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Orang sering meragukan kesyariahan bank syariah. ‘Itukan 
mereknya aja yang syariah, tapi belum tentu sesuai syariah.’ 
Keraguan ini sepertinya sepele, tapi bisa jadi merupakan faktor 
penghambat bagi perkembangan bank syariah. Sampai saat ini bank 
syariah baru menguasai pangsa pasar mendekati 3 persen.  
 
Walau perkembangan bank syariah sangat pesat, tapi masih jauh 
untuk berimbang dengan bank konvensional. Karena itu, Bank 
Indonesia (BI) menargetkan untuk meningkatkan pangsa bank 
syariah menjadi 5 persen dua tahun kedepan. Dengan demikian, 
wajar bila keberadaan bank syariah belum banyak dirasakan oleh 
masyarakat. Pertama, keterbatasan kantor pelayanan bank syariah 
sehingga akses masyarakat rendah. Masyarakat masih sulit untuk 
berinteraksi-berhubungan dengan bank syariah karena jarang 
dijumpai. Kedua, pemahaman masyarakat yang masih terbatas 
tentang bank syariah sehingga mereka masih ragu-ragu 
menggunakan jasa bank syariah.  
 
Kesan keraguan masyarakat pada bank syariah merupakan cerminan 
terbatasnya pemahaman atas bank syariah. Karena itu, untuk 
mempermudah memahami bank syariah perlu diketahui bedanya 
dengan bank konvensional. Beda bank syariah dengan bank 
konvensional dapat dilihat pada banyak aspek, seperti, prinsip 
operasional, produk, dll.  
Beda lainnya antara bank konvensional dan bank syariah adalah 
pengawasan. Pengawasan menjadi penting untuk menegaskan dan 
menjaga kesyariahan praktek yang dijalankan bank. Untuk itu, setiap 
bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang 
tidak dipunyai bank konvensional.  
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Karenanya,  masyarakat tidak perlu hawatir dan meragukan 
kesyariahan praktek perbankan syariah. Kesyariahan praktek bank 
syariah dijaga secara berlapis. Pertama, Dewan Syariah Nasional 
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memfatwakan praktek 
atau akad yang sesuai dengan syariah. Kedua, Bank Indonesia selalu 
menilai aspek syariah pelaksanaan kegiatan bank syariah sesuai 
dengan fatwa yang dikeluarkan DSN. Ketiga, DPS memberikan 
laporan atas penilaian kesyariahan kegiatan perbankan dalam 
menjalankan usahanya.  
 
DPS menjadi bagian dari organisasi bank syariah yang 
dipersyaratkan peraturan perbankan. DPS juga berfungsi sebagai 
lembaga yang mengkaji aspek syariah suatu produk yang akan 
ditawarkan bank syariah. Kemudian baru disampaikan kepada DSN 
untuk mendapat pengesahan melalui fatwanya. Dengan demikian, 
DPS adalah penyaring pertama aspek syariah suatu produk bank 
syariah.  Untuk itu, DPS biasanya diisi oleh unsur ahli fiqh (hukum 
islam) dan ahli ekonomi yang terkait dengan perbankan. Dengan 
demikian maka penilaian kesyariahan benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 
Lalu, apalagi yang meragukan atas kesyariahan suatu produk 
perbankan syariah. Jangan hanya bisa meragukan, tapi coba datang 
dan rasakan pelayanannya. Dengan mencoba, akan tahu apa 
bedanya bank syariah. Selamat mencoba, selamat bersyariah, dan 
rasakan bedanya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


