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Kontribusi ulama sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah di 
Indonesia. Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu representasi dari peran 
ulama. Sehingga  harus ditingkatkan lagi perannya terutama dalam fungsi 
pengawasan, pengembangan produk dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menjelaskan kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi 
pengawasan, pengembangan produk dan lembaga selain itu juga untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan 
produk dan lembaga pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode wawancara yang melibatkan beberapa pihak, yaitu: satu 
orang Dewan Pengawas Syariah, satu orang Direksi, satu orang Komisaris dan 
satu orang karyawan yang bekerja di BPRS Cempaka Al Amin. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah dengan metode reduksi data. Dari hasil penelitian 
dapat diketahui bahwa : 1) Kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi 
pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan BPRS 
Cempaka Al Amin secara umum sudah optimal. Dengan melakukan pemantauan, 
pengawasan, memberikan masukan dan saran, melakukan koordinasi dan 
komunikasi, menganalisis laporan dan evaluasi. Pada akhirnya dapat memberikan 
dampak positif terhadap BPRS itu sendiri. 2) Faktor-faktor yang mendukung 
kontribusinya sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, 
pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan BPRS Cempaka Al 
Amin antara lain adalah dari segi kompetensi yang dimiliki oleh DPS sudah 
memenuhi syarat yaitu memiliki kualifikasi keilmuan antara ilmu fiqh muamalah 
dan ekonomi Islam modern yang memadai, faktor ketokohan beliau sehingga 
lebih mudah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat lingkungan sekitar, 
dan juga jarak rumah beliau yang dekat dengan lokasi BPRS sehingga 
memudahkan untuk konsultasi dan komunikasi. Sedangkan faktor-faktor yang 
menghambat kontribusinya adalah karena faktor umur yang sudah tua terkadang 
menganggu kesehatan fisiknya selain itu beliau juga memiliki kesibukan diluar 
tugasnya sebagai DPS sehingga konsentrasinya tidak sepenuhnya untuk 
memikirkan pengembangan BPRS Cempaka dan inovasi produk baru. 
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The contributions of ulama are very important to the economic development of 
sharia in Indonesia. Sharia supervisory board is a representation of the role of the 
clergy, so it should increase its role especially in supervisory function, product 
development and institutions. This study aims to identify and explain the 
contribution of the Sharia Supervisory Board in the supervisory function, product 
development and institutions and also to identify and describe the factors that 
support and hinder the Sharia Supervisory Board in the supervisory function, 
product development and institution in the BPRS Cempaka Al Amin South of 
Jakarta. The research was conducted by interview involving one person from 
several parties, namely Sharia Supervisory Board, the Directors, the 
Commissioner and one employee working in the BPRS Cempaka Al Amin. Data 
analysis technique used is the data reduction method. From the results of this 
research it is acknowledged that: 1) Contribution of Sharia Supervisory Board in 
the supervisory function, product development and institutions to the development 
of BPRS Cempaka Al Amin generally were optimal. By monitoring, supervising, 
providing remarks and advice, carrying out coordination and communication, 
analyzing reports and evaluation, positive impacts is given towards the BPRS 
Cempaka Al Amin. 2) The factors that support the contribution as Sharia 
Supervisory Board in the supervisory function, product development and 
institutions on the development of the BPRS Cempaka Al Amin among others, is 
because in terms of competencies possessed by Sharia Supervisory Board is 
already eligible ie qualification of studies between the science of fiqh muamalah 
and economics of modern Islam that is adequate, the role figure factor displayed 
by the sharia supervisory board makes it easier to disseminate to the public in the 
surrounding environment, and also the distance of his house is near to the location 
of BPRS Cempaka Al Amin, hence making it easier for consultation and 
communication. While the factors that hamper the contribution of sharia 
supervisory board is due to the old age factor which sometimes interfere with his 
physical health. In addition, the sharia supervisory board is also busy outside of 
his task as a sharia supervisory board, thus his concentration is not only focused 
for the BPRS Cempaka Al Amin development and innovation of new products. 
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PENDAHULUAN 

 Industri perbankan syari’ah sejatinya dijalankan berdasarkan  prinsip dan 

sistem syari’ah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan 

syari’ah  merupakan hal mendasar dalam perbankan syari’ah. Untuk tujuan itulah 

semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syari’ah wajib memiliki institusi 

internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut 

berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan 

bahwa setiap bank umum syari’ah atau bank konvensional yang memiliki unit 

usaha syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS). Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS, yaitu seseorang yang ahli di 

bidang syariah muamalah dan didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan 

umum di bidang operasional lembaga keuangan syariah. 

 Antonio (1999) menjelaskan bahwa untuk menjaga kemurnian praktik 

bank syari’ah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Adanya DPS 

ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara BPR dengan BPRS. 

Secara teoritis fungsi dan peran DPS adalah mengawasi jalannya lembaga 

keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah serta 

meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah 

yang diawasinya agar lembaga tersebut dapat berkembang. Untuk melakukan 

pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang 

integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern 

(Ubaedul, 2015). DPS ini dibentuk dengan rekomendasi dari Dewan Syari’ah 

Nasional (DSN) yang dibentuk sejak tahun 1997 sebagai lembaga syari’ah 

tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyari’ahan lembaga- 

lembaga keuangan syari’ah di Indonesia (Prabowo, 2000). 



 Dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah kurang berkontribusi secara 

maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemui permasalahan yang 

menyebabkan tidak optimalnya aspek pengawasan sebagaimana diharapkan, baik 

faktor internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan pada DPS yang 

menyebabkan peran DPS tidak optimal antara lain: permasalahan dari aspek 

legislasi, permasalahan dari aspek organisasi dan manajemen, permasalahan dari 

aspek sumber daya manusia dan kinerja serta permasalahan dari aspek sarana dan 

prasarana. Permasalahan-permasalahan ini harus dibenahi sehingga DPS dapat 

berfungsi dan bekerja sesuai harapan. (Isa, 2013). 

 Peran dan fungsi DPS harus benar-benar dioptimalkan karena akan sangat 

mengkhawatirkan jika masih banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang 

dari ketentuan syariah islam sehingga berakibat pada pelanggaran shariah 

compliance. Hal ini tentu saja berdampak pada citra dan kredibilitas bank syariah 

dimata masyarakat menjadi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat 

kepada bank syariah tersebut, karena DPS merupakan  tulang punggung dari 

kelancaran penerapan prinsip syariah pada bank syariah.  

 Agustiono (2013) menyatakan: Kita sangat sedih melihat para ulama dan 

ustadz yang secara tertulis dicantumkan sebagai Dewan Pengawas Syari’ah di 

Bank Syari’ah, tetapi fungsinya jauh dari optimal. Banyak di antara mereka yang 

tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari’ah. Bahkan 

terkadang, meja saja tidak diberikan kepada Dewan Pengawas Syari’ah tersebut. 

Tidak sedikit pula Dewan Pengawas Syari’ah yang amat jarang datang ke bank 

syari’ah. Kalaupun mereka datang, asal datang saja, mereka tidak memeriksa 

format dan redaksi akad, bagaimana bank syari’ah menjalankan restruksirisasi, 

reschedule, cara penetapan margin, dsb. Terkadang Dewan Pengawas Syari’ah 

datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak 

datang ke bank syari’ah yang seharusnya diawasinya. Karena itu, tak 

mengherankan jika masih banyak praktik perbankan syari’ah yang menyimpang 

dari ketentuan syari’ah Islam. 



 Hal tersebut didukung oleh fenomena buruk yang terjadi saat ini di dalam 

praktik pengawasan syari’ah di beberapa perbankan syari’ah di Indonesia, dimana 

hal tersebut menandakan peran vital DPS belum berjalan secara optimal. Kasus 

terbaru mencoreng nama baik perbankan syariah terjadi pada Bank Syariah 

Mandiri cabang Bogor yang melakukan penyimpangan pemberian fasilitas 

pembiayaan kredit terhadap 197 nasabah fiktif senilai 102 miliar, dan merugikan 

bank yang bersangkutan hingga 59 milyar. 2 Kasus ini melibatkan pegawai bank 

salah satu akibat lemahnya model pengawasan DPS yang berjalan selama ini. 

Dikutip dari jurnal (Isa Ansori, 2013). 

 Dengan dilatar belakangi hal tersebut, dirasa penting untuk meneliti 

bagaimana “Kontribusi Dewan Pengawas Syariah Dalam Fungsi Pengawasan, 

Pengembangan Produk dan Pengembangan Lembaga Terhadap Perkembangan 

BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan”. Dipilihnya BPRS Cempaka Al Amin 

sebagai objek penelitian adalah karena penyusun melihat DPS di BPRS Cempaka 

Al Amin selama ini kurang berkontribusi banyak dalam hal perkembangan BPRS 

itu sendiri, terutama dalam hal pengembangan produk dimana DPS tidak pernah 

memberikan inovasi produk baru kepada manajemen BPRS. Seorang DPS yang 

berlatar belakang menguasai fiqh muamalah dan ekonomi Islam tentu memahami 

keperluan sehari-hari masyarakat serta dapat menyerap aspirasi dan kebutuhan 

finansial masyarakat tersebut untuk kemudian merumuskannya bersama 

manajemen BPRS yang nantinya akan menghasilkan produk baru. Hal ini sangat 

disayangkan karena BPRS Cempaka Al Amin yang merupakan satu-satunya 

BPRS yang memiliki izin prinsip berdomisili di Jakarta tentunya memiliki potensi 

yang lebih besar untuk terus berkembang dan dikenal masyarakat. 

KERANGKA TEORI 

Telaah Pustaka 

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung teori mengenai 

Kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan 



produk dan pengembangan lembaga. Peneliti mencantumkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya: 

 Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Muestofa (2015) dengan judul 

“Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian Dan Kompetensi Dewan 

Pengawas Syari’ah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan, model 

pengorganisasian dan kompetensi DPS pada bank Muamalat Indonesia terhadap 

penerapan kepatuhan syariah. Jenis dan metode penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syari’ah Bank Muamalat 

Indonesia masih didominasi oleh para pakar yang memiliki latar belakang 

akademisi. Belum diimbangi dengan pakar khususnya praktisi dalam bidang 

ekonomi, keuangan atau akuntansi syariah. Sehingga belum menampakkan 

susunan Dewan Pengawas Syari’ah yang ideal sebagaimana stadar AAOIFI. 

Selain itu, selama ini pengawasan lebih banyak dilakukan oleh divisi kepatuhan 

syariah, yang mana divisi tersebut secara struktural adalah karyawan Bank 

Muamalat itu sendiri. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2010) berjudul “Peran dan 

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bagaimana peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas 

Syari’ah di lapangan yang kemudian dilihat kesesuaiannya dengan peraturan-

peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang 

mengunakan data primer berupa hasil survei, hasil wawancara dan kuesioner. 

Adapun responden yang akan diteliti adalah Dewan Pengawas Syari’ah dan 

BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

Dewan Pengawas Syari’ah terhadap BPRS di Yogyakarta belum sepenuhnya 

maksimal. Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan 

pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan 

Dewan Pengawas Syari’ah sampai saat ini masih sangat lemah selain itu 



kesadaran bahwa Dewan Pengawas Syari’ah adalah bagian terpenting dan sangat 

berpengaruh dalam BPRS juga masih belum disadari sepenuhnya. Bahkan 

kedatangan Dewan Pengawas Syari’ah terhadap BPRS untuk melakukan 

pengawasan juga sangat jarang dilakukan. Pengaruh Dewan Pengawas Syari’ah 

terhadap perbankan syariah sangatlah besar, keabsahan dan kehalalan suatu 

produk dalam perbankan syariah sangat ditentukan oleh kredibilitas Dewan 

Pengawas Syari’ah nya. Akan baik adanya terhadap kinerja perbankan syariah 

jika Dewan Pengawas Syari’ah nya juga mampu untuk menjalankan tugasnya. 

Begitu pula sebaliknya, Dewan Pengawas Syari’ah yang tidak mampu 

menjalankan tugasnya maka citra perbankan syariah yang di”naungi”nya akan 

ikut runtuh. 

 Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Abdul (2011) yang berjudul 

“Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Mataram”. 

Dilihat dari sumber datanya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research). Sedangkan ditinjau dari sifat datanya, penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi observasi, wawancara dan 

dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota 

Mataram berjalan kurang efektif, faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

rendahnya efektivitas pengawasan ini adalah intensitas pengawasan yang masih 

minim, sehingga Dewan Pengawas Syari’ah BPR Syariah Patuh Beramal tidak 

melihat secara riil transaksi operasional yang terjadi di bank syariah. Dilihat dari 

dari segi kompetensi, para Dewan Pengawas Syari’ah di BPR Syariah di Kota 

Mataram memiliki kompetensi yang sangat memadai dan sesuai dengan 

memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Dengan kompetensi 

yang mereka miliki, mereka sangat memahami betul konsep operasional 

perbankan syariah. Meski secara fisik mereka jarang melakukan pengawasan, 

namun dalam berbagai permasalahan yang dihadapi bank, mereka memberikan 

konstribusi pemikiran untuk memecahkan permasalahan bank.  



LANDASAN TEORI 

Pengertian Kontribusi 

 Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, yang 

memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan 

(Susanti, 2005). Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. 

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang 

dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun 

negatif terhadap pihak lain.  

 Pengertian kontribusi secara umum adalah peran seseorang dalam 

keikutsertaan terhadap sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan 

atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu 

membuat sesuatu yang sukses. Seseorang dapat dikatakan memberikan kontribusi 

ketika ia melibatkan diri dan memberikan sesuatu yang bermanfaat atau bernilai 

kepada orang lain dan lingkungan sekitar, baik itu dalam hal tenaga maupun 

pikiran. 

 Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan 

efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat 

posisi perannya agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dari 

individu dapat diukur dari beberapa hal yaitu: usaha, kemampuan, loyalitas dan 

keahlian (Anne Ahira, 2012). 

Pengertian Dewan Pengawas Syariah 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “dewan” adalah badan 

yang terdiri dari beberapa anggota yang mana pekerjaannya menentukan atau 

memutuskan sesuatu dengan jalan berunding atau musyawarah (KBBI).  

Sedangkan pengawas adalah orang yang mengawasi jalannya suatu kegiatan yang 

sedang dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain. Syariah menurut bahasa adalah 

hukum-hukum syara mengenai perbuatan (insan) yang berdasarkan dalil-dalil 



terperinci yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad 

SAW. 

 Sedangkan pengertian Dewan Pengawas Syari’ah menurut Keputusan 

Dewan Pimpinan MUI No.Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut: 

a. Dewan Pengawas Syari’ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan 

syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di 

lembaga keuangan syariah tersebut. 

b. Dewan Pengawas Syari’ah diangkat dan diberhentikan di lembaga 

keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari 

DSN. 

  Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah adalah 

dewan yang keanggotanya direkomendasikan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang 

diatur oleh DSN.  

Pengertian Dewan Pengawas Syari’ah secara keseluruhan yaitu suatu 

badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional dan 

diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, melihat secara dekat 

aktivitas pada perbankan dan lembaga keuangan syariah, serta mengawasi 

jalannya suatu kegiatan pada lembaga keuangan syariah tersebut agar 

senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah dan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan Dewan Syariah 

Nasional. 

Pengawasan  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti  penilikan 

atau penjagaan. Sedangkan pengawasan menurut Sondang P. Siagian adalah 

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 



telah ditentukan sebelumnya. 

 Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti proses 

kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan 

tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki 

penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara 

efektif dan efisien. 

PENGEMBANGAN PRODUK 

 Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti 

proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk 

fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan 

pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) 

Pengembangan adalah memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis 

kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisi 

kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan 

temuan-temuan uji lapangan. 

 Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, 

terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang 

semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk 

menciptakan mutu yang lebih baik. 

 Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah 

perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. 

Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus 

mengikuti konsekuensinya. Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber 

daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang 

mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank 

syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara 

simultan. Untuk itu perlukan peran dari seorang DPS. DPS memiliki peran kunci 

dalam pengembangan produk perbankan syariah. Umumnya, Dewan Pengawas 



Syari’ah menguasai dan mengajarkan fiqh muamalah. Selain itu, mereka juga 

memahami keperluan sehari-hari masyarakatnya. Dari keterkaitan Dewan 

Pengawas Syari’ah dengan masyarakatnya, peran pengembangan produk oleh 

para Dewan Pengawas Syari’ah menjadi ganda, yaitu sebagai berikut:  

1. Menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial umat untuk kemudian 

merumuskannya bersama manajemen bank syariah. 

2. Mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada masyarakat, 

sekaligus menginformasikan keungulan-keungulan produk muamalah 

maaliyah dan perbedaanya dengan produk perbankan ribawi. 

 

PENGEMBANGAN LEMBAGA 

 Menurut Wiryokusumo (2011) pengembangan adalah upaya pendidikan 

baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, 

terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, 

keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri 

untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya 

martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri. 

 Tujuan pengembangan Lembaga Perbankan Syariah ke depan adalah 

menciptakan perbankan syariah yang mampu mendukung terwujudnya 

perekonomian yang kuat sehingga diperlukan prudential banking regulation agar 

usahanya dapat selalu berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi yang 

berdasarkan aktivitas lapangan yang dilakukan di BPRS Cempaka Al Amin 



Jakarta Selatan. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari satu orang 

Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi dan Karyawan. Dalam kajian ini, 

penulis menggunakan dua bagian sumber data, yaitu: data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan cara 

wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan atau data 

yang dimiliki oleh lembaga terkait sebagai objek penelitian. 

 Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah Analisis Deskriptif 

Kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Analisis data yaitu melalui cara 

memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenaranya, mengkategorikan 

dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang 

ada. 

PEMBAHASAN  

Kontribusi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perkembangan BPRS 

Cempaka Al Amin 

a. Fungsi Pengawasan 

 Dari hasil wawancara dan observasi dengan para subyek ditemukan 

beberapa perbedaan antara asumsi yang selama ini beredar ditengah masyarakat 

dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khusunya pada penelitian ini 

penyusun melakukan penelitian pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan. 

Agustiono (2013) menyatakan “Terkadang Dewan Pengawas Syariah datang 

sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang 

ke bank syariah yang seharusnya diawasinya” hal ini bertolak belakang dengan 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BPRS Cempaka Al Amin.  

 Dilihat dari fungsi pengawasan, DPS dirasa sudah berkontribusi dengan 

cukup optimal. Salah satunya adalah memenuhi prinsip pengawasan bank yaitu 

bersifat sistem, dimana kegiatan pengawasan bank syariah harus menerapkan 

sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 



pengawasan. Artinya pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, 

kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan 

pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah 

telah dijalankan dengan objektif dan independen (Dani El Qori, 2014). Hal 

tersebut salah satunya dinilai dari frekuensi kunjungan yang dilakukan DPS ke 

BPRS Cempaka. 

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direksi dimana DPS datang untuk 

 memantau dan mengawasi dalam kurun waktu “Sebulan 2 kali, kalau 

 enam bulan biasanya datang 10 sampai 12 kali” W1 (2).  

 Begitupula dengan Karyawan yang menyatakan:  

 “Sebulan sekali, biasanya itu kalau fungsi pengawasan dari DPS setelah 

 akhir bulan, bahkan pernah juga sebelum akhir bulan, karna melihat 

 kesesuaian antara peraturan dan praktiknya” W3 (2-4).  

 Senada dengan pendapat Direksi dan Karyawan, Komisaris pun 

 mengatakan hal serupa:  

 “Setiap ada produk baru dia pasti datang, sekitar sebulan sekali dia 

datang mampir ngobrol-ngobrol” W4 (2-3). 

 Hal itu diperkuat dengan pernyataan DPS yang menyatakan:  

 “Sebulan sekali itu yang wajib, yang tidak wajib nya kapan waktu aja, 

kadang seminggu sekali saya dadakan tanpa pemberitahuan datang kekantor. 

Saya datang liat situasi, ngobrol-ngobrol ga hanya sekedar datang tapi saya juga 

nanya-nanya tentang produk baru, termasuk yang kemarin itu yang produk travel 

kan untuk umrah. Jadi kita perbankan syariah nilai-nilai produk sesuai dengan 

yang sudah digariskan oleh  agama, itu yang selalu saya pantau, bukan hanya 

disitu saja juga nanya-nanya kepada masyarakat mengenai produk terkait” W2 

(2-9).  



 Dari beberapa pernyataan sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

DPS sudah melakukan fungsi pengawasannya terhadap BPRS Cempaka Al Amin 

dengan baik, salah satunya yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap 

bulannya. 

b. Fungsi Pengembangan Produk 

 Sedangkan dari segi pengembangan produk Untuk saat ini BPRS memang 

belum dikenal luas oleh masyarakat dan mungkin beberapa dari masyarakat 

Indonesia masih asing ketika mendengar kata BPRS, tetapi tidak menutup 

kemungkinan bagi BPRS untuk dapat menyaingi eksistensi Bank Konvesional. 

Dimana terdapat beberapa faktor yang mendukung pengembangan produk BPRS 

dibanding bank lain, sebagaimana yang dikatakan oleh DPS  

 “Karna semakin lama orang semakin menyadari kekuatan ekonomi islam, 

 artinya ketika krisis moneter 1998 semua kan pada collap pada hancur 

 yang bertahankan  bank muamalat bank islam jadi mulai timbul keyakinan 

 umat dan ada keinginan untuk beralih ke syariah. Sehingga bisa orang 

 dengan keyakinan keinginan tinggi insyaAllah bisa mempercepat proses, 

 kedua BPRS kita satu-satunya BPRS di Jakarta, berdiri di ibukota, yang 

 lain nya ga ada, semuanya bank-bank konvensional yang bersistem 

 syariah, datanya bisa dicek di BI, BPRS Cempaka Al Amin satu-satunya, 

 DKI Jakarta loh ya, kalau Tangerang banyak, Bekasi banyak, Depok 

 apalagi” W2 (183-191).  

 Jadi kesimpulannya adalah faktor penghambat perkembangan produk di 

BPRS Cempaka adalah karena kurangnya sosialisasi dan persepsi yang muncul di 

masyarakat bahwa bank Islam sama aja dengan bank Konvensional, sedangkan 

faktor pendukung nya adalah kesadaran dan keyakinan umat untuk beralih kepada 

sistem syariah, dan menjadi sebuah kebanggaan serta nilai tambah bagi BPRS 

Cempaka karena merupakan satu-satunya BPRS yang berdiri di Ibukota.  



 Pengembangan produk artinya menghasilkan produk baru berdasarkan 

temuan-temuan di lapangan. Seorang Dewan Pengawas Syariah yang berlatar 

belakang menguasai fiqh muamalah dan ekonomi Islam pada umumnya tentu 

memahami keperluan sehari-hari masyarakat serta dapat menyerap aspirasi dan 

kebutuhan finansial masyarakat tersebut untuk kemudian merumuskannya 

bersama manajemen BPRS yang nantinya akan menghasilkan produk baru. Tetapi 

hal tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPS melainkan tanggung 

jawab pihak manajemen BPRS itu sendiri. DPS hanya berperan dalam pemberian 

saran dan menjaga kesyariahan produk tersebut bukan untuk pengembangan 

produk. Sehingga yang dilakukan DPS di BPRS Cempaka Al Amin selama ini 

sudah optimal dan sesuai dengan peran dan fungsinya.  

c. Fungsi Pengembangan Lembaga 

 Fungsi lain yang tak kalah penting yang dilakukan oleh DPS selain fungsi 

pengawasan dan fungsi pengembangan produk adalah fungsi pengembangan 

lembaga. Fungsi pengembangan lembaga yang sudah dilakukan oleh DPS  

diharapakan dapat meyakinkan masyarakat terhadap perbankan syariah 

terutama BPRS Cempaka bahwa produk-produk yang ditawarkan sudah sesuai 

dengan ketentuan syariah, terlebih BPRS Cempaka merupakan satu-satunya 

BPRS yang ada di DKI Jakarta. 

 Dalam pengembangan lembaga DPS menerapkan pengaplikasian ilmu 

agama Islam secara keseluruhan dimulai dari hal-hal yang paling kecil,yaitu 

dengan melakukan pengawasan dan senantiasa menjadi pengingat seluruh 

pelaku dalam BPRS untuk selalu melakukan hal-hal positif dan mengikuti 

nilai-nilai sesuai syariah, yaitu membangun hubungan yang harmonis satu 

sama lain serta menerapkan metode tatap senyum sapa terhadap nasabah. 

Tidak hanya dalam hal kajian produk tetapi juga menyeluruh dalam aspek 

operasional sehingga BPRS itu sendiri bisa berkembang seperti hal nya bank 

konvensional. 



2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Kontribusi Dewan 

Pengawas Syariah Dalam Fungsi Pengawasan, Pengembangan Produk dan 

Lembaga Terhadap Perkembangan BPRS Cempaka Al Amin 

a. Faktor Pendukung  

   Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penyusun 

 pada beberapa informan antara lain DPS, Komisaris, Direksi dan 

 Karyawan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung 

 Kontribusi DPS dalam menjalankan tugas nya adalah faktor lokasi kerja 

 dengan tempat tinggal DPS yang sangat dekat sehingga memudahkan 

untuk konsultasi dan komunikasi. Selain itu DPS juga mempunyai relasi 

 yang cukup banyak, faktor ketokohan beliau sebagai mantan pengurus di 

Pondok Pesantren Darunnajah membuat beliau lebih mudah dalam 

 melakukan sosialisasi kepada masyarakat lingkungan sekitar. Dari segi 

kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS 

Cempaka sudah memenuhi syarat yaitu memiliki kualifikasi keilmuan 

antara ilmu fiqh muamalah dan Ekonomi Islam modern yang memadai. 

 

b. Faktor Penghambat 

 Sedangkan menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

 penyusun pada beberapa informan antara lain DPS, Komisaris, Direksi dan 

 Karyawan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat 

 DPS dalam menjalankan tugas salah satunya adalah faktor umur yang 

sudah tua terkadang menganggu kesehatan fisiknya. Selain itu beliau juga 

memiliki kesibukan diluar tugasnya menjadi DPS, sehingga konsentrasi tidak 

sepenuhnya untuk memikirkan pengembangan BPRS Cempaka dan inovasi 

produk baru. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di BPRS Cempaka 



perihal Kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, 

pengembangan produk dan lembaga pada BPRS Cempaka Al Amin diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, DPS sudah berkontribusi dengan cukup optimal, 

yaitu melakukan pemantauan, pengawasan, memberikan masukan 

dan saran, melakukan koordinasi dan komunikasi, menganalisa 

laporan dan evaluasi. Pada akhirnya dapat memberikan dampak 

positif terhadap BPRS itu sendiri, hal tersebut ditunjukkan oleh: 

a. Fungsi Pengawasan  

 Pengawasan DPS pada BPRS Cempaka Al Amin secara umum sudah 

berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Pengawas Syariah 

sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No: 6/46/PBI/2004. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti:  

1) Frekuensi kunjungan yang dilakukan DPS ke BPRS Cempaka secara 

rutin pada setiap bulannya. 

2) Melaksanakan tugas pengawasan baik secara formal maupun non-

formal. 

3) Memiliki kualifikasi keilmuan yang integral antara fiqh muamalah dan 

ilmu ekonomi Islam modern. 

4) Pelaporan hasil pengawasan secara disiplin pada setiap semesternya. 

  

b. Fungsi Pengembangan Produk. 

 Dalam menjalankan fungsi pengembangan produk juga DPS sudah 

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Pengawas Syariah 

sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No: 6/46/PBI/2004. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti: 

1) Mencermati, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada 

operasional BPRS Cempaka. 

2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank 



syariah melalui majelis ta’lim dan pengajian-pengajian.  

 

c. Pengembangan Lembaga  

 Fungsi lain yang tak kalah penting adalah pengembangan lembaga dan  

DPS sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Pengawas 

Syariah yang tertulis pada Peraturan Bank Indonesia No: 6/46/PBI/2004. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa faktor seperti : 

1) Pemberian pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada BPRS 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 

2) Menanamkan kesadaran dan selalu mengingatkan akan pentingnya 

mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada seluruh karyawan BPRS. 

3) Pengaplikasian Ilmu Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kontribusinya 

sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, 

pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan BPRS 

Cempaka, antara lain:  

a. Faktor yang mendukung adalah dari segi kompetensi yang dimiliki oleh 

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Cempaka Al Amin sudah memenuhi 

syarat yaitu memiliki kualifikasi keilmuan antara ilmu fiqh muamalah dan 

ekonomi Islam modern yang memadai, faktor ketokohan beliau sebagai 

mantan pengurus di Pondok Pesantren Darunnajah sehingga lebih mudah 

dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat lingkungan sekitar, dan 

juga jarak rumah beliau yang dekat dengan lokasi BPRS sehingga 

memudahkan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi.  

b. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kontribusinya adalah karena 

faktor umur yang terkadang menganggu kesehatan fisiknya, selain itu 

beliau juga memiliki kesibukan diluar tugas nya menjadi DPS sehingga 

konsentrasinya tidak sepenuhnya untuk memikirkan pengembangan BPRS 



Cempaka dan inovasi produk baru. 

 

Saran 

1. DPS hendaknya lebih aktif dalam memberikan masukan terkait dengan 

inovasi produk BPRS di Cempaka Al Amin khususnya produk yang 

mudah diterima oleh masyarakat di lingkungan sekitar. 

2. Sebaiknya  DPS, lebih fokus pada peran dan fungsinya di BPRS selaku 

Dewan Pengawas Syariah disamping kesibukannya menjadi seorang 

businessman. Selama ini DPS yg ada di BPRS Cempaka Al Amin 

memiliki kesibukan yang cukup banyak diluar. Sebagai timbal baliknya 

agar DPS bisa lebih maksimal menjalankan tugas dan kewajiban nya di 

BPRS Cempaka Al Amin maka pihak manajemen BPRS memberikan 

tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. 

3. Sebaiknya ada regenerasi DPS agar BPRS Cempaka lebih berkembang.  
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