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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Konsep pembiayaan perbankan syariah merupakan hal yang relatif baru bagi 

masyarakat Indonesia, tennasuk masyarakat muslim itu sendiri. Produk-produk 

dan jasa perbankan syariah sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal uang 

aneh, karen a tujuannya hanyalah mempromosikan dan mengaplikasikan 

prinsip-prinsip syariah Islam kedalam kedalam transaksi keuangan. Perbedaan 

pokok antara pcrbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah 

dilarangnya riba (bunga) pada perbankan syariah. Untuk menghindari 

penerimaan dan pembayaran bunga tersebut perbankan syariah tidak 

menggunakan prinsip pinjam meminjam uang, tetapi menggunakan prinsip 

investasi bagi hasil. 

Kelebihan sistem ini adalah selalu mengaitkan (mampu mempersempit gap 

antara) transaksi sector keuangan dengan transaksi sector rii1. Produk dan jasa 

perbankan yang ditawarkan memiliki sejumlah keunggulan berupa peniadaan 

pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest affect), 

pembatasan kegiatan spekulasi dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang 

mewujudkan keterkaitan antar sektor keuangan dan sektor riil. Pembiayaan 

ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan 

moralitas. Sehingga terbuka peluang pembiayaan bagi kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip kemitraan (partnership). Karena konsep yang diterapkan 
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adalah hubungan kerjasama investasi yang harmon is (mutual investation 

relationship) yang berbeda dengan pola hubungan debitor dan kreditor yang 

antagonis pada perbankan konvensional. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat antara Bank Perkreditan Rakyat Syariab dengan 

nasababnya akan mengikat secara sab dan akan berlaku sebagai undang-undang 

bagi pihak yang membuatnya. Hal terse but akan menimbulkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang hams dipenuhi dan dipatuhi oleh masing-masing 

pihak. Dalam kegiatan operasional dan pengelolaan atas resiko yang terjadi 

pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional, sehingga dalam 

melakukan pengawasan dan pemeriksaannya juga berbeda, perlu prosedur dan 

tata cara yang berbeda. Bagi bank syariah disamping harus patuh dengan 

ketentuan yang berlaku dibidang perbankan juga harus patuh dengan ketentuan 

syariah. 

2. Saran 

a. Untuk menjamin keberhasilan upaya pengembangan perbankan syariah 

diperlukan kerjasama semua bagian dari perbankan syariah, yang diharapkan 

dapat menghasilkan sinergi bagi tumbuh kembangnya industri perbankan 

syariah yang sesuai dengan harapan. Tingginya tingkat persaingan dalam dunia 

. perbankan 	 serta cepatnya perkembangan teknologi dari derivative produk 

perbankan membuat bank syariah harus lebih bias lagi melakukan inovasi 

produk dan jasa layanan yang ada sehingga mampu memberikan pelayanan dan 

produk yang menarik terhadap nasabab. Mengingat nasabah bank syariah yang 
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ada sclama ini juga mcrupakan nasabah bank konvensional, sehingga dalam 

penarikan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keislaman semata, 

pemerintah juga diharapkan proaktif dalam memfasilitasi peraturan perundang

undangan yang kondusifbagi perkembangan bank syariah. 

b. Pengembangan syariah tidak dapat dilakukan melalui dekrit, dan tidak juga 

melalui emosi keagamaan, melainkan pengembangan syariah memiliki dasar 

hokum yang jelas dan sepentihnya herada dalam koridor ekonomi yang 

berdasarkan market driven (keinginan pasar) yaitu adanya demand and supply 

(permintaan dan penawaran) jasa perbankan syariah, sehingga jelfs 
" 

pengembangan ini harus dilakukan secara bertahap melalui kebijakan strategis. 

Untuk itu harus ditunjang dengan penelitian-penelitian guna melahir~$1 

regulasi yang obyektif yang mencerminkan fair treatment sehingga bank 

syariah dapat beroperasi secara optimal dan juga ditunjang dengan sosialisasi 

yang memnidik masyarakat agar dalam memilih bank syariah karena paham 

akan manfaatnya, bukan melu)u karena emosi keagamaan. 
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