas Eksternal dan Pengawas
Internal, harus memberikan sanksi bagi pelaku perbankan yang menyimpang dari prinsip syariah. Bank syariah
harus memiliki sistem pengawasan internal yang tangguh, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama
pada Kompetensi pegawai sesuai Job Description, dan program screening pegawai baru, yang mengerti dan paham
mengenai perbankan (konvensional & syariah). Kata-kata kunci: Fungsi, Kewenangan, Prinsip Syariah, Fatwa, dan
Penjadwalan Ulang.

FUNCTION AND AUTHORITY OF SYARIA SUPERVISORY BOARD ON IMPLEMENTATION OF SYARIA
PRINCIPLE WHICH RELATED WITH FATWA NO 48 DSN-MUI II/2005 ABOUT MURABAHAH DEMAND

RESCHEDULING
Abstract

Prime principle of Syaria banking is a prohibition to taking of monetary interest income on anything
transaction and business trading, but in this time that become more complex. Syaria Supervisory Board existence
still according to conventional approach. A problem in the practice, controlling toward Syaria Bank trade bussines
and authority also function of Syaria Supervisory Board to Syaria Bank trade busines is digress from syaria
principle which related with Murabahah demand reschedule. The purpose of this study is to get illustration about
controlling and finding the optimalization control solution also function of Syaria Supervisory Board toward Syaria
Bank trade bussiness if digress from syaria principle which related with Murabahah Demand Rescheduling.

This research applies anallitic descriptive method with juridical-normative approchment. Accumulate of
data and information is obtained from literature studies and interview also then that analyzed with juridical-
qualitative.

The result of this research shows that implementation of control is already performed, but not really good
and not yet effective. DPS existence in Syaria Bank is primaly purpose to controlling obedience of bank toward
syaria compliance, so that can be perventing from infraction of syaria principle and potential to disadvantageous
for customer. Beside that, authority and function of Syaria Supervisory Board toward bank business trading, the
bank suppositioned to infraction of syaria principle which related with Murabahah demand reschedule with make
alteration of margin on agreement, when the customer late to pay installment that can cause dzalim, riba, and break
justice value. For proposition, syaria principle can be carried out with existence of BI, DSN and DPS as External
supervisory and Internal supervisory. The supervisory have more optimum and must extend giving a sanction to
bank which infraction of syaria principle. Syaria Bank must be have internal supervisory system, with increasing
Human Resources, especially on official competents appropriate with Job description and screening for new official
whom understand about banking (conventional and syaria).Key Words : Function, Authority, Syaria Principle,
Fatwa, and Rescheduling.
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A. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan

perbankan, terutama bagi perbankan syariah atau Perbankan Islam (Islamic Banking) lebih

dikenal dengan istilah perbankan syariah, merupakan bank yang dijalankan dengan didasarkan

pada syariat Islam. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan

bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan melakukan kegiatan bisnis

perdagangannya. Perbankan syariah ini, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS). Perbankan syariah mendapat

perlakuan yang sama (equal treatment) dengan perbankan konvensional, bahkan Bank Indonesia

(selanjutnya ditulis BI) telah mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung

operasional Dual Banking System, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus

(konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah.

Ketika undang-undang tersebut belum disahkan, baru ada satu bank syariah yaitu Bank

Muamalat Indonesia (selanjutnya ditulis BMI).

Dalam perkembangan perbankan syariah pada praktiknya akan menjadi lebih kompleks,

terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut

maka yang menjadi salah satu permasalahan menarik dalam kaitannya dengan Pembiayaan

Murabahah yang disalurkan oleh Bank Syariah, mengenai kajian Undang-Undang Perbankan

nasional masih banyak permasalahan hukum yang harus diatur lebih lanjut mengenai pengaturan

tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan regulasi perbankan nasional yang akan

datang, masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:1

a. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
b. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
c. Pengawasan bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
d. Bank sentral memakai standar interest.
e. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Islam, dan
f. Hukum perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi.

1 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 38-39.
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Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia mencakup empat

aspek, yaitu sebagai berikut:2

1. Power to Licence;
2. Power to Regulate;
3. Power to Control;
4. Power to Impose Sunction.

Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlaku bagi semua jenis

bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnya bank syariah. Esensi pengawasan

itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum

keadilan, profesionalitas dan tanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat

aspek pengawasan Bank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen

yang terdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional,

yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya

ditulis DPS) - Dewan Syariah Nasional (selanjunya ditulis DSN), serta hubungannya dengan

Majlis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI). DSN-MUI merupakan salah satu lembaga

yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk

syariah di lembaga keuangan syariah.

Pengaturan mengenai murabahah terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) UUPS yang

menyatakan bahwa kegiatan umum Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah yaitu

menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Menurut Pasal 1 angka 13 Jo Pasal 1

angka 25 c UUPS, Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan oleh

suatu akad tertentu, salah satunya adalah akad murabahah. Akad mengikat kedua belah pihak

yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban

mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Terms and condition dalam akad

sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu syarat atau kedua belah pihak yang

terikat dalam kontrak itu tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti

yang telah disepakati dalam akad.3Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera

2 H.M. Arifin Hamid ,Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor,
2007, hlm. 143-144. Gemala Dewi at.al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2005, hlm. 165.

3 Adiwarman A Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006, hlm.65. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
hlm.30.
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setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan

cicilan tetap besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah dalam penerapannya, aspek hukum pengawasan dan kewenangan serta

fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kegiatan usaha Bank Syariah apabila

menyimpang dari prinsip syariah dihubungkan Dengan Fatwa Nomor 48 Tentang Penjadwalan

Kembali Tagihan Murabahah;

C. Tinjauan Pustaka

Awal abad 20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketiduran”nya di tengah

pergumulan kehidupan dunia.4Kondisi ini membawa pada kesadaran untuk menerapkan prinsip

dan nilai-nilai syariah dalam kehidupah nyata. Salah satu upayanya adalah penerapan lembaga

keuangan syariah berdasarkan atas prinsip Islam. Bank dengan prinsip syariah didirikan dengan

dilatarbelakangi adanya keinginan umat Islam yang dalam menjalankan usahanya tidak

menggunakan prinsip riba, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Al-Quran dan As Sunnah.

Sebagian umat Islam yang menginginkan dalam kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

hukum Islam sehingga mendapat kesejahteraan lahir dan batin. Umat Islam menginginkan

adanya produk-produk bank yang aturannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam

hukum Islam. Pada jaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang

sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya al-musyarakah

(Joint Venture), al-ba’iu (Venture Capital), al-ijarah (leasing), at-takaful (insurance), kredit

kepemilikan barang (al-murabahah), dan pinjam dengan tambahan bunga (riba). Bentuk-bentuk

perdagangan ini telah berkembang di Jazirah Arab, yang letaknya amat strategis bagi

perdagangan waktu itu, khususnya yang berpusat di kota Mekkah, Jedah dan Madinah.

Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa kemungkinan

besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi,

sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia

yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan lebih kurang 2500

4 Renny S. Bachro, Sistem Bagi Hasil Dgn Mekanisme Pembagian Untung Rugi (Profit and Loss Sharing
Mechanism) Dpt Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 10.
Peri Umar Farouk, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, http://omperi.wikidot.com,
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tahun sebelum masehi.5Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan

didirikannya Islamic Development Bank (selanjutnya ditulis IDB) oleh organisasi negara-negara

Islam. Kemudian, pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret

1973,6usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli

yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan

pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan

OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian IDB dengan modal awal 2

milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.

Di Indonesia, gagasan untuk mendirikan bank syariah sebenarnya telah muncul sejak

pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia –

Timur Tengah, pada tahun 1974 dan tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang

diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka

Tunggal Ika.7Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988, disaat

pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri

perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha mendirikan bank bebas bunga tetapi tidak ada

satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan

bunga sebesar 0 %.

Murabahah merupakan salah satu bagian dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, dan

mempunyai arti “akad jual beli atas barang tertentu”. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual

menyelesaikan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan

keuntungan yang akan diambil. Berbicara tentang murabahah, maka tidak akan dapat dilepaskan

dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut dengan al-bae'. Ditinjau dari segi harga,

al-bae' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah murabahah. Jual beli

dalam terminologi fiqh disebut dengan al-bai' yang secara etimologis dapat diartikan dengan

5 Fathurrahman Djamil, Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam Jurnal Hukum
Bisnis Volume 20. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta, 2002, hlm. 40.

6 Meenai, A “The Islamic Development Bank; A Case Study of Islamic Co-operation”, Kegan Paul International
Limited, London, England, 1989, hlm.2.

7 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Edisi 1, Ekonisia- FE UII,
Yogyakarta, 2003, hlm. 6.
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(tukar menukar)7atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda

yang dimiliki dengan suatu pengganti). Lafadz al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan

untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual,

tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari mashdar yang

berarti "keuntungan, laba, faedah".8Pengertian Murabahah berdasarkan Penjelasan Atas Pasal 19

ayat 1 huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah adalah “akad pembiayaan suatu barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayaranya dengan harga

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. Menurut PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 angka 7, yang dimaksud Murabahah adalah jual beli barang

sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka (6) menyebutkan :

“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-
mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan
bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan
keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai
atau angsur”.

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan

syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Murabahah adalah istilah dalam fikih

Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Murabahah adalah penjualan dengan

harga beli ditambah dengan untungnya yang telah ditentukan.

Landasan hukum pembiayaan murabahah terdapat dalam Qur’an Surat An Nissa ayat 2,

yang artinya:

7 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, t.t, hlm. 126. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-
Islam wa Adillatuh, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 344. Anita Rahmawati, Kontroversi Konsep Murabahah
Dalam Perbankan Syari'ah dan Aplikasinya di BMI Semarang,Tesis, Undip, Semarang, 2000, hlm. 52.

8 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, Pustaka Progressif, Surabaya,
1997, hlm. 463. Warkum Sumitro, Loccit. Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, Muamalat Institut, Jakarta, TT,
hlm. 41.
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“..Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta

mereka beserta hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu,

adalah dosa yang besar”.

Dalam salah satu hadist, Rosulullah bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”

Makna dari uraian tersebut di atas, bahwa dalam jual beli sangat diharapkan adanya unsur suka

sama suka, apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan

batal sebelum akad diijabkan, maka jual beli itu tidak sah dan harus diterima dengan lapang oleh

masing-masing pihak. Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan

perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga

keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabah.

Pembiayaan Murabahah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Murabahah.

Pasal 2 PBI Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan PBI Nomor 9/19/2007 Tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah menyebutkan bahwa, kegiatan usaha penghimpunan dana,

penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank

merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan

penghimpunan dana, penyaluran dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib

memenuhi Prinsip Syariah tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum

Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl-wa tawazun), kemaslahatan

(maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba,

zalim dan objek haram. Prinsip syariah tersebut merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pengaturan dalam fatwa DSN

memerlukan regulasi atau dipositivisasi oleh bank Indonesia melalui PBI. Pengaturan mengenai

Murabahah terdapat dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan

Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

yaitu Pasal 9 yang pada intinya menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan akad murabahah berlaku persyaratan yang terdiri dari Bank
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menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, jangka waktu pembayaran harga

barang ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Kehadiran DPS-DSN yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan

MUI sejak tahun 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi seluruh

kebutuhan LKS terhadap bimbingan fatwa. DSN-MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan

penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman

pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan

syariah agar sesuai dengan syariah Islam.9Wewenang yang dimiliki oleh DSN adalah,

mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah. Hal

tersebut telah diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya ditulis SEBI).

Fatwa dikeluarkan oleh badan yang berwenang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan dan

menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, seperti Departemen Keuangan (selanjutnya ditulis

Depkeu) dan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI).

Pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung

jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank

agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara

lain:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan Bank;

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DPS-
DSN;

c. Meminta fatwa kepada DSN- MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam

rangka pelaksanaan tugasnya.

DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran. Laporan wajib

disampaikan kepada BI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

9 Ma’ruf Amin, (Kata Pengantar Dewan Syariah Nasional MUI) Ekonomi Syariah: Solusi Terbaik
Pembangunan Bangsa, Sistem Kerja Pasar Modal, Renaisan, ctk. 1, Jakarta, 2005, hlm.7-8. AM Hasan Ali, Asuransi
dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 52.


