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ABSTRAK  

 
 Mega Dwi Ambar Ningrum (210213120),“Telaah Pemikiran M. Umer Chapra 

Tentang Restrukturisasi Sistem Keuangan dan Relevansinya Terhadap 
Perbankan Syariah  di Indonesia”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Ely Masykuroh SE, MSI. 
Kata kunci: restrukturisasikeuangan, distribusi pembiayaan, efisien, intermediasi. 
 

Pemikiran ekonomi Umer Chapra didominasi oleh bidang 
perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian 
negara. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan 
pentinganya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. 
Keistimewaan pemikiran M. Umer Chapra adalah tidak hanya membahas aspek 
teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya 
cukup realistis untuk dioprasionalkan dalam kehidupan nyata.Salah satu 
pemikirannya adalah mengenai restrukturisasi sistem keuangan.Sistem keuangan 
terdiri dari lembaga keuangan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang 
sangat dominan diminati oleh masyarakat dalam melaksanakan transaksi 
pembayaran maupun pembiayaan. Restrukturisasi sistem keuanganUmer 
Chaprameliputi distribusi pembiayaan yang adil dan perantara yang efisien 
kemudian direlevansikan perbankan syariah di Indonesiaagar lebih terfokus. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Adapun teknik pengelolaan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Menggunakan teknik 
analisis data kualitatif bersifat deduktif, ditarik kesimpulan yang bersifat umum 
tentang restrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer Chapra dan 
relevansinya terhadap perbankan syariah di Indonesia yang bersifat khusus. 

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Pemikiran M. Umer Chapra 
mengenai restrukturisasi sistem keuangan relevan dengan restrukturisasi sistem 
keuangan di Indonesia. Bahkan restrukturisasi sistem keuangan yang dilakukan 
oleh pembuat kebijakan di Indonesia jauh lebih luas dibandingkan dengan 
restrukturisasi yang diungkapkan oleh Umer Chapra. Restrukturisasi sistem 
keuangan Umer Chapra hanya sebatas tertuju pada lembaga keuangan (perbankan) 
mengenai distribusi pembiayaan yang adil dan perantara yang efisien, sedangkan 
restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia mencangkup bidang moneter, fiskal, 
governance dan perbankan.Mengenaidistribusi pembiayaan yang adil dan 
perantara yang efisienmenurutnya pembiayaan diberikan kepada sektor untuk 
tujuan produktif seperti IKM (Industri Kecil Menengah), hal ini belum 
sepenuhnya relevan karena perbankan syariah di Indonesia lebih dominan 
pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif dikarenakanuntuk 
mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan 
bank syariah. Perbedaan pandangan efisiensi jika Umer Chapra lebih 
mementingkan kesejahteraan masyarakat sedangkan perbankan syariah 
mempertimbangkan keberlangsungan operasional perbankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sistem keuangan adalah sebagai intermediasi (perantara) dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada pengguna dana untuk 

kemudian dipergunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa serta 

melakukan investasi. Aliran dana tersebut dapat menempuh dua rute, yaitu 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perantara 

keuangan.1 Lembaga ini muncul dalam sistem keuangan karena dapat 

menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar 

aliran dana yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Dengan demikian, jika proses intermediasi tersebut terganggu, maka 

akan mempengaruhi sistem keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. 

Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling penting dalam 

waktu modern ini. Kita dapat membayangkan, apabila semua aktivitas 

keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya maupun antara satu 

negara dengan negara lainnya tanpa adanya intermediasi suatu sistem 

keuangan yang baik, maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

akan tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi 

                                                           
1
 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 2. 
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tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan dan peran ini 

dijalankan oleh lembaga keuangan.2 

Muhammad Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi 

berkebangsaan Pakistan yang kemudian menetap di Saudi, lahir pada tanggal 

1 Pebruari 1933.3 Pemikiran ekonomi Umer Chapra didominasi oleh bidang 

perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian 

negara. Salah satu pemikirannya adalah mengenai sistem keuangan. 

Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentinganya 

moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. Keistimewaan 

pemikiran M. Umer Chapra adalah tidak hanya membahas aspek teoritisnya 

saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup 

realistis untuk dioprasionalkan dalam kehidupan nyata. 

Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat 

penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam dengan pengalamannya yang 

luas dalam pengajaran dan riset bidang ekonomi, ia menerima anugrah 

(medali) pada tahun 1990 dari IDB (Islamic Development Bank) dalam bidang 

ekonomi Islam dan King Faisal International Prize dalam bidang kajian 

Islam. 

M. Umer Chapra dengan pemahamannya yang sangat mendalam 

terhadap teori-teori ekonomi modern, ditunjang dengan pengalamannya yang 

luas dalam mengajar dan riset dalam bidang ekonomi, serta pemahamannya 

                                                           
2Arba, “Sistem keuangan di Indonesia ,” dalam 

http://arbadtik.blogspot.co.id/2015/09/bab-i-pendahuluan-1.html/, (diakses pada tanggal 27 
Desember 2016 pukul 10.00 wib) 

3 M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam, Terj. Ikhwan 
Abidin B (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), vii 

http://arbadtik.blogspot.co.id/2015/09/bab-i-pendahuluan-1.html
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yang bagus terhadap syariat Islam, telah mengajukan bahwa Islam sebagai 

risalah sempurna dan paripurna dapat menjadi alternatif paling tepat dalam 

memajukan perekonomian umat manusia yang berkeadilan. 

M. Umer Chapra mengkaji tiga sistem ekonomi barat yaitu 

kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan, telah mengalami 

kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Tiga sistem 

ekonomi barat tersebut jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Ketiganya 

bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan 

sebagai manusia. Ketiga sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan 

ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja 

dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, 

tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, 

perbedaan sumber daya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat 

ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan. 

Karena itu negara-negara muslim membutuhkan suatu sistem 

ekonomi yang berbeda, suatu sistem yang mampu memberikan semua elemen 

yang diperlukan bagi kebahagiaan manusia menurut tuntutan persaudaraan 

dan keadilan sosio-ekonomi. Sistem itu tidak saja harus mampu menghapus 

ketidakseimbangan, tetapi juga menciptakan suatu realokasi sumber-sumber 

daya dengan cara yang sasaran efisien dan pemerataannya secara simultan 

dapat direalisasikan. Ia harus dapat memotivasi partisipan untuk memegang 
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teguh prinsip-prinsipnya, dan berbuat terbaik bukan hanya untuk 

kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.4  

Sistem ini tidak akan berhasil kecuali jika ia mampu menciptakan 

suatu lingkungan yang positif melalui restrukturisasi ekonomi. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia restrukturisasi adalah penataan kembali 

supaya struktur atau tatanannya baik.5 Restrukturisasi ekonomi berarti 

mengadakan pembenahan terhadap paradigma ekonomi, sistem, cara kerja dan 

mekanisme semua lembaga-lembaga ekonomi.6 

Restrukturisasi demikian tidak dapat dicapai lewat tindakan-tindakan 

acak. Ia harus sistematis dan koheren, serta dilakukan dengan sungguh-

sungguh dengan program reformasi jangka panjang, jelas dan berorientasi 

pada tujuan. Restrukturisasi demikian harus bertujuan: 

1. Menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi individu untuk 

melakukan tugasnya dengan sasaran merealisasikan efisien dan 

pemerataan. 

2. Mereduksi konsentrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi, dan politik yang 

berlaku. 

3. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi, dan politik termasuk 

keuangan publik dan lembaga finansial, menurut ajaran-ajaran Islam, 

membantu meminimalkan konsumsi yang tidak perlu dan mubazir dan 

                                                           
4 M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: 

Gama Insani Press, 2000), 201-202. 
5 http://kbbi.web.id/ 
6 Fathul Djanah dan Rinaldi, “Restrukturisasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum,” 

Jurnal Equality, Vol. 10 No.1 (1 Februari 2005), 11. 
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mendorong investasi untuk memenuhi kebutuhan pokok, ekspor, dan 

peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha.7  

Sistem keuangan berdasarkan bunga yang telah dipinjam oleh negara-

negara muslim dari negara-negara kapitalis adalah salah satu sumber utama 

dari pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Dalam sebuah ekonomi dimana 

perbedaan kekayaan adalah subtansial dan pemberi pinjaman ingin 

memperoleh keuntungan tanpa mau ikut bersama-sama menanggung resiko 

usaha adalah tidak rasional baginya, meminjamkan jumlah yang banyak 

kepada orang kaya, atau meminjamkan jumlah sama dalam jangka yang sama 

kepada masing-masing. Dengan demikian yang umum dilakukan oleh bank 

adalah hanya meminjamkan kepada individu dan perusahaan yang mempunyai 

jaminan yang diperlukan dan yang kaya.  

Orang miskin menjadi miskin bukan karena ketidakmauan mereka 

bekerja keras atau karena kurangnya ketrampilan. Justru mereka itu bekerja 

lebih keras dibandingkan orang-orang kaya. Masalahnya adalah bahwa mereka 

tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber keuangan yang diperlukan 

untuk menjadi pengusaha dan sebagai pekerja keterampilan mereka juga tidak 

dimanfaatkan dengan optimal atau upah yang diterimanya tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Sistem perbankan dan keuangan memiliki pengaruh luar biasa dalam 

perekonomian modern, sehingga tidak ada sistem perekonomian manapun 

yang dapat bertahan sehat atau mampu memberikan kontribusi positif pada 

                                                           
7 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi.....225 
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sasaran sosio-ekonomi tanpa dukungan positif dari perbankan. Karena itu, 

sistem perbankan dan keuangan harus direformasi untuk menghambat akses 

dan ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kesenjangan, pola konsumsi 

pamer, pengangguran dan ekspansi moneter yang tidak sehat, yang 

menyusahkan semua orang. Secara umum sistem ini harus mendukung 

pemenuhan kebutuhan pokok, laju penciptaan lapangan pekerjaan yang tinggi 

dan kepemilikan yang luas terhadap sarana-sarana produksi. 

Untuk itu seluruh sistem keuangan harus direstrukturisasi menurut 

ajaran-ajaran Islam. Restrukturisasi sistem keuangan meliputi:8 

1. Distribusi pembiayaan yang adil  

Alokasi pembiayaan yang tidak adil dalam sistem perbankan 

konvensional, kini diakui secara luas. Menurut Arne Bigsten,”distribusi 

modal jauh lebih tidak adil daripada distribusi tanah dan sistem perbankan 

cenderung meningkatkan distribusi modal yang tidak adil.”9 Ini bukanlah 

suatu kebetulan yang terjadi di luar sistem perbankan berbasis riba. Ini 

adalah konsekuensi alamiahnya. 

Untuk itu distribusi pembiayaan yang adil meliputi : 

a. Membiayai IKM (Industri Kecil Menengah) 

Pengembangan IKM di wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, 

untuk memecahkan persoalan-persoalan utama ekonomi seperti 

kemiskinan dan pengangguran, akan tetap menjadi mimpi indah 

                                                           
8 Ibid., 326-328. 
9
 Arne Bigsten, “Poverty, Inequality and Development” dalam M. Umer Chapra, Islam 

Dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gama Insani Press, 2000), 326. 



9 
 

 

kecuali jika persiapan-persiapan dilakuakan untuk memberi 

pembiayaan kepada mereka. 

b. Menghapus kelemahan yang terdiri dari: (a) menghapus kerugian 

ekonomi yang serius ditempat beroperasinya sektor ini dan (b) 

menghapus resiko dan pengeluaran yang lebih besar bagi perbankan 

komersil. 

2. Perantara yang efisien  

Alokasi sumber-sumber daya keuangan yang tidak efisien, seperti 

yang terjadi pada sistem perbankan konvensional, merupakan konsekuensi 

logis yang terjadi pada sistem itu sendiri. Mengingat bahwa kredit yang 

disalurkan kepada sektor swasta atas dasar jaminan dan atau berdasarkan 

sumber-sumber pendapatan tetap untuk mencicil pinjaman, dan kepada 

pemerintah atas dasar anggapan risiko kecil, maka proposal pembiayaan 

tidak mengalami evaluasi ketat. Pemanfaatan akhir kredit hanyalah 

pertimbangan sekunder saja. Dengan demikian kredit selalu tersedia untuk 

tujuan ini, dengan mengabaikan apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif 

atau bukan. Sektor swasta memiliki akses kepada kredit ini, meskipun 

untuk tujuan-tujuan konsumsi, pamer dan spekulasi, sementara sektor 

pemerintah memperolehnya karena alasan-alasan perangkat keras 

pertahanan dan proyek-proyek mega lainnya. Hal ini menyebabkan 

ekspansi moneter yang kelewatan batas dan pemanfaatan-pemanfaatan 

sumber daya masyarakat untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif.  
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Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di 

Indonesia pada tahun 1997 makin menyadarkan akan pentingnya stabilitas 

sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan  menimbulkan dampak 

yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan 

menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Terjadinya krisis 

moneter di Indonesia pada tahun 1997 itu berkembang menjadi krisis 

ekonomi (multidimensi). Nah, dari peristiwa itu, menyadarkan betapa 

pentingnya  segera dilakukan restrukturisasi untuk memperkuat sistem 

keuangan. Karena itu lah, kemudian dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), lembaga ini bertugas untuk mengawasi perbankan dan industri 

keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan dan menjaga 

terselenggaranya kegiatan usaha jasa keuangan yang sehat, kompetitif, 

stabil, efisien, adil dan aman guna menunjang pertumbuhan ekonomi 

secara nasional. OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, termasuk perizinan 

dan penutupan kegiatan industri jasa keuangan. Sebelumnya fungsi 

pengawasan perbankan masih dilekatkan pada Bank Indonesia, yang 

kemudian sekarang telah digantikan oleh OJK.Pembenahan dalam sistem 

keuangan ini tentunya diarahkan untuk menciptakan stabilitas keuangan. 

Di Indonesia yang dapat digolongkan kedalam sistem moneter 

adalah otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena 

itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem 

moneter. Perbankan berperan dalam penyelenggaraan transaksi 
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pembayaran nasional dan internasional serta menjalankan fungsi 

intermediasi dan juga berfungsi sebagai alat transmisi serta pelaksana dari 

kebijakan moneter salah satunya kebijakan terkait restrukturisasi sistem 

keuangan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat dominan 

diminati oleh masyarakat dalam melaksanakan transaksi pembayaran 

maupun pembiayaan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya 

seperti penggadaian, leasing, anjak piutang, reksa dana dan lain-lain.  

Untuk itu pada skripsi ini penulis mengambil salah satu lembaga 

keuangan yaitu perbankan syariah agar lebih terfokus pada 

pembahasannya dan untuk melihat sejauh mana perbankan syariah di 

Indonesia yang merupakan perbankan baru dalam menerapkan kebijakan 

restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia. Maka penulis merasa tertarik 

untuk menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Telaah 

Pemikiran M. Umer Chapra tentang Restrukturisasi Sistem 

Keuangan dan Relevansinya Terhadap Perbankan Syariah di 

Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah  

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka 

penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana restrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer Chapra dan 

relevansinya terhadap restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia? 
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2. Bagaimana restrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer Chapra dan 

relevansinya terhadap implementasi pada restrukturisasi perbankan syariah 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui restrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer 

Chapra dan relevansinya terhadap restrukturisasi sistem keuangan di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui restrukturisasi sistem keuangan mengenai menurut M. 

Umer Chapra dan relevansinya terhadap implementasi pada restrukturisasi 

perbankan syariah di Indonesia. 

 

D. Kegunaan penelitian  

Penelitian ini dilakukan penulis agar bermanfaat dan berguna tidak 

hanya untuk penulis, tetapi juga berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

orang lain yang ditinjau dari dua segi: 

1. Sebagai kepentingan studi ilmiah (teoritis) 

Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis 

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait restukturisasi 

sistem keuangan, serta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih 

lanjut dalam penelitian berikutnya yang sejenis.  
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2. Sebagai kepentingan terapan (praktis) 

Sebagai khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu kepustakaan 

khususnya tentang pemikiran M. Umer Chapra mengenai restrukturisasi 

sistem keuangan serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi 

dalam menerapkan restrukturisasi sistem keuangan.   

 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian 

pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian 

penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian 

yang sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya orang lain, maka 

penulis perlu mempertegas perbedaan antar masing-masing judul dan masalah 

yang dibahas dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang 

berkaitan yaitu: 

Analisa Pemikiran Umer Chapra Tentang Pemerataan Kekayaan, 

ditulis oleh Rony Kusuma Sa’diyah pada tahun 2003. Didalamnya membahas 

tentang kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Islam yang ditawarkan 

oleh Umer Chapra berdasarkan pada lima dimensi kebijakan dan empat 

elemen strategis. Lima dimensi kebijakan dimaksud adalah memberi 

kenyamanan pada faktor manusia, mengurangi konsentrasi kepemilikan, 

restukturisasi ekonomi, restrukturisasi financial dan perencanaan kebijakan 

strategis. Sedangkan empat elemen kebijakan strategis adalah penyaringan 
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yang merata atas sumber-sumber kekayaan memotivasi individu untuk 

melayani kepentingan sosial, restrukturisasi sistem sosio-ekonomi dan peranan 

negara dalam menstabilkan perekonomian. Pemerataan kekayaan menurut 

Umer Chapra agar bisa dinikmati oleh masyarakat bisa dilakukan dengan land 

reform, perusahaan-perusahaan kecil dan mikro, penelitian dan kontrol 

perusahaan yang lebih luas, pengaktifan sistem zakat dan pewarisan dan 

restrukturisasi sistem keuangan.10  Pada penelitian yang dilakukan oleh Rony 

tidak membahas secara detail tentang restrukturisasi sistem keuangan, hanya 

membahas bahwa pemerataan kekayaan salah satunya dengan restrukturisasi 

sistem keuangan tanpa dijelaskan bagaimana cara merestrkturisasinya. Maka 

penulis disini akan menbahas lebih jelas mengenai bagaimana cara 

merestrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer Chapra. 

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan Arsias Arumsari 

mengenai,”Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Kebijakan Moneter 

Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan”, pada tahun 2013. 

Didalamnya membahas tentang instrument kebijakan moneter diantaranya:  

1. Target pertumbuhan M dan Mo, 

2. Saham publik terhadap deposito unjuk, 

3. Cadangan wajib resmi,  

4. Pembatas kredit,  

5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan  

6. Himbauan moral yang direlevensikan pada konteksnya di Indonesia.  

                                                           
10 Rony Kusuma Sa’diyah, Analisa Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Pemerataan 

Kekayaan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2003) 
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Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) Dalam hal target 

pertumbuhan M dan Mo menggunakan variable indikator jumlah uang 

beredar, sedangkan variable indikator yang diterapkan di Indonesia adalah 

tingkat bunga sehingga tidakreleven. 2) Dalam saham publik terhadap 

deposito unjuk  diperuntukkan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat 

secara sosial dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan, 

sedangkan di Indonesia bank-bank umum dapat membeli SBI yang hasil 

penjualannya oleh bank sentral dijadikan valuta asing dan digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek mahal dalam bentuk kredit  jangka panjang 

sehingga hal ini tidak relevan.3) Berbeda halnya dengan cadangan wajib, 

penulis melihat adanya relevansi antara cadangan wajib yang diutarakan 

dengan adanya GWM (GiroWajib Minimum). 4) Pada pembatas kredit hal ini 

relevan yang ditunjukkan dengan adanya BPMK (Batas maksimum Pemberian 

Kredit). 5) Pada alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, adanya kredit 

investasi yang merupakan modal tetap untuk mendirikan proyek dan kredit 

eksploitasi adalah kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menjalankan 

proyek, menunjukkan adanya relevansi antara keduanya. 6) Pada himbauan 

moral menyatakan bahwa Bank sentral melalui kontak personalnya, 

konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-

membahu dalam memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran, 

hal ini relevan di Indonesia mengingat dalam setiap keputusan kebijakan 

moneternya dilakukan melalui rapat dewan gubernur/dewan moneter.11 Pada 

                                                           
11 Arsias Arumsari,Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Kebijakan Moneter 
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penelitian yang dilakukan Arsiah Arumsari berbeda dengan yang dilakukan 

penulis disini Arsiah lebih terfokus pada kebijakan moneter menurut M. Umer 

Chapra sedangkan penulis pada bidang restrukturisasi sistem keuangan yang 

meliputi distribusi pembiayaan yang adil dan perantara yang efisien. 

Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Samrotul 

Khoiriyah mengenai, “Kebijakan Raskin Di Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Pemikiran Umer Chapra Tentang Restrukturisasi Ekonomi”, pada tahun 2015. 

Di sini penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada bab restrukturisasi 

ekonomi dengan kebijakan raskin di kabupaten Ponorogo perspektif pemikiran 

M. Umer Chapra tentang restukturisasi ekonomi. Yang dilakukan di Perum 

BULOG Kabupaten Ponorogo dan SKPD Kesejahteraan Kabupaten 

Ponorogo.12 Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis restrukturisasinya 

pada sistem keuangan dan direlevansikan ke perbankan syariah di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research)  

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan material-material yang terdapat diruang 

perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan, 

kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data 
                                                                                                                                                               

Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013) 
12 Samrotul Khoiriyah, Kebijakan Raskin Di Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Pemikiran Umer Chapra Tentang Restrukturisasi Ekonomi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015) 
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yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan 

pondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.13 

Dalam hal ini yang berkaitan dengan restrukturisasi sistem keuangan 

menurut M. Umer Chapra.  

2. Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 

dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk dapat 

mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan diteliti.14 

3. Data Dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah semua informasi 

yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu mengenai 

pemikiran M. Umer Chapra tentang restrukturisasi sistem keuangan.  

a. Sumber data primer  

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung ditulis oleh M. Umer Chapra 

diantaranya adalah: 

1)  M. Umer Chapra, Towards A Just Monetary System, terj. Ikhwan 

Abidin, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

                                                           
13 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muammalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2010), 6.  
14 Ibid., 9.  
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2) M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, terj. Ikhwan 

Abidin B, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Terj. (Jakarta: Gama 

Insani Press, 2000) 

3) M. Umer Chapra,Islamic Ekonomi Development, terj. Ikhwan 

Abidin Islam Dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani 

Press,2000) 

4) M. Umer Chapra, The Future of Economics An Islamic 

Perspective, terj. Ikhwan Abidin Masa Depan Ilmu Ekonomi 

(Jakarta: Gama Insani Press, 2001)  

5) M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif 

Islam, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) 

6) Data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK tahun 

2016. 

7) Buku-buku terkait perbankan syariah di Indonesia. 

b. Sumber data sekunder  

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan 

penelitian ini.  Untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun 

dan sebagai komparasi dari sumber data primer, antara lain: buku-buku 

mengenai sistem keuangan dalam hukum Islam, sistem keuangan di 

Indonesia, buku-buku mengenai perbankan syariah di Indonesia, 

beberapa artikel ilmiah, dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan 

dengan objek penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengelolaan yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data-data 

kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh  Matthew B. 

Milles dan A. Michael Huberman, bahwa dalam pengelolan dan analisis 

data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

berantai yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi data  

Reduksi data diatikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang 

terkumpul.  Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan 

redusi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menyelusuri tema, 

membuat gugus-gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). 

Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun.15 

Penerapan dalam skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan literatur-

literatur tentang pemikiran, untuk kemudian menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 

 

 

                                                           
15 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Terj. Tjejep 

Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16-17 
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b. Penyajian Data 

Alur penting kedua dari pengelolaan adalah penyajian data. Penyajian 

data yang baik dan memahamkan, baik yang berbentuk teks, naratif, 

maupun matrik, bagan dan yang lainnya, akan dapat mempermudah 

bagi penarikan kesimpulan akhir. Sebagimana diungkapkan oleh 

Milles dan Huberman, “bahwa sebagaimana reduksi data, penciptaan 

dan penggunan penyajian data tidaklah terlepas dari analisis.”16   

Aplikasi penyajian data dalam skripsi ini diorientasikan dengan 

menggabungkan informasi tentang pemikiran M. Umer Chapra dan 

kebijakan serta data statistik perbankan syariah di Indonesia yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan 

demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah benar ataukah perlu 

adanya analisis selanjutnya. 

c. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi  

Kegiatan pengelolaan dan analisis data ketiga adalah penarikan 

kesimpulan/ verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah mulai 

dilakukan semenjak pengumpulan, reduksi dan penyajian data, akan 

tetapi masih dalam bentuk terbuka, longgar dan skeptis, mula-mula 

belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar dengan kokoh, sehingga memcapai kesimpulan yang final.17  

                                                           
16 Ibid., 17-18 
17 Ibid., 19 
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Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

mereflaksi kembali pemikiran M.Umer Chapra yang telah direduksi 

dan dikumpulkan selama menyusun karya tulis, serta bagaimana 

relevansinya terhadap perbankan syariah di Indonesia. 

5. Analisis Data 

Dari data yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif bersifat deduktif. 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh 

dari suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan 

menjelaskan data yang terumpul dari sumber.  

Penerapan dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan dan 

menyusun data-data mengenai pemikiran M. Umer Chapra tentang 

restrukturisasi sistem keuangan dan berbagai permasalahan yang terkait 

untuk kemudian menganalisisnya. Serta untuk kemudian dilakukan 

pemahaman kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di 

ruang hampa, tetapi terlihat kait mengait dengan faktor lain yaitu dengan 

merelevansikannya pemikiran tersebut terhadap perbankan syariah di 

Indonesia.  

Aplikasinya dalam skripsi ini dengan mengabstraksikan data yag 

menjadi pusat studi mengenai M. Umer Chapra tentang restrukturisasi 

sistem keuangan dalam realita perbankan syariah di Indonesia yang 

bertumpu pada hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar 

yang berbicara tentang tema pokok tersebut. Mulai dari fakta-fakta sejarah, 
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peristiwa-peristiwa politik, masalah ekonomi serta segala yang terkait 

dengan tema tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum tentang restrukturisasi sistem keuangan menurut M. Umer Chapra 

dan relevansinya terhadap perbankan syariah di Indonesia yang bersifat 

khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan ini 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub 

yang berkaitan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan   

Pendahuluan merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi 

yang menguraikan latar belakang timbulnya masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metodologi penelitian (yang terdiri dari: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan 

data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan. Bab ini 

merupakan bab awal yang mengantarkan pembahasan pada bab-

bab berikutnya sebab dari bab pertama ini telah ditemukan 

permasalahan-permasalahan penelitian.  

BAB II : Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Restrukturisasi Sistem  

     Keuangan 
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Dalam bab ini, membahas data-data objek penelitian secara 

komprehensif berisikan penelitian literatur mengenai pemaparan 

secara umum tentang biografi M. Umer Chapra yang meliputi 

riwayat hidup serta karya-karyanya, kemudian membahas 

mengenai pandangan M. Umer Chapra tentang restrukturisasi 

sistem keuangan yang meliputi distribusi pembiayan yang adil 

dan perantara yang efisien.  

BAB III : Sistem Keuangan di Indonesia 

Dalam bab ini mengutarakan data dalam skripsi ini yang 

mencangkup: sistem keuangan di Indonesia, kebijakan 

restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia dan restrukturisasi 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

 BAB IV : Analisis terhadap Pemikiran M. Umer Chapra 

Pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan 

yang valid. Analisa tersebut dilakukan terhadap relevansi 

pemikiran M Umer Chapra tentang restrukturisasi sistem 

keuangan terhadap perbankan syariah di Indonesia.  

BAB V  : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang 

berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yakni pemikiran M Umer Chapra tentang 

restrukturisasi sistem keuangan dan relevansinya, serta saran-

saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis. 
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BAB II 

PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA TENTANG RESTRUKTURISASI 

SISTEM KEUANGAN 

 

A. Biografi M. Umer Chapra 

Muhammad Umer Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang 

bertempat di Pakistan Saudi Arabia.18 Ayahnya bernama Abdul Karim 

Chapra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya adalah 

keluarga yang taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh 

menjadi orang yang berkepribadian baik. Ia juga memiliki peluang yang besar 

untuk menjadi orang yang cendekia melalui pendidikan yang tinggi karena 

keluarganya termasuk orang yang memiliki kecukupan harta, baginya tidak 

ada alasan untuk menempuh semua itu. Sejak kecil Ia menghabiskan umurnya 

di tanah kelahiran hingga mencapai umur 15 tahun. Setelah itu Ia berpindah 

tempat ke Karachi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi hingga akhirnya Ia mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. 

Mencapai umur 29 tahun Ia mengakhiri masa lajangnya dengan keputusan 

menikah dengan salah seorang wanita bernama Khoirunnisa Jamal Mundia 

pada tahun 1962.19  

Dalam karir intelektualnya Dr. M. Umer Chapra mengawalinya ketika 

mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan 

                                                           
18 M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam, Terj. Ikhwan 

Abidin B (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), vii 
19 Iif Fahruroji, “Biografi Dr. M. Umer Chapra,” dalam 

http://iif328.blogspot.com/2012/10/biografi-drmumar-chapra.html/, (diakses pada tanggal 10 April 
2017, jam 18.30 wib) 

http://iif328.blogspot.com/2012/10/biografi-drmumar-chapra.html/
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prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 

mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 

1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih 

gelar doktoralnya di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya Prof. Harlan 

Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai 

karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini Chapra 

adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya dikalangan 

mahasiswa namun juga seluruh fakultas.20 DR. Umer Chapra terlibat dalam 

berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. 

Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) 

dari Islamic Development Bank (IDB) Jeddah. Sebelumnya Ia menduduki 

posisi di Saudi Arabian Monetery Agency (SAMA) Riyadh menjabat sebagai 

Senior Economic Advisor  selama hampir 35 tahun. Aktivitasnya di lembaga-

lembaga ekonomi Arab Saudi ini membuatnya di beri kewarganegaraan Arab 

Saudi oleh Raja Khalid atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi, 

Shaikh Muhammad Aba al-Khail . Lebih kurang selama 45 tahun beliau 

menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan 

ekonomi, diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di 

Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan yang dikutinya antara lain 

yang diselenggarkan IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC dll.21 

                                                           
20 Mawadah Siregar, “ Biografi Dr. M. Umer Chapra,” dalam 

http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/10/, (diakses pada tanggal 10 April 2017, jam 18.40 
wib) 

21 M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, Regulasi & Pengawasan Bank Syariah, Terj. 
Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 135. 

http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/10/
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M. Umar Chapra, adalah ahli ekonomi yang memiliki pengalaman 

mengajar dan meneliti di bidang ekonomi. Tercatat pernah mengajar di 

Universitas of Wisconsin, Plattvile, dan Kentucky, Lexington, USA. Selain 

itu, Ia juga memberi kuliah Islam, ekonomi, dan keuangan Islam pada 

lembaga seperti Harvard Law School, USA, London School of Economics 

Oxford Center for Islamic Studies, Inggris, dan Universidad Autonatan 

Madrid Spanyol. Pada tahun 1995, Ia menerima penghargaan dari Institue of 

Overseas Pakistanis Award for Service to Islam.22 

 

B. Karya-Karya M. Umer Chapra 

Beliau adalah sosok yang memiliki ide-ide cemerlang tentang 

ekonomi Islam. Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi islam yang 

sudah diterbitkan sampai saat ini telah terhitung sebanyak 16 buah buku dan 

monograf serta lebih dari 100 paper dan 9 review buku-buku. Beberapa 

diantara buku, monograf dan paper itu telah diterjemahkan kedalam banyak 

bahasa, antara lain: Bangladesh, Arabic, Prancise, Indonesian, Japang, 

Malaysia, Persia, Polandia, Spanyol, Turki dan Urdu.  

Karya buku M. Umer Chapra diantaranya sebagai berikut: 

1. Toward a Just Monetary System (1985) 

2. Islam and Economic Challenge (1992)  

3. Islam and the Economic Development (1994) 

4. The Future of Economics; an Islamic Perspective (2000) 

                                                           
22 Ibid., 135-136. 
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Sementara artikel yang pernah ditulis Umer Chapra antara lain: 

1. Monetary management in an Islamic economy, New Horizon, London, 

1994. 

2. Islam And The International Debt Problem, Journal of Islamic Studies, 

1992. 

3. The Role Of Islamic Banks In Non-Muslims Countries. Journal Institute 

of Muslim Minority Affair, 1992. 

4. The Need For A New Economic System, Review of Islamic Economics/ 

Mahallath Buhuth al-Iqtishad al-Islami, 1991. 

5. The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections, 

American Journal of Islamic Studies, 1984.23 

Buku pertamanya, Towards a Just Monetary System, Dikatakan 

oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai 

“Presentasi terbaik terhadap teori moter Islam sampai saat ini” dalam Bulletin 

of the British Society for Middle Eastern Studies. Buku ini adalah salah satu 

fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi 

Muslim modern sehingga buku ini menjadi buku teks di sejumlah universitas 

dalam subjek tersebut. 

Buku keduanya, Islam and the Economic Challenge, di 

deklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam 

resensi pre-publikasinya, sebagai analisis brilian dalam kebaikan serta 

kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju serta merupakan 
                                                           

23 Ilham Sidik, “ Pemikiran Ekonomi Dr M. Umar Chapra,“  dalam 
http://ilhamsidik.blogspot.com/2010/10/pemikiran-ekonomi-dr-m-umar-chapra.html, (diakses pada 
tanggal 10 April 2017, jam 19.00 wib) 

http://ilhamsidik.blogspot.com/2010/10/pemikiran-ekonomi-dr-m-umar-chapra.html
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kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-

Muslim. Buku ini telah diresensikan dalam berbagai jurnal ekonomi barat. 

Profesor Louis Baeck, meresensikan buku ini di dalam Economic Journal 

dari Royal Economic Society dan berkata: “ Buku ini telah ditulis dengan 

sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi 

Islam kontemporer”. Membaca buku ini akan menjadi tantangan intelektual 

sehat bagi ekonom barat. Profesor Timur Kuran dari Universitas South 

Carolina, mereview buku ini dalam Journal of Economic Literature untuk 

American Economic Assosiation dan mengatakan bahwa buku ini menonjol 

sebagai eksposisi yang jelas dari keterbukaan pasar Ekonomi Islam. Kritiknya 

terhadap sistem ekonomi yang ada secara tidak biasa diungkap dengan pintar 

dan mempunyai dokumentasi yang baik. Umer Chapra, menurutnya telah 

membaca banyak tentang kapitalisme dan sosialisme sehingga kritiknya 

berbobot. Dan, Profesor Kuran merekomendasikan buku ini sebagai panduan 

sempurna dalam pemahaman ekonomi Islam.24 

 

C. Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Restrukturisasi Sistem Keuangan  

Tiga sistem ekonomi Barat yaitu kapitalisme, sosialisme, dan 

gabungan dari dua sistem tersebut yaitu "negara kesejahteraan" telah 

mengalami kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. 

Ketiga sistem telah gagal untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang 

diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh, 
                                                           

24 Forum Ekonomi Syariah,” Dr M. Umer Chapra tokoh ekonomi islam kontemporer,”  
dalam  http://forumekonomisyariah45.blogspot.com/2013/05/dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonomi-
islam.html, (diakses pada tanggal 10 April 2017, jam 19.10 wib) 
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distribusi pendapatan, dan kekayaan yang merata. Hal ini dsebabkan oleh 

pandangan dunia dan strategi yang diturunkan darinya tidak sinkron dengan 

sasaran-sasaran yang diinginkan. Sasarannya adalah humatarian yang 

didasarkan pada gagasan-gagasan keadilan religius, persaudaraan, dan 

pengorbanan bagi kepentingan orang lain. Sementara, strateginya didasarkan 

pada konsep "survival of the fittest"," pemuasan kebutuhan secara maksimum 

menurut sistem pasar"," perjuangan kelas", dan " kondisi kehidupan materi" 

dalam sosialisme. Dalam kerangka dan pandangan  dunia dan strategi mereka, 

ketiga sistem tidak dapat mengantarkan perubahan struktural radikal yang 

diperlukan untuk merealisasikan pertumbuhan dengan keadilan dan stabilitas. 

Konklusi yang pasti dari pembahasan ini adalah bahwa sistem yang mereka 

pakai telah gagal untuk mewujutkan pertumbuhan dengan keadilan dan 

stabilitas.25  

Karena itu negara-negara muslim membutuhkan suatu sistem ekonomi 

yang berbeda, suatu sistem yang mampu memberikan semua elemen yang 

diperlukan bagi kebahagiaan manusia menurut tuntutan persaudaraan dan 

keadilan sosio-ekonomi. Sistem itu tidak saja harus mampu menghapus 

ketidakseimbangan, tetapi juga menciptakan suatu realokasi sumber-sumber 

daya dengan cara yang sasaran efisien dan pemerataannya secara simultan 

dapat direalisasikan. Ia harus dapat memotivasi partisipan untuk memegang 

                                                           
25 M. Umer Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: 

Gama Insani Press, 2000), 24-25.  
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teguh prinsip-prinsipnya, dan berbuat terbaik bukan hanya untuk 

kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.26  

Sistem ini tidak akan berhasil kecuali jika ia mampu menciptakan 

suatu lingkungan yang positif melalui restrukturisasi ekonomi. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia restrukturisasi adalah penataan kembali 

supaya struktur atau tatanannya baik.27 Restrukturisasi ekonomi berarti 

mengadakan pembenahan terhadap paradigma ekonomi, sistem, cara kerja dan 

mekanisme semua lembaga-lembaga ekonomi.28 

Restrukturisasi demikian tidak dapat dicapai lewat tindakan-tindakan 

acak. Ia harus sistematis dan koheren, serta dilakukan dengan sungguh-

sungguh dengan program reformasi jangka panjang, jelas dan berorientasi 

pada tujuan. Restrukturisasi demikian harus bertujuan: 

1. Menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi individu untuk 

melakukan tugasnya dengan sasaran merealisasikan efisien dan 

pemerataan. 

2. Mereduksi konsentrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi, dan politik yang 

berlaku. 

3. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi, dan politik termasuk 

keuangan publik dan lembaga finansial, menurut ajaran-ajaran Islam, 

membantu meminimalkan konsumsi yang tidak perlu dan mubazir dan 

                                                           
26 M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: 

Gama Insani Press, 2000), 201-202. 
27 http://kbbi.web.id/ 
28 Fathul Djanah dan Rinaldi, “Restrukturisasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum,” 

Jurnal Equality, Vol. 10 No.1 (1 Februari 2005), 11. 
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mendorong investasi untuk memenuhi kebutuhan pokok, ekspor, dan 

peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha.29  

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program 

pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, 

dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak 

dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan 

berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. 

Karena itu tugas yang paling menantang di depan setiap negara muslim adalah 

memotivasi faktor manusia untuk melakukan apa saja yang diperlukan demi 

kepentingan pembangunan yang berkeadilan. Individu harus mau memberikan 

apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien disertai dengan integritas, 

kejujuran, disiplin dan berkorban untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

perjalanan pembangunan. Mereka juga harus bersedia mengubah 

konsumsinya, menumbuhkan perilaku menabungnya, dan melakukan investasi 

sesuai apa yang diperlukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan 

pemerataan yang lebih besar dan ketidakseimbangan yang lebih kecil.30 

Syarat penting untuk memotivasi manusia adalah keadilan 

sosioekonomi, kesadaran moral, dan lingkungan sosial yang tepat, tetapi hal 

itu tidak cukup untuk merealisasikan efisiensi dan pemerataan. Untuk 

menghidupkan faktor manusia terletak pada kemampuan manusia itu sendiri. 

                                                           
29 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi.....225. 
30 Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi.....86. 
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Kemampuan yang bukan saja merupakan pembawaan sejak lahir, tetapi juga 

dapat diusahakan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan.  

Penekanan utama pendidikan harus pada pencetakan manusia yang 

produktif dan baik. Inilah yang akan membantu memobilisasi semangat dan 

bakat yang masih terpendam di negara-negara muslim. Setiap manusia harus 

dididik menjadi seorang yang baik dan diberi motivasi kuat untuk 

menciptakan kualitas-kualitas pada dirinya. Namun, hal ini tidak memadai, 

masih perlu mengajarinya dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan 

dan teknik-teknik pemasaran, manajemen dan produksi yang paling efisien.31 

Globalisasi kekuatan pasar bebas yang selama ini dikampanyekan 

dalam kenyataanya telah menciptakan ketimpangan yang makin besar. Salah 

satu ketimpangan yang terjadi adalah tidak proporsionalnya penguasaan 

sumber daya alam produktif yang ada. 

Mekanisme pasar digerakkan oleh kekuatan modal atau uang melalui 

mekanisme permintaan (demand) dan penawaran (suplay). Oleh karena itu, 

adalah wajar manakala kekayaan hanya berputar pada sekelompok kecil 

masyarakat kaya saja, sementara kelompok mayoritas yang golongan miskin 

dan menengah hanya bisa pasrah terhadap nasibnya.  

M. Umer Chapra memberikan langkah-langkah untuk merealisasikan 

maqashid dengan mengurangi pemusatan kekayaan diantaranya sebagai 

berikut: land reforms (reformasi pertanahan), pengembangan perusahaan-

perusahaan kecil dan mikro, pemilikan dan kontrol perusahaan yang lebih 

                                                           
31 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi......, 260. 
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luas, pengaktifan sistem zakat dan pewarisan dan restrukturisasi sistem 

keuangan.32 

Sistem keuangan berdasarkan bunga yang telah dipinjam oleh negara-

negara muslim dari negara-negara kapitalis adalah salah satu sumber utama 

dari pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Dalam sebuah ekonomi dimana 

perbedaan kekayaan adalah subtansial dan pemberi pinjaman ingin 

memperoleh keuntungan tanpa mau ikut bersama-sama menanggung resiko 

usaha adalah tidak rasional baginya, meminjamkan jumlah yang banyak 

kepada orang kaya, atau meminjamkan jumlah sama dalam jangka yang sama 

kepada masing-masing. Dengan demikian yang umum dilakukan oleh bank 

adalah hanya meminjamkan kepada individu dan perusahaan yang mempunyai 

jaminan yang diperlukan dan yang kaya.   

Sistem perbankan dan keuangan memiliki pengaruh luar biasa dalam 

perekonomian modern, sehingga tak ada sistem perekonomian mana pun yang 

dapat bertahan sehat atau mampu memberikan kontribusi positif pada sasaran 

sosio-ekonomi tanpa dukungan positif dari perbankan. Karena itu, sistem 

perbankan dan keuangan harus direformasi untuk menghambat akses dan 

ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kesenjangan, pola konsumsi pamer, 

pengangguran dan ekspansi moneter yang tidak sehat, yang menyusahkan 

semua orang. Secara umum sistem ini harus mendukung pemenuhan 

kebutuhan pokok, laju penciptaan lapangan pekerjaan yang tinggi dan 

kepemilikan yang luas terhadap sarana-sarana produksi. 

                                                           
32 Ibid., 262. 
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Uang dan sistem perbankan, dibuat agar memberikan sumbangan yang 

berarti bagi pencapaian tujuan-tujuan utama sosio-ekonomi Islam. Sistem 

tersebut mestinya tetap menjalankan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan 

bidang khususnya dan yang dijalankan oleh sistem-sistem perbankan lain. 

Tujuan dan fungsi paling penting mengenai karakteristik fundamental sistem 

keuangan dan perbankan Islam adalah sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. 

2. Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan 

kesejahteraan. 

3. Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan mediun of exchange 

dapat digunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam 

penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang adil. 

4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan 

suatu cara yang menjamin pengembalian yang adil bagi semua pihak yang 

terlibat. 

5. Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem 

perbankan.33  

Aktifitas ekonomi berfluktuasi sepanjang sejarah karena beberapa 

alasan yang sebagian diantaranya, seperti fenomena alam, sulit untuk 

dihapuskan. Tetapi ketidakstabilan ekonomi tampak menjadi-jadi selama dua 

dekade terakir karena krisis dalam pasar finansial yang berasal dari tidak 

                                                           
33 M. Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Terj. Lukman Hakim 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 2. 
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stabilnya suku bunga, nilai tukar dan harga-harga saham dan komoditas. Krisis 

demikian cenderung memperparah ketidakpastian, mengganggu pergerakan 

finansial, menciptakan ketidakstabilan finansial dan merugikan kinerja 

ekonomi.  

Selain itu besarnya utang swasta dan pemerintah sebagai akibat dari 

kemudahan akses untuk kredit, terutama kredit berjangka pendek, dalam 

sebuah sistem intermediasi finansial berbasis bunga, dimana para pemberi 

pinjaman cenderung mengandalkan kepada kolateral dan bukan kepada 

kekuatan proyek. Sistem pajak juga secara tidak langsung mendorong 

penggunaan utang dari ekuitas karena mewajibkan pajak pada pembayaran 

deviden sementara membebaskan pembayaran pajak pada bunga.34 

Memang kebangkitan Islam membutuhkan waktu yang panjang, 

meskipun demikian penerapan sistem keuangan dan perbankan Islam tidak 

perlu menunggu hingga terwujudnya kesadaran moral masyarakat Islam yang 

ideal. Terwujudnya kesadaran moral dan orientasi keadilan dalam lingkungan 

yang islami dapat memperkuat dan memperkaya sistem.  

Namun demikian dapat menjadi suatu kekeliruan bila mencoba 

merubah dari sistem keuangan dan perbankan konvensional yang kapitalis di 

dalam dunia Islam saat ini menjadi model islami yang adil dengan mendadak 

dan dalam waktu yang singkat. Percobaan semacam ini akan mematikan 

seluruh sistem dan menghancurkan ekonomi yang pada akhirnya dapat pula 

menghancurkan Islam.  Perubahan (transisi) harus dilakukan secara bertahap 

                                                           
34 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, Terj. Ikhwan 

Abidin B. (Jakarta: Gama Insani Press, 2001), 269. 
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dan harus pula disertai dengan pembaruan-pembaruan lain dalam masyarakat. 

Beberapa langkah (tahap) harus diambil sejalan dengan pembaharuan dalam 

masyarakat muslim yang dapat membuatnya mampu untuk merubah sistem 

keuangan dan perbankan konvensional menjadi sistem yang islami. Tahap-

tahap penting tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal, dengan memungkinkan 

adanya masa toleransi yang menganggap bunga sebagai kejahatan, namun 

setelah masa toleransi habis maka bunga harus dihapuskan dari transaksi 

domestik. Amandemen (pasal-pasal dalam hukum yang memungkinkan 

adanya perubahan) harus dibuat pada hukum-hukum mengenai institusi-

intitusi keuangan dan perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan 

muncul kesadaran pada larangan-larangan akan bunga, dan akan lebih 

dapat untuk memahami perbedaan kebutuhan dalam ekonomi Islam. 

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan mudharabah dan syirkah 

sebagai bentuk organisasi bisnis harus segera diciptakan. Dengan 

demikian pula ada perubahan peraturan mengenai auditing untuk 

mengurangi kesalahan manajemen dan berbuat adil pada para penanam 

modal.  

2. Persamaan / rasio pinjaman dimasyarakat Islam harus ditingkatkan untuk 

merubah pinjaman alamiah dalam ekonomi. Semua bisnis, perusahaan-

perusahaan, kemitraan dan pemilikan tunggal (monopoli) harus diarahkan 

dalam rangka membentuk suatu persamaan dalam perolehan proporsi 

keuangan guna mengurangi ketergantungan pada bantuan yang selama ini 



38 
 

 

mereka peroleh, dan semua kebutuhan akan modal harus dibagi rata. Jika 

hal ini memerlukan perubahan dari kemitraan besar menjadi perusahaan 

maka tindakan seperti diatas harus didorong dan diwujudkan. Sementara 

itu, semua tujuan jangka panjang dalam bisnis pembiayaannya harus sama 

dengan demikian akan memberi jalan bagi pembayaran secara murabahah 

dan pembayaran sewa. 

3. Perubahan dalam sistem pajak tidak diragukan lagi dapat memperlancar 

proses ini. Sistem pajak yang tidak rasional telah menyebabkan perolehan 

keuntungan secara haram yang digunakan bukan untuk hal-hal yang 

produktif melalui peningkatan persamaan dan pemilikan justru telah 

membuat larinya modal, dan konsumsi yang tidak berguna yang semua itu 

ditentang oleh Islam.    

4. Gerak ekonomi dalam skala besar untuk meningkatkan persamaan akan 

mendorong mobilisasi dana yang disediakan oleh para investor terutama 

investor riba yang tidak disukai, dan para investor riba tersebut akan 

menggunakan kesempatan untuk menyimpan uang mereka secara 

produktif. Hal ini merupakan akibat dari perluasan pemilikan bisnis di 

dalam masyarakat dan pengangguran konstrasi kemakmuran. Oleh karena 

itu kecenderungan di atas harus diantisipasi dengan langkah 

pengorganisasian kembali pasar modal sejalan dengan garis-garis yang 

tidak spekulatif dan islami, dan pengorganisasin nilai-nilai sesuai dengan 

faktor-faktor ekonomi dan bukan di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan 

spekulatif yang tidak masuk akal. 
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5. Seluruh sektor pemerintah yang ditujukan untuk komersil, maka untung-

rugi yang harus ditanggung bersama harus dirubah, karena kerugian lebih 

banyak ditanggung oleh publik (pemerintah). Langkah ini untuk 

mengurangi peranan sektor publik atau pemerintah menjual barng-barang 

digantikan oleh peranan swasta (privat sector) termasuk institusi-institusi 

keuangan. Oleh karena itu, pengorganisasian institusi ini harus dapat 

menampung orang-orang yang tidak mampu mengakses harga biasa. Hal 

ini memerlukan kebangkitan organisasi institusi zakat dan ushr.  

6. Bunga yang disponsori pemerintah harus dikurangi terutama dalam 

institusi-institusi kredit yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi. Hal 

ini tentu saja tidak berarti mendorong adanya pinjaman tanpa bunga sama 

sekali dengan tidak memperhitungkan untung rugi. Selama ini mekanisme 

yang berlangsung selalu memberi peluang dan fasilitas dana cuma-cuma 

terhadap mereka yang disukai oleh pemerintah sehingga menimbulkan 

konsentrasi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya institusi-institusi 

yang mengelola modal yang terbatas. Institusi-institusi ini merupakan 

yayasan sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam mengenai 

kehidupan sosial.  

7. Semua institusi keuangan dengan orientasi pada bunga yang berasal dari 

luar maupun dalam negeri harus diganti dengan institusi bagi hasil. Namun 

penghapusan semua bank apalagi bank asing sama saja dengan 

menghancurkan seluruh sistem. Cara terbaik yang harus dilakukan yaitu 

membuat institusi-institusi keuangan dapat melakukan penurunan bunga, 
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dan liabilitasnya, serta dalam waktu yang bersamaan menaikkan sistem 

bagi hasil dan liabilitasnya hingga terjadi perubahan total dalam beberapa 

tahun. Pada tahap awal semua institusi-institusi keuangan tersebut diberi 

peluang untuk meggunakan teknik-teknik yang tersedia, namun harus ada 

jaminan bahwa metode-metode tersebut secara bertahap harus diganti 

dengan bentuk investasi mudharabah, syirkah, dan saham serta bagi hasil. 

Meskipun demikian tidak cukup hanya mengurangi bunga dari institusi-

institusi keuangan yang ada. Juga penting untuk merubah seluruh 

penampilan institusi-institusi keuangan tersebut menjadi institusi keuangan 

yang dapat menyumbang realisasi tujuan-tujuan sosial-ekonomi Islam, 

namun jangan selalu menekankan ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang 

ada. 

8. Pembentukan lembaga-lembaga bantuan keuangan harus ditujukan untuk 

memberi peluang sektor swasta dapat memberi dana, dan juga untuk 

mendukung terbentuknya bank-bank komersial. Hal ini akan meliputi 

berbagai bentuk lembaga-lembaga keuangan nonbank seperti koperasi, 

perusahaan investasi, dan lembaga manajemen investasi. Semua ini harus 

bekerja dalam kerangka yang islami, peranan utama mereka ialah 

membantu para penabung mencari keuntungan atas tabungan mereka, dan 

membantu mereka untuk mendapatkan dana guna mengembangkan 

usahanya. Oleh karena itu institusi-institusi ini harus merupakan bentuk 

dari bank komersial dan pembaharuan dari bursa saham yang dapat 

menyediakan kebutuhan utama maupun kedua pasar modal demi 
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terbentuknya ekonomi Islam. Salanjutnya, mungkin penting juga 

mendirikan lembaga kredit khusus yang dikenal sebagai the investment 

audit corporation, dan the deposito insurance corporation.35 

Keuangan adalah senjata politik, sosial dan ekonomi yang ampuh di 

dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi 

sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan 

sebuah ekonomi. Ia juga menentukan sumber kekuatan, status sosial dan 

kondisi ekonomi individu dalam ekonomi. Dengan begitu, tidak ada reformasi 

sosio-ekonomi yang berarti tanpa restukturisasi sistem keuangan sesuai 

dengan tujuan-tujuan sosio-ekonomi dalam masyarakat. Restrukturisasi harus 

cukup menyeluruh agar lembaga keuangan dapat memberikan sumbangan 

penuh terhadap penghapusan ketidakseimbangan, dan terhadap intermediasi 

yang adil dan efisien dri sumber-sumber keuangan.36 Restrukturisasi sistem 

keuangan meliputi: 

1. Distribusi pembiayaan yang adil  

Alokasi pembiayaan yang tidak adil dalam sistem perbankan 

konvensional, kini diakui secara luas. Menurut Arne Bigsten,” distribusi 

modal jauh lebih tidak adil daripada distribusi tanah dan sistem perbankan 

cenderung meningkatkan distribusi modal yang tidak adil.” Ini bukanlah 

suatu kebetulan yang terjadi di luar sistem perbankan berbasis riba. Ini 

adalah konsekuensi alamiahnya. 

                                                           
35 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Terj. Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gama Insani 

Press, 2000),170-172. 
36 M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer , 

Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 351. 
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Dalam sebuah perekonominan, yang perbedaan-perbedaan 

kekayaan begitu substansial, dan pemberi pinjaman modal menginginkan 

keuntungan tanpa terlibat dengan resiko bisnis, adalah irasional baginya 

untuk memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya 

seperti halnya diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan 

pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya. 

Karena itu, praktek umum perbankan hanya memberikan pinjaman 

kepada individu dan individu dan perusahaan-perusahaan yang memiliki 

jaminan kolateral dan yang memiliki jumlah tabungan internal yang besar, 

dengan mengabaikan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di 

atas rata-rata dari modal mereka seperti yang diamati oleh Lester 

Thurow.37 

Ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat karena akan 

mengakibatkan rekrutmen perusahaan hanya dari kelas sosial dan 

menimbulkan kegagalan masyarakat memanfaatkan bakat wirausahanya 

secara maksimal.  

Keadilan dalam distribusi merupakan suatu keadaan yang tidak 

memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi 

sehingga menciptakan keadilan merupakan keadilan yang tidak bisa 

dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan 

sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai 

dengan norma-norma fainess yang diterima secara universal. Keadaan 

                                                           
37 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi......, 326. 
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sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang 

ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi 

dalam sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam 

berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang 

mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produksinya. 38 

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki 

distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam 

berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang 

perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh 

mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa 

batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan 

kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankan 

dalam batas-batas yang wajar.39 

Menurut Umer Chapra distribusi pembiayaan yang adil meliputi :  

a. Membiayai IKM (Industri Kecil Menengah) 

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan 

maqasid adalah dengan menggunakan SDM di negara-negara muslim 

secara efisien dan produktif dengan suatu cara, sehingga setiap 

individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreaktifnya 

sepenuhnya dalam merealisasikan maqasid. Hal ini tidak akan dicapai 

jika tingkatan pengangguran dan semi pengangguran yang tak sengaja 

                                                           
38 FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan 

Bisnis Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 280. 
39 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,terj Soeroyo Nastangin (Yogyakarta: 

Dana Bakti Wakaf, 1995), 83. 
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yang tinggi tetap berlangsung. Instrumen kebijakan utama yang 

dipakai untuk mereduksi penganggguran dan semi pengangguran 

adalah ekspansi permintaan agregat dan pendirian industri-industri 

berskala menengah dan besar yang padat modal di wilayah-wilayah 

perkotaan.40 

Perusahaan-perusahaan berskala besar yang padat modal tidak 

dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan bagi angkatan kerja. 

Karena negara-negara muslim mengalami surplus tenaga kerja, 

kelangkaan modal, dan devisa serta kekurangan infrastruktur 

pendidikan bagi pelatihan teknologi kompleks, maka patutlah mereka 

melakukan ekspansi peluang-peluang wirausaha dengan 

mengembangkan IKM. Imam Hasan al-Banna memberikan perhatian 

kepada industri-industri rumah tangga dalam pembahasannya 

mengenai reformasi ekonomi menurut Islam. Beliau menekankan 

bahwa hal ini akan membantu menyediakan lapangan pekerjaan 

produktif bagi semua anggota keluarga miskin sehingga mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan.  

Kini berkembang kesadaran bahwa strategi yang memilih 

industrialisasi modern skala besar yang padat modal pada dasawarsa 

yang lalu pada umumnya telah gagal memecahkan persoalan-persoalan 

kemiskinan dan pengangguran global. Beberapa studi yang dilakukan 

disejumlah negara oleh para sarjana dari Michigan State University 

                                                           
40 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi......,313. 
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dan negara penjamu dengan jelas menunjukkan adanya kontribusi 

besar yang dapat disumbangkan oleh IKM pada lapangan kerja dan 

penghasilan. Mereka dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, 

bukan saja secara langsung tetapi juga secara tidak langsung dengan 

memperluas penghasilan, permintaan akan barang dan jasa, peralatan 

dan bahan baku serta ekspor. Mereka adalah perusahaan-perusahaan 

padat karya dan membutuhkan sedikit modal dan devisa. Pada 

umumnya mereka mengandalkan tabungan personal dan keuntungan 

yang ditahan serta memerlukan sedikit akses kepada kredit dari 

pemerintah dan lembaga-lembaga finansial dibandingkan dengan 

industri-industri berskala besar. Mereka menemukan produk-produk 

baru, menghidupkan keterampilan yang hilang, dan membantu 

perekonomian bergerak menuju kinerja baru. Mereka dapat dibuat 

menyebar luas sehingga membantu mempertahankan hubungan antara 

tempat kerja seseorang dan rumahnya di mana aspek ini telah 

diabaikan oleh industri-industri berskala besar yang menyebabkan 

urbanisasi besar-besaran sehingga merusak kesehatan sosial. Lebih-

lebih mereka ini beroperasi sama efisiennya dengan industri-industri 

berskala besar.41 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University 

telah menyimpulkan bahwa IKM secara konsisten  menghasilkan lebih 

banyak output per unit modal daripada mitranya industri besar. Little, 

                                                           
41 Ibid., 314 
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Scitovsky, san Scott telah menyimpulkan bahwa "industri modern 

berskala besar pada umumnya kurang menghasilkan keuntungan 

daripada industri kecil sejenis kerajinan, di samping lebih banyak 

menelan biaya dalam bentuk modal juga menciptakan lapangan kerja 

yang lebih sedikit." Sebagian sarjana malah meragukan bahwa 

industri-industri berskala besar itu cocok bagi kondisi tipikal negara-

negara berkembang yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan 

modal. Karena itu IKM secara meluas dipandang sebagai cara efektif 

untuk mengembangkan kontribusi sektor swasta terhadap tujuan  

pertumbuhan dan pemerataan negara-negara berkembang.42 

 Penekanan kebijakan di negara-negara muslim tehadap 

desentralisasi produksi dengan suatu pengembangan IKM yang 

menghemat modal barangkali akan menjadi cara yang paling efektif 

bukan saja untuk memberikan kesempatan kerja pada sebagian besar 

penduduk desa yang tidak bertanah, tetapi juga anggota-anggota 

keluarga yang setengah menganggur (suami, istri, orang tua dan anak-

anak) dalam keluarga pedesaan yang hanya memiliki tanah sempit. 

Kebijakan ini akan melengkapai mendukung pengembangan pedesaan 

dengan meningkatkan pendapatan penduduk pedesaan dan 

memperbaiki kemampuan mereka untuk membeli bibit unggul, pupuk 

dan teknologi sehingga meningkatkan output pertanian mereka. 

                                                           
42 Ibid., 315 
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Bagaimana menggalakkan pengembangan IKM di seluruh 

negeri? 

Pertama, harus ada perubahan gaya hidup yang jauh dari 

simbol-simbol status yang diimpor dan menggantinya dengan gaya 

sederhana dengan memanfaatkan produk-produk dalam negeri yang 

memenuhi kebutuhan pokok dan memanfaatkan tenaga kerja yang 

lebih banyak. Kedua, harus ada perubahan dalam sikap resmi dan 

kebijakan terhadap IKM sedemikian rupa sehingga mereka tidak 

dipinggirkan, tetapi harus digalakkan dan dibantu untuk merealisasikan 

sepenuhnya potensi mereka yang kaya. Ketiga, mereka harus 

diberdayakan, dengan memberikan bantuan yang diperlukan seperti 

input uang lebih baik, teknologi tepat guna, teknik pemasaran yang 

efektif dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk dapat bersaing baik 

secara kualitas maupun harga dengan produk-produk yang dihasilkan 

oleh industri-industri skala besar dan impor. Keempat, mereka juga 

harus diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan dengan 

memberi fasilitas pelatihan. Hal ini akan menuntut perbaikan 

pendidikan untuk menghapus kesenjangan antara keterampilan yang 

diminta dan pendidikam yang ditawarkan. Kelima, perlu 

menghapuskan, kalau bukan membalik arah, bias yang memihak 

kepada industri-industri skala besar yang merupakan salah satu 

hambatan bagi pengembangan IKM.43 

                                                           
43 Ibid., 317. 
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Tujuan subtitusi-impor dan promosi-ekspor mungkin tidak 

dapat direalisasikan melalui IKM, kecuali jika dibantu untuk 

mendapatkan teknologi yang efisien sehingga memungkinkan mereka 

bersaing secara efektif. Betapun juga yang lebih dipilih adalah 

teknologi yang sederhana yang memiliki keuntungan. Teknologi yang 

menggunakan mesin yang lebih sedikit menyerap angkatan kerja yang 

sedang tumbuh dengan modal yang lebih kecil. Hal ini akan 

meminimalkan permintaan terhadap ketrampilan tinggi dan sesuai 

dengan kondisi negara-negara muslim yang masih memiliki banyak 

penduduk buta huruf dan berpendidikan teknik rendah. 

Dengan teknologi ini akan memungkinkan penggunaan yang 

lebih besar terhadap sumber-sumber material lokal dan mereduksi 

klaim pada cadangan devisa. Hal ini akan memungkinkan 

pengembangan dan produksi barang secara lokal sehingga mengurangi 

ketergantungan pada teknologi impor. Dengan teknologi ini 

dimungkinkan untuk diperkenalkan di kota-kota kecil dan wilayah 

pedesaan sehingga akan mengurangi disparitas pendapatan regional 

dan meminimalkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar, yang 

cenderung diciptakan oleh industri-industri skala besar padat modal 

dan teknologi kompleks. Dengan demikian, akan terjadi apa yang 

disebut oleh Schumacher," teknologi dengan sebuah wajah manusia". 

Sekalipun teknologi ini sederhana dan tidak mahal, tetapi berpotensi 

menimbulkan peningkatan secara cepat dalam produktivitas di negara-
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negara berkembang. Karena itu tidak saja akan membantu 

meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan tetapi juga akan 

mencapai redistribusi.44 

Tujuan untuk mencapai pengembangan IKM di pedesaan dan 

perkotaan dalam rangka memecahkan problem utama ekonomi, seperti 

pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan tetap menjadi mimpi 

yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan 

pembiayaannya. Orang menjadi miskin bukan karena tidak ada 

kesediaan mereka untuk bekerja keras atau kurangnya keterampilan. 

Mereka sebenarnya sudah bekerja lebih keras daripada orang kaya dan 

mempunyai ketrampilan lebih baik dari mereka. 

Problem utama mereka adalah bahwa mereka tidak mempunyai 

akses kepada sumber-sumber daya finansial yang cukup untuk 

berwirausaha dan upah pekerja baik karena tidak secara optimal 

menggunakan ketrampilan mereka atau karena upah yang diterima 

tidak mencukupi kebutuhannya apalagi menabung untuk investasi.  

The Select Committee on Hunger menemukan bahwa " 

penyediaan kredit kecil bagi usaha mikro dalam sektor informal di 

negara-negara berkembang dapat secara signifikan meningkatkan 

standar hidup orang-orang lemah dan menambah jaminan makanan 

serta menyebabkan perbaikan lokal". Komite tersebut menyimpulkan 

bahwa " mengucurkan kredit bagi usaha-usaha mikro merupakan salah 

                                                           
44 Ibid., 317-318. 
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satu cara untuk mengakhiri lingkaran setan kemiskinan dan kelaparan 

bagi penduduk perkotaan dan pedesaan yang tidak bertanah di negara-

negara berkembang". Akan tetapi, seperti yang ditujukan oleh Komite  

lembaga-lembaga keuangan formal di negara-negara ini tidak 

mengakui kemampuan usaha yang di lakukan bagi orang-orang miskin 

ini untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan, Morgan Guarantee Trust 

Company, bank terbesar keenam di AS mengakui bahwa sistem 

perbankan di negara-negara berkembang telah gagal untuk membiayai 

perusahaan-perusahaan kecil yang tumbuh dewasa maupun para 

kapitalis ventura dan meskipun kebanjiran dana, sistem perbankan 

tidak digalakkan untuk mengucurkan dana secara kompetitif 

melainkan kepada perusahaan-perusahaan yang paling besar yang 

sudah berduit banyak.45 

Oleh karena deposito bank berasal dari segenap masyarakat, 

adalah rasional untuk menganggap mereka sebagai sumber-sumber 

daya nasional untuk digunakan bagi kebahagiaan semua lapisan 

masyarakat dan bukannya untuk memperkaya mereka yang sudah kaya 

dan kuat. Hal ini tidak mungkin dicapai dalam kerangka kerja sistem 

konvensional, seperti diamati secara tepat oleh Lester Thuraw bahwa 

kredit hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai tabungan internal dengan mengabaikan apakah mereka 

                                                           
45 Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi.....142-143 
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mampu menghasilkan lebih tinggi dari laju keuntungan rata-rata pada 

investasi modal mereka. 

Penggunaan sistem finansial yang diilhami oleh ajaran Islam 

dapat lebih kondusif dalam mengontrol kemampuan dan membawanya 

untuk dapat menjadikan IKM mampu menghasilkan output, 

menciptakan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Tanggungan 

resiko bersama disertai dengan imbalan oleh lembaga keuangan secara 

substansial akan mengurangi ketidakpastian posisi pengusaha kecil, dia 

akan menyelamatkan dirinya dari beban berat membayar bunga pada 

masa-masa sulit dengan kesiapannya untuk membayar laju keuntungan 

yang lebih tinggi pada waktu lapang  lembaga finansial cukup 

memenuhi syarat untuk menanggung resiko bersama dan dapat berbuat 

demikian tanpa mengurangi kekuatan finansialnya jika ia membangun 

cadangan pengganti kerugian pada waktu lapang. 46 

b. Menghapus kelemahan  

Meskipun sistem keuangan sudah beroperasi dengan basis bagi 

hasil/rugi, masih perlu menghapuskan dua penyebab utama kegagalan 

atau kemampuan bank-bank komersil mengulurkan kredit bagi petani 

kecil atau IKM, yaitu: (a) menghapus kerugian ekonomi yang serius 

ditempat beroperasinya sektor ini dan (b) menghapus resiko dan 

pengeluaran yang lebih besar bagi perbankan komersil.47 

                                                           
46 Ibid., 143-144 
47 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi..., 328. 
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Kelemahan pertama tidak dapat dihilangkan tanpa 

menghapuskan bias implisit dalam kebijakan-kebijakan resmi yang 

menguntungkan perusahaan-perusahaan skala besar diperkotaan dan 

menggantinya dengan kebijakan yang mempunyai komitmen 

mendukung petani kecil dan IKM. 

Kelemahan kedua tidak dapat dihapuskan tanpa mengurangi 

resiko dan pengeluaran bank komersil ketika mengulurkan kredit 

kepada unit-unit usaha. Karena besarnya resiko pembiayaan IKM, 

mengakibatkan ketatnya persyaratan jaminan kolateral, sehingga tidak 

dapat dipenuhi. Hal ini mengganggu pertumbuhan dan ekspansi IKM 

meskipun memiliki potensi  besar bagi penciptaan lapangan pekerjaan, 

output, dan distribusi pendapatan. Pembiayaan hanya diulurkan kepada 

mereka yang mampu memenuhi persyaratan kolateral, karena memiliki 

kekayaan yang lebih besar.48 

Penggunaan dan implementasi program yang telah diusulkan di 

depan, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat dan 

dukungan anggaran, diharapkan secara gradual membantu 

mengalihkan keberpihakan bank-bank komersial untuk mengucurkan 

dana bagi para petani dan IKM. 

Adanya resiko yang lebih besar dalam membiayai IKM, 

menyebabkan dibuatnya suatu persyaratan yang demikian ketat 

sehingga mereka sulit untuk memenuhinya. Hal ini akan mengganggu 

                                                           
48 Ibid., 328-329. 
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pertumbuhan dan ekspansi IKM meskipun mereka berpotensi untuk 

menyumbang kepada penciptaan lapangan kerja, output dan distribusi 

pendapatan. Pembiayaan akhirnya diperuntukkan kepada mereka yang 

kaya dan itupun dikenai persyaratan yang kurang ketat dan mereka 

mampu memenuhi persyaratan itu tanpa kesulitan karena mereka 

sendiri sudah kaya. Mishan secara tepat mengindikasikan bahwa 

perbedaan-perbedaan dalam kekayaan bersifat substansial, maka 

irasional bagi peminjam untuk bersedia meminjam sama banyak 

kepada si miskin seperti uang diberikan kepada anggota masyarakat 

yang kaya atau meminjami dana yang sama jumlahnya atas dasar 

persyaratan yang sama. 49 

Mungkin dapat diharapkan bahwa dalam kerangka kerja Islam 

yang menetapkan resiko dan imbalan ditanggung bersama, maka bank-

bank cenderung tertarik untuk menyediakan pembiayaan yang lebih 

besar kepada perusahaan-perusahaan kecil karena memiliki daya 

meraih untung lebih besar. IKM mencatat rekor kinerja lebih baik 

dalam hal pertumbuhan keuntungan riil per kepala di negara-negara 

industri di mana pengusaha kecil telah digalakkan. 

Bahkan, di negara-negara berkembang dengan lingkungan yang 

cocok bagi pengembangan IKM, mereka tetap konsisten menghasilkan 

lebih banyak output per unit modal dan lebih efisien daripada industri-

industri besar mitra mereka, menurut studi Michigan State University. 

                                                           
49 Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi.....144-145 
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Karena itu, keuntungan ekonomi IKM secara konsisten lebih tinggi 

daripada perusahaan besar. 

Resiko mungkin dapat dikurangi dengan memperkenalkan 

skema jaminan utang yang sebagian ditanggung oleh pemerintah dan 

sebagian ditanggung oleh bank komersial. Dalam hal bank Islam 

skema garansi tidak dapat menjamin pengembalian utang dengan 

bunga seperti pada kasus bank konvensional. Skema tersebut lebih 

bersifat menutup resiko moral pembiayaan dan memenangkan bank 

akan perlunya jaminan dari IKM yang kualifikasi umumnya telah diuji 

dan dilegalisasi oleh skema jaminan. Dengan begitu, sejumlah besar 

IKM akan memperoleh kucutan biaya dari bank tanpa harus 

menyerahkan jaminan yang diminta oleh bank konvensional. Bank 

akan menerima uang kembali dari skema jaminan dalam hal kegagalan 

moral pelaku bisnis. 

Ini tidak harus menciptakan kekhawatiran mengenai kelayakan 

skema jaminan pinjaman uang disebabkan karena kerugian pinjaman 

yang besar. Skema itu tidak akan menanggung keseluruhan kerugian. 

Ia hanya menanggung resiko moral, resiko bisnis tetap ditanggung oleh 

bank dan peminjam. Karena itu, skema tidak akan menjadi terbeban 

berat oleh kerugian seperti skema konvensional. Lebih jauh lagi, 

pengalaman Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) 

bahwa kredit yang disediakan bagi usaha menjanjikan dari si lemah 

dikembalikan secara cepat karena pendapatannya yang lebih tinggi. 



55 
 

 

Laporan dari Select Committee on Hunger juga mengindikasikan 

bahwa IKM telah mencatat laju pembayaran pinjaman yang 

mengesankan dan signifikan. Kesaksian dari Gramen Bank di 

Bangladesh menunjukan suatu pengembalian yang konstan 99% 

semenjak bank didirikan. Kredit untuk IKM yang lain juga 

menunjukan hasil yang sama. Karena itu tidak perlu dicemaskan 

tentang kurugian pinjaman dari pembiayaan demikian.50 

Ongkos tambahan bagi bank komersial dalam mengevaluasi 

dan membiayai IKM mungkin sebagian atau seluruhnya diganti oleh 

pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi Islam. Bisnis 

besar telah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai bentuk termasuk 

pembayaran pembiayaan konsesi, penilaian yang terlalu tinggi 

terhadap mata uang dan subsidi input. 

Untuk menggantikan keuntungan yang diterima pada masa lalu, 

pemerintah kini harus memihak kepada IKM dan petani kecil. Baik 

tujuan-tujuan syariat maupun prinsip-prinsip pembelanjaan pemerintah 

memberikan justifikasi adanya alokasi tertentu dari sumber-sumber 

daya pemerintah untuk tujuan ini. Namun demikian, sebagian ongkos 

yang ditambahkan harus ditutup dari bank dan IKM. Barangkali 

diharapkan pada saat jaminan IKM telah dibentuk dan sistem telah 

dimulai maka ongkos akan cenderung turun.51 

 

                                                           
50 Ibid., 146. 
51 Ibid., 146-147. 
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2. Perantara yang efisien  

Alokasi sumber-sumber daya keuangan yang tidak efisien, seperti 

yang terjadi pada sistem perbankan konvensional, merupakan 

konsekuensi logis yang terjadi pada sistem itu sendiri. Mengingat bahwa 

kredit yang disalurkan kepada sektor swasta atas dasar jaminan dan atau 

berdasarkan sumber-sumber pendapatan tetap untuk mencicil pinjaman, 

dan kepada pemerintah atas dasar anggapan risiko kecil, maka proposal 

pembiayaan tidak mengalami evaluasi ketat. Pemanfaatan akhir kredit 

hanyalah pertimbangan sekunder saja. Dengan demikian kredit selalu 

tersedia untuk tujuan ini, dengan mengabaikan apakah itu untuk tujuan-

tujuan produktif atau bukan. Sektor swasta memiliki akses kepada kredit 

ini, meskipun untuk tujuan-tujuan konsumsi, pamer dan spekulasi, 

sementara sektor pemerintah memperolehnya karena alasan-alasan 

perangkat keras pertahanan dan proyek-proyek mega lainnya. Hal ini 

menyebabkan ekspansi moneter yang kelewatan batas dan pemanfaatan-

pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk tujuan-tujuan yang tidak 

produktif.  

Dengan demikian, terjadi tekanan yang tidak perlu pada sumber-

sumber daya langka dan penurunan ketersediaannya bagi investasi 

produktif dan pemenuhan kebutuhan pokok. Alokasi sumber daya yang 

tidak mengantarkan kepada investasi optimal dan pemenuhan kebutuhan 

pokok karena pengalihan sumber-sumber daya kepada penggunaan-

penggunaan yang tidak produktif, pada hakikatnya tidak efisien, 
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meskipun hal itu tetap dikatakan efisien dalam kerangka rujukan yang 

bebas nilai.52  

Dalam sistem yang didasarkan pada pemerataan dan bagi 

hasil/resiko Islam, penilaian dan kekuatan proposal berperan penting 

dalam alokasi sumber-sumber daya. Alokasi kredit ini cenderung 

merefleksikan efisiensi yang lebih besar pada sisi permintaan atau 

penawaran. Pada sisi permintaan, implementasi efektif nilai-nilai 

konsumsi Islam secara substansial akan membantu mengurangi 

permintaan pembiayaan pengadaan barang-barang yang tidal esensial dan 

konsumsi pamer. Pada sisi penawaran, persyaratan adanya tangung jawab 

resiko/ keuntungan bersama akan cenderung memaksa bank melakukan 

evaluasi proposal secara hati-hati. Dengan demikian dalam model ini, 

pembiayaan akan diberikan kepada sektor swasta maupun pemerintah 

untuk tujuan proyek-proyek produktif. Kini kemampuan untuk 

memberikan jaminan dan membayar bunga tidak lagi menjadi 

pertimbangan yang menentukan. Kredit konsumen memang masih ada 

atas dasar teknik yang diperbolehkan syariah, tetapi hanya sampai pada 

batas tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tahan lama 

yang esensial. Keseluruhan kucuran kredit untuk tujuan-tujuan yang tidak 

produktif akan dikurangi secara substansial, sehingga membantu 

menghapuskan ketidakseimbangan dan realisasi pemerataan dan efisien.53 

 

                                                           
52 Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, 330-331. 
53 Ibid. 



58 
 

 

BAB III 

SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 

 

A. Sistem Keuangan di Indonesia 

Financial sytem (sistem keuangan) adalah suatu kaidah atau aturan 

yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses 

alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat.54 Sistem keuangan adalah 

sebagai intermediasi (perantara) dari masyarakat yang memiliki kelebihan 

dana kepada pengguna dana untuk kemudian dipergunakan untuk membeli 

berbagai barang dan jasa serta melakukan investasi. 

Sistem keuangan tidak lagi sebatas bank saja. Terdapat banyak 

sekali jenis lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan dan 

intermediasi antara supplier dan para pengguna dana dengan berbagai jenis 

layanan. Pasar jasa keuangan pada saat sekarang ini secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori: depository institutions (seperti bank 

komersil, perusahaan pengelola keuangan, lembaga simpan pinjam, dan 

lembaga kredit), contractual saving institutions (seperti perusahaan asuransi 

dan dana pensiun), dan investment intermedairies (seperti reksadana dan fund 

manager).55 

Sistem keuangan di Indonesia, terdiri dari Otoritas keuangan 

(financial authorities), sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan 

                                                           
54 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Terj. Ahmad 

Ikhrom, Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 102. 
55 M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, Regulasi & Pengawasan Bank Syariah, Terj. 

Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 9-10.  
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bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara 

yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. 

Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, 

termasuk pasar uang dan pasar modal.56 

 

B. Restrukturisasi Sistem Keuangan di Indonesia 

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di 

Indonesia pada tahun 1997 makin menyadarkan akan pentingnya stabilitas 

sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan  menimbulkan dampak 

yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Di samping itu, biaya pemulihan 

ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut sangatlah besar.57 

Dalam kondisi perekonomian yang masih mengidap berbagai 

kelemahan mendasar, gejolak nilai tukar yang terjadi sejak pertengahan tahun 

1997 berubah dengan cepat menjadi krisis ekonomi dan keuangan yang sangat 

mendalam. Pada sektor luar negeri, pengaruh krisis nilai tukar telah 

menyebabkan arus modal keluar neto, khususnya sektor swasta yang sangat 

besar sehingga neraca pembayaran mengalami defisit untuk pertama kalinya 

sejak tahun 1989/1990. Selain itu, posisi pinjaman dan beban angsuran 

                                                           
56 Arba, “Sistem keuangan di Indonesia ,” dalam 

http://arbadtik.blogspot.co.id/2015/09/bab-i-pendahuluan-1.html/, (diakses pada tanggal 27 
Desember 2016 pukul 10.00 wib) 

57 Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  (Jakarta:Salemba 
Empat, 2013), 45. 

http://arbadtik.blogspot.co.id/2015/09/bab-i-pendahuluan-1.html
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pembayaran luar negeri naik sangat tinggi, terutama dalam rupiah sehingga 

banyak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.58 

Pada sektor perbankan, krisis nilai tukar yang terjadi telah 

menyebabkan terganggunya fungsi intermediasi yang ditandai dengan 

banyaknya bank menjadi insolvent. Hal ini terjadi karena meningkatnya 

kerentanan terhadap posisi utang, meningkatnya kredit bermasalah atau Non 

Performing Loan (NPL) akibat banyaknya debitur yang default.  

Pada sektor moneter, tingginya bantuan likuiditas yang terpaksa 

diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank telah meningkatkan uang yang 

beredar yang sangat besar sehingga memperbesar tekanan inflasi yang sudah 

meningkat tajam akibat depresiasi rupiah yang sangat besar. 

Pada sektor fiskal, pengeluaran pemerintah terutama untuk subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran utang luar negeri meningkat 

tajam sehingga operasi keuangan pemerintah mengalami defisit yang cukup 

besar. 

Pada sektor real, kegiatan investasi dan produksi mengalami kontraksi, 

sedangkan tingkat pengangguran meningkat pesat. Berbagai perkembangan 

tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa krisis yang terjadi telah 

mengakibatkan dampak negatif yang sangat luas pada seluruh sendi 

perekonomian nasional.59 

Langkah-langkah yang diambil selama krisis ini terfokus pada upaya 

untuk mengembalikan kestabilan makro ekonomi dan membangun kembali 

                                                           
58 Ai Siti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia  (Bandung: Pustaka Setia 2011), 180 
59 Ibid., 181. 
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infrastruktur ekonomi, khususnya sektor perbankan dan dunia usaha. 

Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, strategi umum dari program-

program ekonomi yang diterapkan di negara-negara yang mengalami krisis 

serupa bertumpu pada empat bidang pokok, yaitu sebagai berikut:60 

1. Di bidang moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi 

laju inflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara 

berlebihan. 

2. Di bidang fiskal, ditempuh kebijakan yang lebih terfokus pada upaya 

relokasi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif pada 

kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi social cost yang 

ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Salah satu bentuknya dengan program 

jaring pengaman sosial. 

3. Di bidang pengelolaan (governance), ditempuh kebijakan untuk 

memperbaiki kemampuan pengelolaan, baik pada sektor publik maupun 

swasta. Termasuk di dalamnya upaya mengurangi intervensi pemerintah, 

monopoli dan kegiatan-kegiatan kurang produktif  lainnya. 

4. Di bidang perbankan, ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan sistem perbankan berupa program restrukturisasi 

perbankan bertujuan mencapai dua hal, yaitu mengatasi dampak krisis dan 

menghindari terjadinya krisis serupa pada masa datang. 

                                                           
60 Ibid., 181-182. 
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Ada beberapa kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan dan 

moneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu 

pengumuman kebijaksanaan sebagai berikut: 61 

1. Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 1 Juni 1983 

Kebijakan 1 Juni 1983 atau yang disebut istilah (PAKJUN-83), ini 

bertujuan untuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat. Kebijakan 

tersebut antara lain barisi penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi 

kredit likuiditas, Bank Indonesia tidak menetapkan suku bunga deposito 

maupun suku bunga pinjaman, dan kebijakan moneter dengan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dan penyediaan fasilitas diskonto bagi bank-bank. 

Adanya kebijakan tersebut, bank-bank yang diharapkan dapat 

beroperasi secara profesional dengan kompetisi untuk menarik dana 

masyarakat maupun menyalurkan dana dalam bentuk kredit secara selektif 

untuk sektor produktif. Pada tahun 1988 terbukti bahwa dengan kebijakan 

tersebut, dana yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. 

2. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) 

Latar belakang kebijaksanaan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 

Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi 

swasta. Selanjutnya pihak swasta diharapkan berpartisipasi lebih besar 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklam 

yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan peluasan 

                                                           
61 Julius, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya .......... 148-150. 
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jaringan kantor bank. Kebijaksanaan ini meliputi pengerahan dana 

masyarakat melalui kemudahan pembukaan kantor cabang, pendirian Bank 

Perkeditan Rakyat (BPR), penerbitan sertifikat deposito dan perluasan 

bentuk tabungan, peningkatan ekspor nonmigas dengan pendirian bank 

devisa, pendirian bank campuran dalam bentuk PT, pembukaan kantor 

cabang pembantu bank asing dan perdagangan valas, peningkatan efisiensi 

perbankan dan lembaga keuangan melalui kebijakan penempatan dana 

BUMN dan BUMD pada bank swasta nasional serta penetapan batas 

maksimum perkreditan, peningkatan kemampuan pengendalian moneter 

dengan penurunan cadangan wajib minimum dan menciptakan iklim 

pengembangan pasar modal dengan menetapkan pajak atas bunga 

deposito, sertifikat deposito, sertifikat deposito dan tabungan sehingga 

masyarakat tertarik akan keberadaan pasar modal. 

3. Kebijaksanaan Pemerintah 25 Maret 1989 

Kebijaksanaan ini merupakan penyempurnaan Pakto 88 yang berisi 

tentang penyempurnaan pendirian BPR. dalam kebijakan ini usaha BPR 

tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan 

pindah wilayah dan membuka kantor cabang dan tidak perlu penyesuaian 

modal bagi BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk menjadi bank 

umum harus mempunyai modal sebesar Rp 10 milyar. 

4. Kebijaksanaan Pemerintah 29 Januari 1990 

Latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan 

yang makin efisien. Untuk itu perlu disempurnakan aturan tentang Kredit 
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Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang jumlahnya masih relatif tinggi dan 

menyempurnakan sistem perkreditan. KLBI perlu disempurnakan karena 

ada beberapa kelemahan, antara lain: 

a. KLBI bukan merupakan dana yang berasal dari masyarakat, tetapi 

merupakan uang baru sehingga menambah jumlah uang beredar yang 

bersifat inflatoir. 

b. KLBI yang telalu besar tidak mendorong lembaga keuangan untuk 

memobilisasi dana dari masyarakat. 

c. Suku bunga KLBI ditetapkan rendah sehingga permintaan kredit 

berlebihan, namun kadar seleksi pemberian kredit berkurang yang 

berakibat pada tunggakan kredit dan adanya penyimpangan tujuan 

penggunaan kredit (didepositokan). 

d. Nasabah maupun bank banyak yang berasumsi, bahwa KLBI 

merupakan program kredit sosial sehingga kewajiban moral untuk 

mengembalikan menjadi rendah. 

e. Dengan banyaknya tunggakan yang disediakan oleh KLBI, maka biaya 

bank menjadi naik yang mengakibatkan suku bunga menjadi besar. 

Penyempurnaan dari kebijaksanaan ini ditujukan antara lain untuk: 

a. Memantapkan perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola 

dan pelaksana sistem perkreditan nasional dengan cara bank 

memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan secara tepat, 

sedangkan Bank Indonesia didudukkan sebagai lender of the last 

resort, not lender of the first resort seperti mekanisme KLBI yang 
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selama ini berlaku. 

b. Memantapkan fungsi Bank Ìndonesia sebagai penjaga keseimbangan 

moneter dan pengawas bank-bank di Indonesia 

c. Penyehatan sistem perbankan nasional. 

d. Penyempurnaan program kredit bagi usaha kecil. 

Kebijaksanaan yang diambil mengurangi secara bertahap 

pemberian KLBI, KLBI diberikan secara terbatas untuk swasembada 

pangan (KUT), pengembangan koperasi (kredit koperasi KUD dan 

anggota koperasi primer), dan peningkatan investasi (pembiayaan 

pembangunan) PIR trans, KPR yang diberikan dengan maksimum sebesar 

Rp50 juta dan jumlah kredit yang disediakan minimum 20% disalurkan 

untuk usaha kecil dan kegiatan koperatif yang produktif. 

5. Paket Kebijakan Pemerintah Februari 1991 

Inti kebijaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri 

dari: 

a. Penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan 

bank, yang meliputi beberapa aspek antara lain pemilik dan pengelola 

bank harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya 

untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga kesehatan sebuah 

bank harus diupayakan secara kontinuitas sejak berdiri, pembukaan 

kantor cabang atau perwakilan dan penyertaan bank dil uar negeri, 

pendirian kantor bank, dan persyaratan pembukaan kantor bank, dan 

persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger. 
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b. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang meliputi 

permodalan bank, jaminan pemberian kredit, kredit untuk pembelian 

saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian 

kredit dan garansi bank. 

 

C. Kebijakan Terkait Restrukturisasi Perbankan Syariah 

Dari segi praktik dan operasional suatu badan usaha baik yang 

bergerak dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang perbankan, 

restrukturisasi suatu  usaha dilakukan untuk penataan kembali badan usaha. 

Restrukturisasi dilakukan guna mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar 

pertimbangan tertentu, antara lain dengan jalan perampingan struktur 

organisasi badan usaha yakni misalnya dengan jalan melikuidasi badan usaha, 

melepaskan sejumlah perusahaan yang kurang berkembang, penambahan 

modal badan usaha, penggabungan badan usaha ataupun dengan peleburan 

suatu usaha. 62 

  Dengan adanya krisis perbankan, pemerintah yang berkoordinasi 

dengan Bank Indonesia kemudian melakukan program restrukturisasi di sektor 

perbankan dalam upaya mengatasi krisis perbankan yang berdampak pada 

krisis perekonomian nasional. Dampak krisis perbankan tersebut telah 

menghilangkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, sehingga 

para deposan dan penabung melakukan penarikan dana besar-besaran dari 

bank. 

                                                           
62 Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah 

(Bandung: CV Keni Media, 2012) 172. 
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  Akibat terjadinya penarikan dana yang secara bersamaan (rush), 

bank-bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. Hal tersebut 

semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga 

perbankan Indonesia, sehingga berdampak pada goyahnya sistem perbankan 

nasional, yang pada gilirannya akan berdampak pada macetnya sistem 

pembayaran dan perekonomian. 

  Dengan situasi lembaga perbankan tersebut dan sebagai upaya 

stabilisasi dan pemulihan kegiatan ekonomi nasional, pemerintah sejak 

pertengahan tahun 1998 mengambil langkah-langkah konkrit menuju 

restrukturisasi perbankan nasional, yang bertumpu pasa 3 strategi yakni 

memulihkan kepercayaan terhadap perbankan nasional, meningkatkan 

solvabilitas perbankan, dan memberdayakan kembali operasional perbankan. 

  Pada tahap awal, pemerintah menitikberatkan pada upaya 

memulihkan kepercayaan pada perbankan nasional. Selanjutnya, setelah upaya 

tersebut dapat meredam kepanikan dan kemungkinan kerugian yang lebih 

besar lagi dalam sistem perbankan, maka pemerintah mulai menempuh 

langkah-langkah untuk menyelamatkan posisi keuangan perbankan dan 

memperbaiki lingkungan operasional sistem perbankan. 

  Untuk mencapai tujuan dalam bidang moneter pemerintah 

memberikan wewenang kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan 

khusus dibidang perbankan antara lain melaksanakan program restrukturisasi 

perbankan. 
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  Pada dasarnya restrukturisasi perbankan merupakan program yang 

menyeluruh sebagai rencana jangka panjang, yang proses implementasinya 

memerlukan tahap-tahap pelaksanaan yang berjenjang melalui serangkaian 

perangkat kebijakan dengan skala prioritas. Secara sempit/khusus program 

restrukturisasi perbankan terkait dengan upaya dari masing-masing 

manajemen intern bank untuk mengkonsolidasikan dirinya agar mampu 

bertahan dan berkembang dalam persaingan global.63 

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya sebagai 

berikut: 

1. Program Rekapitalisasi 

2. Rekapitalisasi merupakan progam darurat penyuntikan modal agar bank 

memenuhi kriteria tententu untuk tetap hidup.64 Program rekapitalisasi 

mempunyai tujuan ganda yaitu pertama, untuk menyehatkan perbankan 

Indonesia dan mengembalikan fungsi dasar perbankan sebagai lembaga 

intermediasi aang shat. Kedua, memperbaiki tingkat kesehatan bank secara 

mikro (individual).65 

Kebijakan rekapitalisasi ini disusun dalam suatu paket, yang terdiri 

dari: a) Rekapitalisasi bagi bank-bank yang viable untuk dapat menjadi 

sehat dan mencapai rasio kecukupan modal CAR (capital adequacy ratio). 

Bank-bank ini dinyatakan lulus dari tiga buah test yang sangat ketat 

meliputi kondisi keuangan, integritas pemilik dan manajemen, serta 

                                                           
63 Ibid.,173. 
64Muhammad, Bank Syari’ah  Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia 

(Yogyakarta: Graha Ilmu,2005), 24 
 65 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi 

Ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 509. 
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rencana kerja untuk tiga tahun; b) Pembersihan bank-bank dari pemilik 

dan pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilik dan 

pengurus yang baik; c) Penutupan bagi bank-bank yang diperkirakan tidak 

akan mampu bertahan; d) Penyelesaian aset-aset bank-bank yang ditutup; 

e) Penyelesaian bagi kredit macet perbankan, dengan mengalihkan ke Aset 

Management Unit dan menghapusbukukan dari bank-bank yang 

direkapitalisasi66 

3. Program Restrukturisasi Kredit  

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank 

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya.67 Bank Indonesia melalui PBI No. 10/18/PBI/2008, telah 

mengatur ketentuan mengenai restrukturiasasi bagi perbankan syariah. 

Restrukturisasi Pembiayaan antara lain melalui:68 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada Bank; 

                                                           
66 Idhan Muhammad Ramadhan ,” Upaya- Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia,” dalam 

http:// idhan- muhammad ramadhan.blospot.in/2012/03/ upaya- upaya-pemulihan-ekonomi-
indonesia.html/, (diakses pada hari senin, 13 Maret 2017 jam 19.10 Wib) 

67 Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, 
Masalah Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Analisis kredit (Bandung: ALFABETA, 2011), 165 

68 Yusak Laksana, Panduaan Praktis Account Officer Bank Syariah memahami Praktis 
Proses Pembiayaan di Bank Syariah (Jakarta: Elex Media Komputindo,2009), 256-257.  
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c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, 

antara lain meliputi: 

1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 

2) Konversi akad Pembiayaan; 

3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah; 

4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah. 

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 

pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. 

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-

bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.69 

4. Perkembangan Infrastruktur Perbankan 

Keberadaan perbankan syariah memang masih relatif baru apabila 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Infrastruktur bagi bank 

syariah merupakan permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar 

                                                           
69 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah Pasal 5 
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bank syariah dapat beroperasi secara optimum sesuai dengan 

karakteristiknya. Dilain pihak, sejumlah isu yang berkaitan dengan 

perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank syariah 

memerlukan pengaturan yang memadai agar kestabilan sistem perbankan 

dapat terwujud. Kelengkapan infrastruktur dan penggunaan teknologi 

terkini akan menambah kemudahan masyarakat mengakses perbankan 

syariah dan akan menyebabkan masyarakat nyaman untuk menggunakan 

bank syariah tersebut. Demikian pula keterbatasan penggunaan ATM, 

gerai dan fasilitas lainnya dapat menjadi faktor yang menghambat 

pertumbuhan perbankan syariah.70 

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan Bank 

Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang 

didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu:71 

a. Pengawasan Normal (Rutin), Pengawasan ini dilakukan terhadap bank 

yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak 

membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi 

pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal 

sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara 

berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali. 

b. Pengawasan Intensif (Intensive Supervision), dilakukan bank yang 

memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan 

                                                           
70 Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2014), 56.  
71 Fahrul Ulum, Perbankan Syariah di Indonesia  (Surabaya: Putra Media 

Nusantara,2011), 148-153. 
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kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan bank 

Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif, antara lain: 1) 

Meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank 

Indonesia. 2) Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan 

penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang 

akan dicapai. 3) Meminta bank untuk menyusun rencana tindakan 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 4) Menempatkan 

pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank, apabila 

diperlukan. Bagi bank dalam pengawasan intensif yang tidak 

menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan 

berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut 

dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang 

dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut 

selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus. 

c. Pengawasan Khusus (Special Surveillance), terhadap bank yang dinilai 

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. 

Terhadap bank dengan status pengawasan khusus ini maka beberapa 

tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain: 1) Memerintahkan 

bank dan atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana 

perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada 

Bank Indonesia. 2) Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban 

melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions). 3) 

Memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk 
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melakukan tindakan antara lain: a) mengganti dewan komisaris dan 

atau direksi bank; b) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan 

memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank; c) melakukan 

merger atau konsolidasi dengan bank lain; d) menjual bank kepada 

pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank; e) 

menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada 

pihak lain; f) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban 

bank kepada bank atau pihak lain; dan atau g) membekukan kegiatan 

usaha tertentu bank. 

Melalui pendekatan komprehensif, restrukturisasi perbankan telah 

memberikan dampak positif bagi upaya mendorong  pertumbuhan 

ekonomi dan penurunan laju inflasi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

pemulihan fungsi intermediasi perbankan secara efektif meningkatkan 

kembali mobilisasi dana, merealokasikan sumber-sumber keuangan secara 

lebih efisien dan mendorong penurunan suku bunga. Dengan kondisi 

makroekonomi yang semakin terkendali, kepercayaan masyarakat dan 

investor secara berangsur-angsur pulih sehingga pada akhirnya memacu 

ekspansi permintaan dan penawaran. 

Keberhasilan restrukturisasi perbankan tergantung pada terciptanya 

situasi dan kondisi makroekonomi yang stabil dan keberhasilan langkah 

restrukturisasi disektor riil. Evaluasi hingga tahun 1999 menunjukan 

bahwa proses restrukturisasi perbankan tersebut relatif berjalan lamban. 
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Dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya yang terkena krisis 

perbankan. Proses restrukturisasi di Indonesia relatif tertinggal. 

 

D. Operasional Perbankan Syariah 

Secara mikro dapat dikatakan bahwa perbankan syariah sangat cocok 

sebagai lembaga intermediasi keuangan. Hal ini disebabkan beragam 

akad/kontrak yang terdapat di perbankan syariah bertumpu pada kerjasama 

pihak perbankan syariah dengan nasabah sehingga kezhaliman di antara para 

pihak dapat diminimalkan bahkan dihilangkan.  

Adapun secara makro, perbankan syariah sebagai lembaga inti dalam 

sistem keuangan syariah di Indonesia dapat berperan sebagai lembaga yang 

berfungsi menjalankan distribusi dan re-distribusi pendapatan di dalam 

masyarakat.  

Fungsi distribusi pendapatan dapat dilakukan perbankan syariah 

berjalan melalui mekanisme pembiayaan dengan berbagai akad yang terdapat 

di dalam perbankan syariah. Akad pembiayaan dalam perbankan syariah 

meliputi bay’, mura>bahah, istishna>’, sala>m, ija>rah, muda>rabah, musya>rakah, 

qard, rahn,waka>lah, kafa>lah, hawa>lah dan sharf.  

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada 

penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar. 
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Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, 

sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank 

berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk 

meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, 

lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana.72  

Berikut perkembangan dan statistik pembiayaan yang dilakukan 

perbankan syariah di Indonesia beserta NPF (non performing financing)/ 

pembiayaan bermasalah, data diambil dari statistik perbankan syariah yang 

dikeluarkan oleh OJK data per Desember 2016 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 

 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah (BUS) 
Jumlah Bank 12 12 13 
Jumlah Kantor 2.163 1.990 1.869 
KC (Kantor Cabang) 447 450 473 
KCP (Kantor Cabang Pembantu) 1.511 1.340 1.207 
KK (Kantor Kas) 205 200 189 
Jumlah Tenaga Kerja  41.393 1.413 51.110 
Unit Usaha Syariah (UUS) 
Jumlah Bank umum konvensional yang 
memiliki UUS 

22 22 21 

Jumlah Kantor UUS 320 311 332 
KC (Kantor Cabang) 138 138 149 
KCP (Kantor Cabang Pembantu) 140 129 135 
KK (Kantor Kas) 42 44 48 
Jumlah Tenaga Kerja  4.425 4.403 4.487 

        Sumber: www.ojk.o.id tentang statistik Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 
 

                                                           
72 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 105. 

http://www.ojk.o.id/
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Berikut jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 

 
BUS UUS 

1. PT. bank Aceh syariah 

2.  PT. Bank Muamalat Indonesia  

3. PT. Bank Victoria Syariah  
4. PT. Bank BRISyariah  
5.  PT. Bank Jabar Banten Syariah  
6. PT. Bank BNI Syariah  
7.  PT. Bank Syariah Mandiri  
8.  PT. Bank Mega Syariah  
9.  PT. Bank Panin Syariah  
10.  PT. Bank Syariah Bukopin  
11.  PT. BCA Syariah  
12.  PT. Maybank Syariah Indonesia  
13.  PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah 
 

1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk  
2. PT Bank Permata, Tbk  
3. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk  
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk  
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk  
6. PT Bank Sinarmas  
7. PT Bank Tabungan Negara  
8. PT BPD DKI  
9. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta  
10. PT BPD Jawa Tengah  
11. PT BPD Jawa Timur, Tbk  
12. PT BPD Sumatera Utara  
13. PT BPD Jambi  
14. PT BPD Sumatera Barat  
15. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau  
16. PT BPD Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung  
17. PT BPD Kalimantan Selatan  
18. PT BPD Kalimantan Barat  
19. PD BPD Kalimantan Timur  
20. PT BPD Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Barat  
21. PT BPD Nusa Tenggara Barat  
 

Jumlah = 13 Jumlah = 21 

        Sumber: www.ojk.o.id tentang statistik Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 
 

Tabel 3.3 
Pembiayaan berdasarkan akad BUS dan UUS di Indonesia Desember 2016 
 

Pembiayaan berdasarkan akad BUS dan UUS dalam Miliar Rupiah  
Indikator 2014 2015 2016 

1. Pembiayaan Bagi Hasil 63.741  75.533 93.713 
NPF 3.374 3.414 3.272 

a. Muda>rabah 14.354  14.820 15.292 
        NPF 519 323   401 

b. Musya>rakah 49.336  60.713 78.421 
        NPF 2.844 3.091 2.871 

http://www.ojk.o.id/
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c. Pembiayaan Bagi 
Hasil Lainnya 

51 - - 

       NPF 11 - - 
2. Piutang 123.968  126.832 145.145 

              NPF 5.092 5.643 6.364 
a. Mura>bahah 117.371  122.111 139.536 

      NPF 4.844 5.502 6.258 
b. Qardh 5.965  3.951 4.731 

      NPF 225 121 90 
c.  Istishna>’ 633  770 878 

      NPF 23 20 16 
3. Pembiayaan Sewa 

(Ija>rah) 
11.620  10.631 9.150 

            NPF 166 191 661 
a. Pembiayaan 

Sindikasi 
231  160 - 

      NPF - - - 
b. Pembiayaan secara 

Channeling 
19  8 6 

       NPF 2 - - 
c. Pembiayaan secara 

Executing 
- - - 

       NPF - - - 
d. Pembiayaan Sewa 

Lainnya 
11.371  10.463 9.144 

      NPF 164 191 661 
4. Sala>m - - - 

            NPF - - - 
Total Pembiayaan 199.330 212.996 248.007 
Total NPF 8.632 9.248 10.298 
Sumber: www.ojk.o.id tentang statistik Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 

 
 

Tabel 3.4 
Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha BUS dan UUS di 

Indonesia Desember 2016 
 

Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha BUS dan 
UUS dalam Miliar Rupiah 

Jenis Penggunaan dan 
Kategori Usaha 

2014 2015 2016 

1. Modal Kerja 77.935  79.949 87.363 
a. UMKM 40.205  33.382 35.827 

NPF 2.839 2.275 2.123 
b. Bukan UMKM 37.729  46.567 51.535 

http://www.ojk.o.id/
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NPF 1.904 2.643 2.872 
2. Investasi 41.718  51.690 60.042 

a. UMKM 19.600  16.909 18.703 
NPF 1.037 1.136 1.744 

b. Bukan UMKM 22.118  34.781 41.339 
NPF 818 1.189 1.622 

3. Konsumsi (Bukan 
UMKM) 

79.677  81.357 100.602 

       NPF 2.035 2.005 1.937 
Total Pembiayaan 199.330  212.996 248.007 
Total NPF 8.632 9.248 10.298 
Sumber: www.ojk.o.id tentang statistik Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 

 

Tabel 3.5 
Pembiayaan berdasarkan Lapangan Usaha dan Bukan Lapangan Usaha Penerima 

Pembiayaan BUS dan UUS di Indonesia Desember 2016 
 

Pembiayaan berdasarkan Lapangan Usaha dan Bukan Lapangan Usaha Penerima 
Pembiayaan BUS dan UUS dalam Miliar Rupiah 

Penerima Pembiayaan Lapangan 

Usaha 
2014 2015 2016 

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 4.965  7.950 8.531 

NPF 395 431 380 
Perikanan 7 14  1.198 1.405 

NPF 8 24 35 
Pertambangan dan Penggalian 4.597  6.145 6.604 

NPF 439 422 578 
Industri Pengolahan 13.300  17.982 19.745 

NPF 524 876 1.336 
Listrik, gas dan air 5.492  6.427 8.117 

NPF 395 835 901 
Konstruksi 11.669  11.193 14.435 

NPF 854 576 507 
Perdagangan Besar dan Eceran 22.732  25.993 30.319 

NPF 1.451 2.135 2.140 
Penyediaan akomodasi dan 
penyediaan makan minum 

1.555  2.101 3.043 

NPF 85 94 82 
Transportasi, pergudangan dan 
komunikasi 

12.192  11.072 10.921 

NPF 837 515 565 
Perantara Keuangan 16.828  19.184 18.948 

NPF 432 213 159 
Real Estate, Usaha Persewaan, dan 
Jasa Perusahaan 

7.643  9.365 12.797 

NPF 302 474 1.000 
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan 85  266 9 

http://www.ojk.o.id/
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dan Jaminan Sosial Wajib 
NPF 3 2 1 

Jasa Pendidikan 2.319  3.193 3.786 

NPF 15 69 28 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.756  2.550 3.030 

NPF 59 61 20 
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, 
Hiburan dan Perorangan lainnya 

6.757  4.600 4.617 

NPF 508 287 259 
Jasa Perorangan yang Melayani 
Rumah Tangga 

106  274 3 37 

NPF 1 3 13 
Badan Internasional dan Badan Ekstra 
Internasional Lainnya 

- - - 

NPF - - - 

Kegiatan yang belum jelas batasannya 6.944  2.147 7 60 

NPF 289 224 58 
Penerima Pembiayaan Bukan Lapangan Usaha 

Rumah Tangga  
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal 

39.221  43.413 51.195 

NPF 1.051 1.088 1.123 
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen 1.174  1.446 1.512 

NPF 32 30 33 
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan 1.945  2.236 3.101 

NPF 83 72 103 
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor 6.942  8.971 8.607 

NPF 97 131 90 
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah 
Tangga Lainnya (termasuk multiguna) 

21.743  20.974 33.183 

NPF 661 536 466 
Bukan Lapangan Usaha Lainnya 8.653  4.318 3.005 

NPF 112 149 112 
Total Pembiayaan 199.330  212.996 248.007 

Total NPF 8.632 9.248 10.298 
Sumber: www.ojk.o.id tentang statistik Perbankan Syariah di Indonesia Desember 2016 

 

  

http://www.ojk.o.id/


80 
 

 

BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Analisis Restrukturisasi Sistem Keuangan Menurut M. Umer Chapra 

dan Relevansinya Terhadap Restrukturisasi Sistem Keuangan di 

Indonesia  

Salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer Muhammad Umer 

Chapra diberbagai karya tulisnya dengan pengalamannya yang luas dalam 

pengajaran dan riset bidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang 

syariat Islam, menjelaskan bahwa hanya Islamlah sebagai sistem alternatif 

yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Ia tidak 

hanya membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya 

sehingga gagasan-gagasannya cukup realistis untuk dioprasionalkan dalam 

kahidupan nyata. 

M. Umer Chapra mengkaji tiga sistem ekonomi Barat yaitu 

kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan telah mengalami kegagalan-

kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Tiga sistem ekonomi barat 

tersebut jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Ketiganya bersifat 

eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai 

manusia. Ketiga sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, 

politik, sosial dan moral di zaman sekarang.73 Karena itu negara-negara 

muslim membutuhkan suatu sistem ekonomi yang berbeda, suatu sistem yang 

                                                           
73 M. Umer Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: 

Gama Insani Press, 2000), 24-25. 



81 
 

 

mampu memberikan semua elemen yang diperlukan bagi kebahagiaan 

manusia menurut tuntutan persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi melalui 

restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi berarti mengadakan 

pembenahan terhadap paradigma ekonomi, sistem, cara kerja dan mekanisme 

semua lembaga-lembaga ekonomi. 

 Restrukturisasi sistem keuangan yang diungkapkan Umer Chapra, 

pertama mengenai distribusi pembiayaan yang adil meliputi pembiayaan pada 

IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan menghapus kelemahan-kelemahan 

beroperasinya IKM melalui dua cara yaitu pertama, adanya kebijakan-

kebijakan yang mempunyai komitmen mendukung petani kecil dan IKM. 

Kedua, adanya akses terhadap lembaga keuangan dalam kerangka bagi hasil/ 

bagi resiko. Kedua adalah perantara yang efisien, Dalam sistem yang 

didasarkan pada pemerataan dan bagi hasil/resiko Islam, penilaian dan 

kekuatan proposal berperan penting dalam alokasi sumber-sumber daya. 

Alokasi kredit ini cenderung merefleksikan efisiensi yang lebih besar pada sisi 

permintaan atau penawaran. Pada sisi permintaan, implementasi efektif nilai-

nilai konsumsi Islam secara substansial akan membantu mengurangi 

permintaan pembiayaan pengadaan barang-barang yang tidal esensial dan 

konsumsi pamer. Pada sisi penawaran, persyaratan adanya tangung jawab 

resiko/ keuntungan bersama akan cenderung memaksa bank melakukan 

evaluasi proposal secara hati-hati. Menurutnya pembiayaan pada lembaga 

keuangan akan diberikan kepada sektor swasta maupun pemerintah untuk 

tujuan proyek-proyek produktif. Kredit konsumen memang masih ada atas 
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dasar teknik yang diperbolehkan syariah, tetapi hanya sampai pada batas 

tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tahan lama yang 

esensial. Keseluruhan kucuran kredit untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif 

akan dikurangi secara substansial, sehingga membantu menghapuskan 

ketidakseimbangan dan realisasi pemerataan dan efisien.74 

Di Indonesia salah satu sub-sistem tatanan perekonomian yang 

berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan ialah sistem 

keuangan, dimana peranan ini dijalankan oleh lembaga keuangan. Fungsi 

utama sistem keuangan adalah sebagai intermediasi (perantara) dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana (penabung) kepada pengguna dana 

untuk kemudian dipergunakan bagi membeli berbagai barang dan jasa serta 

melakukan investasi. Dari aktivitas ekonomi ini, perekonomian dapat tumbuh 

dan meningkatkan standar kehidupan.Berbagai studi menunjukkan bahwa 

sistem keuangan telah memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, termasuk di dalamnya sistem keuangan dapat pula menjeremuskan 

perekonomian kepada jurang krisis ekonomi apabila tidak dikelola secara 

penuh kehati-hatian. Negara yang maju perekonomiannya ialah negara yang 

berhasil menata sistem keuangan yang baik.Sistem keuangan memiliki fungsi 

yang sangat vital dalam perekonomian modern. Sistem keuangan berfungsi 

menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan dana untuk 

pembiayaan/kredit, penciptaan alat penukaran dan berbagai sarana mobilisasi 

tabungan.  

                                                           
74 M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gama 

Insani Press, 2000),325. 
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Lembaga keuangan sendiri merupakan bagian dari sistem keuangan 

yang melayani masyarakat. Ia merupakan satu jaringan yang terdiri atas pasar 

uang dan pasar modal, lembaga atau badan usaha, rumah tangga serta 

pemerintah. Sedangkan sistem keuangan merupakan salah satu komponen 

yang paling penting dari setiap perekonomian suatu negara. Seperti lembaga 

keuangan lainnya( asuransi, dana pensiun, perusahaan reksa dana, modal 

venture dan lain-lain) bank memiliki peran sebagai lembaga petantara antara 

unit surplus dengan unit defisit.75 

Sektor perbankan di negara mana saja di belahan dunia ini selalu 

memiliki peran strategis bagi mesin perekonomian. Tidak ada suatu negera 

modern yang iklim perekonomiaannya bisa hidup dan berkembang pesat tanpa 

peran perbankan. Peranan tersebut bisa diibaratkan sebagai jantung yang 

memompa aliran darah berupa modal ke seluruh urat nadi perekonomian, baik 

yang berskala kecil, menengah maupun besar. Analogi sederhana ini untuk 

menggambarkan betapa permasalahan yang muncul disektor perbankan 

hampir dipastikan akan berpengaruh luas ke berbagai sektor ekonomi lainnya 

yang pada ujungnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. 76 

Pada tahun 1997-an telah terjadi krisis moneter yang kemudian diikuti 

oleh krisis ekonomi diberbagai negara salah satunya di Indonesia. Sebagai 

akibatnya harga barang harga sekuritas dan lain-lain naik membumbung 

tinggi, beberapa bank terpaksa dilikuidasi serta meningkatnya pengangguran. 

Akar dari semua krisis itu berada dalam sistem finansial (keuangan). Fungsi 

dasar sistem keuangan ialah menyalurkan dana dari penabung kepada 
                                                           

75 Ahmad Iskandar, Obligasi Rekapitalisasi Perbankan Orang Miskin Membiayai Orang 
Kaya  (Jakarta:Dian Rakyat, 2011), 86 

76 Ibid. 
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peminjam. Sistem keuangan bisa melakukannya melalui pembelanjaan 

langsung atau melalui pembelanjaan tidak langsung yang melibatkan lembaga 

petantara finansial. Sebagian besar dana dipakai untuk keperluan investasi 

yang produktif.77  

Sejak  berlangsungnya krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997 

yang diikuti oleh krisis ekonomi terburuk dalam sejarah pembangunan 

ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999 sistem perbankan semakin 

terpuruk parah. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, strategi 

umum dari program-program ekonomi yang diterapkan di negara-negara yang 

mengalami krisis serupa bertumpu pada empat bidang pokok, yaitu Di bidang 

moneter, fiskal, pengelolaan (governance), perbankan. 

Krisis  berdampak pada goyahnya sistem perbankan nasional, yang 

pada gilirannya akan berdampak pada macetnya sistem pembayaran dan 

perekonomian. Kondisi ini mendorong dilakukannya restrukturisasi perbankan 

di Indonesia yang bertumpu kepada tiga strategi, yakni memulihkan 

kepercayaan terhadap perbankan nasional, meningkatkan solvabilitas 

perbankan dan memberdayakan kembali operasional perbankan. 

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya sebagai berikut: 

Program Rekapitalisasi, Program Restrukturisasi Kredit , Perkembangan 

Infrastruktur Perbankan, Peningkatan Fungsi Pengawasan Bank.  

Pemikiran M. Umer Chapra mengenai restrukturisasi sistem keuangan 

mengenai distribusi pembiayaan yang adil dan perantara yang efisien relevan 

dengan restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia. Bahkan restrukturisasi 

                                                           
77 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006) 1-2. 
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sistem keuangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan di Indonesia jauh 

lebih luas dibandingkan dengan restrukturisasi yang diungkapkan oleh Umer 

Chapra. Restrukturisasi sistem keuangan Umer Chapra hanya sebatas tertuju 

pada lembaga keuangan (perbankan) mengenai distribusi pembiayaan yang 

adil dan perantara yang efisien, sedangkan restrukturisasi sistem keuangan di 

Indonesia mencangkup bidang moneter, fiskal, governance dan perbankan. 

proses restrukturisasi perbankan tersebut relatif berjalan lamban. 

Dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya yang terkena krisis 

perbankan. Proses restrukturisasi di Indonesia relatif tertinggal. Keberhasilan 

restrukturisasi perbankan tergantung pada terciptanya situasi dan kondisi 

makroekonomi yang stabil dan keberhasilan langkah restrukturisasi disektor 

riil. Pelaksanaan restrukturisasi sektor keuangan seharusnya dilakukan secara 

bertahap dalam rentan waktu yang tepat dan pasti antara satu paket dengan 

paket berikutnya. Paket-paket restrukturisasi harus saling terkait/ dukung 

mendukung yang sudah dirancang sebelumnya dalam suatu perencanaan.  

 

B. Analisis Restrukturisasi Sistem Keuangan Menurut M. Umer Chapra 

dan Relevansinya Terhadap Implementasi Pada Restrukturisasi 

Perbankan Syariah di Indonesia  

 Sebagaimana fungsi utama bank yang telah dinyatakan dalam undang-

undang yaitu sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat, 

serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke 
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arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak tersebut, maka bank bertugas 

sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. 

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang 

menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara untuk 

menerima, memindahkan atau menyalurkan dana di antara kedua belah pihak 

yang terpisah tanpa saling mengenal antara satu sama lain. 

Restrukturisasi sistem keuangan yang diungkapkan Umer Chapra 

mengenai distribusi pembiayaan yang adil dianggap salah satu kunci/ cara 

mengurangi pemusatan kekayaan. Karena, praktek umum perbankan hanya 

memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan-perusahaan yang 

memiliki jaminan kolateral dan yang memiliki jumlah tabungan internal yang 

besar, dengan mengabaikan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di 

atas rata-rata dari modal mereka sehingga rekrutmen perusahaan hanya dari 

kelas sosial dan menimbulkan kegagalan masyarakat memanfaatkan bakat 

wirausahanya secara maksimal, padahal keadilan distribusi dalam ekonomi 

Islam, merupakan suatu keadaan yang tidak memihak pada salah satu pihak 

atau golongan tertentu dalam ekonomi. Menurut Umer Chapra dalam 

distribusi pembiayaan yang adil meliputi pembiayaan pada IKM (Industri 

Kecil Dan Menengah) di sini Umer Chapra melihat potensi IKM cukup besar 

untuk pertumbuhan dan pemerataan suatu negara. Bahkan negara-negara 

OECD (Organisation foe Economic Co-operation Development) telah 
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menyadari potensi IKM dalam menciptakan lapangan kerja. Pada dasawarsa 

yang lalu IKM telah menciptakan lapangan kerja baru dengan perbandingan 

yang tidak wajar, dan negara-negara industri dimana IKM  berperan penting 

telah memiliki keberhasilan lebih besar dalam mencapai laju pengangguran 

yang lebih rendah. Karena itu, sebagian anggota OECD seperti Itali, Jerman 

dan Jepang telah memperkenalkan tindakan-tindakan untuk 

mengggalakkannya.78 

Namun, potensi IKM yang cukup baik untuk menanggulangi 

pengangguran dan untuk pemerataan pendapatan akan menjadi mimpi tanpa 

menghapus kelemahan-kelemahan beroperasinya IKM. Menghapus 

kelemahan tersebut melalui dua cara yaitu pertama, adanya kebijakan-

kebijakan yang mempunyai komitmen mendukung petani kecil dan IKM. 

Kedua, adanya akses terhadap lembaga keuangan dalam kerangka bagi hasil/ 

bagi resiko.  

Perbankan syariah telah melakukan distribusi pembiayaan dengan 

berdasarkan akad, jenis penggunaan dan kategori usaha serta pembiayaan 

berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha penerima pembiayaan 

terlihat dari tabel 3.3, tabel 3.4 dan tabel 3.5  . Dari data statistik perbankan 

syariah yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia,  

terlihat bahwa tingkat pembiayaan setiap tahun mengalami peningkatan. 

Semakin banyak tingkat pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia serta 

                                                           
78 Chapra, Islam Dan Tantangan .......315. 
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mengurangi pengangguran dengan adanya pembiayaan pada sektor-sektor 

usaha yang berkembang di Indonesia. UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) yang tidak hanya mencangkup industri pengolahan saja, namun 

juga mencangkup sektor usaha lain misalnya, perdagangan kontruksi, 

pengangkutan pertanian, jasa dan lainnya.  

Hal ini relevan dengan pemikiran M. Umer Chapra bahwa 

restrukturisasi sistem keuangan meliputi pembiayaan yang adil yang terdiri 

dari pertama membiayai IKM . Perbankan syariah telah menyentuh sektor-

sektor UMKM (terlihat pada tabel 3.4) tercatat pembiayaan modal kerja 

UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 79.949 milyar rupiah 

meningkat di tahun 2016 sebesar 87.363 milyar rupiah dan lapangan usaha 

lainnya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan 

dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, kontruksi, 

perdagangan besar dan ecer, penyediaan akomodosi dan penyediaan makan 

minum, transportasi, pergudangan, dan komunikasi, perantara keuangan, real 

estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, administrasi pemerintah, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan 

lainnya, jasa perorangan yang melayani rumah tangga serta kegiatan yang 

belum jelas batasannya (terlihat tabel 3.5)  tercatat di tahun 2015 sebesar 

131.642 milyar rupiah meningkat pada tahun 2016 sebesar 147.404 milyar 

rupiah.  
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Kedua menurut M. Umer Chapra,  potensi IKM yang cukup baik untuk 

menanggulangi pengangguran dan untuk pemerataan pendapatan akan menjadi 

mimpi tanpa menghapus kelemahan-kelemahan beroperasinya IKM. 

Menghapus kelemahan tersebut melalui dua cara yaitu pertama, adanya 

kebijakan-kebijakan yang mempunyai komitmen mendukung petani kecil dan 

IKM. Kedua, adanya akses terhadap lembaga keuangan dalam kerangka bagi 

hasil/ bagi resiko. 

Harus diakui bahwa cukup banyak upaya pembinaan dan 

pemberdayaan UMKM yang sudah di lakukan di Indonesia. Selama ini pola 

pembinaan meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan 

pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultan bisnis, monitoring usaha, temu 

usaha, dan lokakarya/ seminar usaha kecil. Hanya saja upaya pembinaan 

UMKM sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan 

persepsi mengenai UKM menyebabkan pembinaan usaha kecil masih 

terkotak-kotak atau sector oriented, dimana masing-masing instansi pembina 

menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Karena 

egoisme sektoral, sering dijumpai terjadinya persaingan antar organisasi 

pembina. Bagi pengusaha UMKM pun, mereka sering mengeluh karena hanya 

selalu dijadikan objek binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah 

secara langsung. Saatnya mencari dan menemukan upaya dan koordinasi dari 

para pengusaha dan pemerintah untuk membuat kebijakan pro-industri, pro-

UMKM dan mencari alternatif tujuan ekspor untuk menghindari terpuruknya 

ekonomi Indonesia.  
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Pembinaan usaha kecil yang masih terkotak-kotak tersebut dapat 

diminimalkan dengan pemahaman mengenai perkembangan definisi, profil, 

kebijakan UMKM yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya, 

realitas pola kemitraan yang telah dirintis, serta program kemitraan yang 

mampu meningkatkan kinerja usaha kecil. 

Menurut M. Umer Chapra dalam upaya restrukturisasi sistem 

keuangan poin kedua adalah perantara yang efisien . Dalam sistem yang 

didasarkan pada pemerataan dan bagi hasil/resiko Islam, penilaian dan 

kekuatan proposal berperan penting dalam alokasi sumber-sumber daya. 

Alokasi kredit ini cenderung merefleksikan efisiensi yang lebih besar pada sisi 

permintaan atau penawaran. Pada sisi permintaan, implementasi efektif nilai-

nilai konsumsi Islam secara substansial akan membantu mengurangi 

permintaan pembiayaan pengadaan barang-barang yang tidal esensial dan 

konsumsi pamer. Pada sisi penawaran, persyaratan adanya tangung jawab 

resiko/ keuntungan bersama akan cenderung memaksa bank melakukan 

evaluasi proposal secara hati-hati. Menurutnya pembiayaan pada lembaga 

keuangan akan diberikan kepada sektor swasta maupun pemerintah untuk 

tujuan proyek-proyek produktif. Kredit konsumen memang masih ada atas 

dasar teknik yang diperbolehkan syariah, tetapi hanya sampai pada batas 

tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tahan lama yang 

esensial. Keseluruhan kucuran kredit untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif 

akan dikurangi secara substansial, sehingga membantu menghapuskan 

ketidakseimbangan dan realisasi pemerataan dan efisien. 
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Efisiensi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan 

perhatian agar perbankan syariah dapat berdaya saing, berkembang dan 

mampu berperan secara lebih optimal bagi pembangunan nasional. Sebagai 

entitas bisnis, perbankan syariah dituntut untuk senantiasa bekerja secara 

efisien. 

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) 

dengan masukan (input). Suatu perusahaan dikatakan efisien jika dapat 

menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang 

menggunakan input yang sama. Atau menghasilkan output yang sama,tetapi 

input yang dipergunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah input yang 

digunakan perusahaan lain.  

Perbankan syariah di Indonesia yang berperan sebagai perantara dalam 

lalu lintas pembayaran telah menjalankan perannya, baik dalam hal 

menghimpun maupun menyalurkan dana. Penyaluran pembiayaan  dalam 

perbankan syariah merupakan hal yang penting dan utama dalam kegiatan 

operasional. Melalui kegiatan pembiayaan, bank dapat menghasilkan 

profitabilitas serta mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan tidak 

hanya sekadar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek 

kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi 

kepentingan stakeholder , yakni bagi pemilik bank, karyawan, masyarakat 

(baik debitur maupun pemilik dana) bagi pemerintah (negara)dan bagi bank 

yang bersangkutan. 
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Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim 

murabahah dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang 

pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa 

penggunaan akad murababah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Di 

Indonesia, sampai pada Desember 2016, dominasi pembiayaan murabahah 

pada bank syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 

139.536 milyar rupiah. 

Hal ini dilihat dari komposisi pembiayaan di atas bahwa dominasi 

pembiayaan tersalur adalah menggunakan akad murabahah, kemudian disusul 

dengan musyarakah dan mudharabah. Untuk mempertahankan profitabilitas 

dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah akan 

cenderung memaksimalkan pembiayaan dengan akad murabahah 

dibandingkan akad-akad lain.  Jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan, 

pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di 

antara pembiayaan-pembiayaan lain.  

Hal ini belum sepenuhnya relevan Umer Chapra bahwa pembiayaan 

pada lembaga keuangan akan diberikan kepada sektor swasta maupun 

pemerintah untuk tujuan proyek-proyek produktif karena pembiayaan 

murabahah pada umumnya bersifat konsumtif, sehingga tidak seimbang antara 

sektor moneter dan sektor riil. Pembiayaan bank syariah yang lebih 

menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bank syariah terbukti efektif 

memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan 
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sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta instrumen 

profit and loss sharing secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju 

inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian 

pembiayaan dengan prinsip kerja sama ini belum tumbuh optimal dan 

konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah dan juga 

terlihat pada tabel 3.4 bahwa pembiayaan konsumtif jauh lebih besar 

dibandingkan pembiayaan lainnya dan terus meningkat tiap tahunnya pada 

tahun 2015 sebesar 81.357 milyar rupiah meningkat pada tahun 2016 menjadi 

100.602 milyar rupiah. Porsi pembiayaan sala>m dan ija>rah juga masih terbatas 

dalam portofolio perbankan syariah. Hal itu dikarenakan pembiayaan tersebut 

banyak diterapkan pada sektor pertanian (sala>m), konstruksi dan manufaktur 

(istishna>’). Sementara, pembiayaan bank syariah saat ini fokus pada sektor 

produktif, terutama UMKM dan sektor konsumstif.  

Dalam hal menyalurkan dana perbankan syariah harus menjadi 

perantara yang efisien kepada nasabah yang membutuhkan dana. Maksud dari 

perantara yang efisien disini adalah peruntukan/ kegunaan pembiayaan yang 

diberikan perbankan syariah kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan prinsip 

dari perbankan syariah adalah bagi hasil/bagi resiko untuk itu perbankan 

syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan analisis 5C 

yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition 

(keadaan/prospek usaha) dan collateral (jaminan/agunan). Hal ini relevan 

dengan pemikiran Umer Chapra bahwa lembaga keuangan syariah 

menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dirasa kurang begitu ketat 
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pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah terlihat bahwa 

tingkat NPF (non performing financing)/ pembiayaan bermasalah terus 

meningkat pada setiap jenis pembiayaan. Pada pembiayaan berdasarkan jenis 

akad, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha, serta 

pembiayaan berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha penerima 

pembiayaan jumlah NPF pada tahun 2015 sebesar 9.248 milyar rupiah 

meningkat pada tahun 2016 menjadi 10.298 milyar rupiah. Untuk itu perlunya 

peningkatan pada prinsip kehati-hatian pada setiap pembiayaan yang 

dilakukan. 

Pola konsumsi masyarakat Indonesia yang juga harus diubah, 

mengarahkan setiap individu supaya pembiayaan diarahkan untuk kegiatan 

produktif. Jika kegiatan produktif atau usahanya dapat berjalan maka 

pembiayaan untuk konsumsi akan dapat diminimalkan dan menanamkan pola 

menabung untuk masyarakat serta hidup secara sederhana tanpa harus 

menuruti seluruh keinginannya supaya pembiayaan untuk konsumtif dan 

penadaan barang-barang untuk kebutuhan sekunder ataupun tersier dapat 

dikurangi. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan:  

1. Pemikiran M. Umer Chapra mengenai restrukturisasi sistem keuangan 

relevan dengan restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia. Bahkan 

restrukturisasi sistem keuangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan di 

Indonesia jauh lebih luas dibandingkan dengan restrukturisasi yang 

diungkapkan oleh Umer Chapra. Restrukturisasi sistem keuangan Umer 

Chapra hanya sebatas tertuju pada lembaga keuangan (perbankan) 

mengenai distribusi pembiayaan yang adil dan perantara yang efisien, 

sedangkan restrukturisasi sistem keuangan di Indonesia mencangkup 

bidang moneter, fiskal, governance dan perbankan.  

2. Implementasi restrukturisasi sistem keuangan M. Umer Chapra relevan 

pada restrukturisasi perbankan syariah di Indonesia, yang memberikan 

pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan lapangan 

usaha lainnya, terkait upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM sudah 

di lakukan di Indonesia namun belum begitu terfokus kepada UMKM. 

Terkait perantara yang efisien belum sepenuhnya relevan karena lebih 

dominan pembiayaan murabahah yang pada umumnya bersifat konsumtif 

dikarenakan untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta 

pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah. 
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B. Saran-saran: 

1. Bagi pemerintah Indonesia dan BI (Bank Indonesia) serta Otoritas Jasa 

Keuangan bersifat proaktif menggerakan bank-bank agar menyalurkan 

kreditnya ke sektor riil.langkah ini bisa dilakukan dengan  memberikan 

insentif pada bank-bank agar berani melakukan ekspansi kreditnya ke 

sektor produktif, tentunya dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian. 

2. Bagi perbankan syariah di Indonesia hendaknya mempermudah akses para 

pengusaha terutama UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah) karena 

permasalahan utama dari UMKM adalah permodalan, selama ini mereka 

hanya mengandalkan modal sendiri sehingga agak lambat untuk 

melakukan perkembangan terhadap usahanya. Namun disini perbankan 

syariah dalam mempermudah akses para pengusaha tetap harus 

memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menekan tingginya 

pembiayaan yang bermasalah. 

3. Untuk para pembaca dan pemerhati ekonomi, penulis berharap akan ada 

penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan sistem keuangan 

karena sistem keuangan suatu negara merupakan kunci utama dari 

perekonomian. Negara dengan sistem keuangan yang baik akan 

menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat akan berjalan dengan baik serta 

permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi seperti pengangguran, 

distribusi pendapatan dan lain-lain akan terselesaikan. 
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