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Keberadaan bank syariah di Indonesia makin kokoh dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. UU Bank Syariah ini pertama menegaskan 
kembali apa yang sudah diatur sebelumnya dalam UU Perbankan. 
Tentu saja dengan pengaturan yang khusus melalui UU ini, maka 
banyak hal terkait dengan bank syariah makin jelas dan kuat. 

Kehadiran UU Bank Syariah dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan 
akan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, 
persamaan, pemerataan, dan  kemanfaatan yang sesuai dengan 
prinsip syariah. Karena itu, asas perbankan syariah adalah prinsip-
syariah demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. 

Prinsip syariah mengandung makna bahwa transaksinya tidak 
mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. 
Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai 
keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip 
kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut 
guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. 

Itulah sebabnya tujuan UU ini adalah untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. UU ini 
mengatur banyak hal tentang perbankan syariah. Ditegaskan bahwa 
bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas (PT) 
sehingga tidak lagi dapat berbentuk perusahaan daerah (PD) maupun 
koperasi. Namun demikian, pemerintah tetap boleh sebagai pemilik, 
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di samping warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 
Dan bahkan dapat bermitra dengan warga negara asing atau badan 
hukum asing. 

UU ini menegaskan bahwa prinsip syariah difatwakan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Untuk 
menjalankan prinsip syariah tersebut, ditetapkan peraturan melalui 
Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI itu sendiri disusun oleh Komite 
Perbankan Syariah, yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen 
Agama RI, MUI, dan lembaga lain yang terkait dengan 
perbankan/ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 
perkembangan bank syariah menjadi tanggung jawab semua pihak, 
baik pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. 
Kalau semula sengketa diarahkan untuk diselesaikan melalui badan 
arbritrase, maka UU ini menegaskan bahwa sesuai dengan 
amandemen UU tentang Pengadilan Agama (PA) mengenai 
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Namun demikian, 
tetap dibuka peluang penyelesaian melalui musyawarah, mediasi 
perbankan, lembaga arbritase, dan pengadilan umum. 

Dalam rangka memperkuat permodalan, bank syariah dapat 
menerbitkan saham. Hanya saja UU ini menegaskan bahwa saham 
yang diterbitkan hanya boleh dalam bentuk saham atas nama. 
Bahkan boleh melakukan penawaran umum melalui pasar modal, 
tentu saja yang sesuai syariah. 
Keberadaan UU ini juga menyelesaikan debat tentang pajak ganda 
pada produk murabahah, yang menjadi kendala bank syariah dalam 
bersiang dengan lembaga keuangan lainnya. UU ini menegaskan 
bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah, akad salam, akad istishna (pasal 19 ayat 1d). Dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud akad murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya. Jadi, dalam konteks ini yang terjadi adalah pembiayaan 
sehingga tidak terkena pasal perdagangan yang harus dikenakan PPN 
(pajak pertambahan nilai). 

Dengan keberadaan UU ini, kita berharap bank syariah akan makin 
berkembang karena punya landasan hukum yang pasti dan kuat. 
Bahkan UU ini menegaskan bahwa UUS (unit usaha syariah) bank-
bank konvensional harus dipisah sehingga berdiri sendiri setelah 
melalui tahap tertentu baik waktu (15 tahun setelah disahkannya UU 
ini) maupun aset (50% aset induk) sebagaimana aturan yang dibuat. 
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Target BI agar bank syariah mencapai pangsa sebesar 5% akan 
tercapai, walau mungkin tidak pada akhir tahun 2008. Karena itu, 
sinergi semua pihak akan sangat membantu percepatan 
perkembangan bank syariah. Bahkan BI sudah punya blue print 
perkembangan bank syariah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


