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Paper T1 ini bagus dan benar karena: 
1. Semua materi kuliah Hukum Ekonomi yang telah disampaikan dosen sampai periode UTS, dibahas dalam paper ini 
dan pembahasannya dikaitkan dengan tema yang telah ditugaskan oleh dosen (lihat kalimat-kalimat yg diwarnai 
kuning). 

2. Penulisan tiap-tiap materi kuliah Hukum Ekonomi  dalam paper ini, ditulis secara urut seperti urutan yang 
disampaikan dosen di perkuliahan. 

3. Paper ini dilengkapi dengan sumber-sumber bacaan di footnote-nya, yang menunjukkan mahasiswa penulisnya 
serius dalam mengerjakan papernya dan banyak membaca materi-materi lain di luar materi kuliah. 

4. Teknik penulisannya rapi, dengan judul, sub judul, paragraf, dan sub paragraf. 

 

Analisa Undang-Undang  No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah dan 

Hubungannya dengan Materi Kuliah Hukum Ekonomi 

Oleh: 

Edo Yudanto 

NIM: 0610113074 

 

 Hukum Ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi/pembagian sumber-sumber daya agar 

tercapai kesejahteraan yang berkeadilan
1
.  Hukum ekonomi telah memenuhi persyaratan sebagai disiplin 

Ilmu Hukum, dengan demikian Sumber-Sumber Hukum Bisnis/Ekonomi antara lain :  

1. Peraturan Perundang-undangan 

2. Perjanjian/Kontrak 

3. Traktat 

4. Yurisprudensi 

5. Kebiasaan-Kebiasaan dalam Bisnis 

6. Doktrin
2
 

 Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai sumber hukum ekonomi harus 

memenuhi beberapa karakteristik hukum ekonomi. Salah satu cara mengkajinya adalah dengan 

menggunakan Pendekatan Hukum Ekonomi. Dibawah ini akan dianalisis apakah Undang-Undang No. 21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah termasuk dalam Karakteristik Hukum ekonomi 

 Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan 

pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah
3
. 

Didalam ketentuan diatas tekandung maksud bahwa seiring dengan adanya payung hukum terhadap suatu 

                                                
1
 Munawar Kholil, Hukum Ekonomi dan Bisnis, http://72.14.235.132/search?q=cache:BIfkKO2q1 

DgJ:kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/hukumBisnis1.ppt+hukum+ekonomi+adalah&cd=6&hl=en&ct=clnk 

 
2
 Munawar Kholil, Hukum Ekonomi dan Bisnis, http://72.14.235.132/search?q=cache:BIfkKO2q1 

DgJ:kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/hukumBisnis1.ppt+hukum+ekonomi+adalah&cd=6&hl=en&ct=clnk 

 
3 Konsideran UU No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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jenis Lembaga Keuangan yang baru akan menciptakan kemakmuran bagi masayarakat. Disebutkan pula 

cara yang digunakan adalah dengan melaksanakan suatu sistem ekonomi yang berdasar prinsip syariah. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan diatas merupakan landasan dibentuknya Undang- undang yang 

terdapat dalam ranah hukum ekonomi. 

 Undang-Undang No 21 tahun 2008 merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah
4
. Hal inilah yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah 

dengan lembaga keuangan konvensional. 

 

Pendekatan Hukum Ekonomi 

 Telah disebutkan diatas bahwa untuk menentukan dapat tidaknya suatu peraturan masuk kedalam 

hukum ekonomi perlu dianalisa menggunakan pendekatan Hukum ekonomi. Hukum ekonomi memiliki 

tiga sifat yakni, Interdisipliner (Hukum Perdata; Hukum Pidana; Hukum Dagang; Hukum Internasional; 

Hukum Administrasi Negara; Hukum Tata negara), multi disipliner (Politik, Hukum, Ekonomi)  dan 

Transnasional. Undang-undang ini terdiri atas 70 pasal yang merupakan perwujudan  berbagai macam 

disiplin hukum, dibawah ini akan dijelaskan bagian bagian tersebut. 

 Pada bagian awal disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang 

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat , diatur tentang asas dibentuknya UU ini, hal ini menunjukkan adanya muatan politik, 

yang mana adanya usaha dari  pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mensejahterakan rakyat 

dengan pembentukan suatu sistem ekonomi syariah. 

 Bank Indonesia adalah Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945
5
, sehingga 

bank sentral disini merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi 

dalam bidang keuangan. Salah satu tugas dari Bank Indonesia dalam bidang Hukum Administrasi Negara 

yang tercantum dalam UU ini terdapat dalam pasal 5 dan 6.  Pasal tersebut berisi tentang pemberian izin 

untuk melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). 

 Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas
6
. Salah satu ciri dari bentuk badan 

hukum ini adalah terpisahnya harta dari pemilik dengan harta perusahaan. Salah satu ketentuan ini 

                                                
4
 Pasal 1 angka 12 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
5
 Pasal 1 angka 3 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
6
 Pasal 7 No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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Menunjukkan bahwa sifat dari UU ini adalah Interdisipliner dalam bidang hukum dagang. Selain itu 

ketentuan yang termasuk dalam hukum dagang adalah adanya kegiatan yang menerbitkan, menawarkan, 

dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui pasar modal
7
. 

 Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan orang per orang dengan orang lain. 

Unsur ini terkandung pula di UU No 21 tahun 2008.  Terdapat istilah Akad, yang mana berarti 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah
8
.  

 Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Kegiatan tersebut bila kita kelompokkan meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi
9
. 

Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
10
, 

kegiatan ini menunjukkan adanya proses distribusi dari masyarakat yang berdana lebih kepada masyarakat 

yang kurang dana, sehingga kegiatan ini dapat digolongkan kedalam kegiatan ekonomi. 

 Semakin majunya persaingan dalam bidang ekonomi, dituntut pula semakin tingginya tingkat 

kompetensi lembaga keuangan. Hal ini membawa konsekuensi diperlukannya SDM yang berkualitas. 

Untuk mengatasi permasalahan ini diatur tentang kemungkinan digunakannya tenaga asing dalam 

menjalankan kegiatan perbankan syari’ah
11
. Ketentuan ini dirumuskan dengan harapan terdapat transfer 

ilmu dari pihak asing agar semakin majunya kegiatan usaha perbankan Syariah di Indonesia.  

 Permasalahan dapat timbul dalam segala kegiatan, tidak terkecuali dalam kegiatan usaha ini. 

Melihat dari latar belakang prinsip yang digunakan, sengketa dalam jenis kegiatan ini diserahkan pada 

pengadilan agama. Penyerahan kewenangan ini merupakan pengaturan yang diatur dalam bidang Hukum 

Tata Negara.  

 Pada bagian Akhir suatu Undang-Undang, biasanya diatur mengenai mekanisme sanksi yang 

diberikan. Bergitu pula dengan Undang-Undang ini. Mekanisme sanksi yang diberikan dibagi menjadi 2 

macam, yakni Sanksi Administratif (pasal 56-58) dan Sanksi Pidana (pasal 59-66). Pasal-Pasal tersebut 

berisi tentang mekanisme sanksi yang secara khusus diatur dibidang perbankan syari’ah. Sehingga dalam 

ketentuan ini berlaku asas hukum lex spesialis derogat lex generalis. 

 

 

 

                                                
7 Pasal 20 (1) huruf h UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
8
 Pasal 1 angka 13 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
9
 Kegiatan Ekonomi,  http://www.e-eukasi.net/mol/mo_full.php?moid=43&fname=_15.htm 
10
 Pasal 4 ayat 1 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

11 Pasal 33 UU No 21 Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah 
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Karakteristik Hukum Ekonomi. 

 Dalam handout yang disusun oleh Siti Hamidah S.H, M.M. disebutkan bahwa karakteristik Hukum 

ekonomi antara lain : 

1. mencakup hukum Publik dan Privat 

2. Cakupan lebih Luas dari Hukum Perdata dan Hukum Dagang 

3. Merupakan Perpaduan dari bidang : 

- Hukum Perdata 

- Hukum Pidana 

- Hukum Dagang 

- Hukum Internasional 

- Hukum Administrasi negara  

- Hukum Tata Negara 

4. bersifat Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transnasional 

5. mengatur secara terinci. 

Kelima karakteristik ini bersifat komulatif, yang berarti bahwa seluruh persyaratan harus terpenuhi.  

 Melihat dari analisa yang telah dijabarkan dalam penjelasan sebelumnya mengenai setiap bagian 

dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam 

karakteristik tersebut dapat dipenuhi, Sehingga Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah dapat digolongkan sebagai peraturan yang mengatur tentang Hukum Ekonomi. 

 

SUBYEK HUKUM EKONOMI DALAM UNDANG UNDANG No 21 TAHUN 2008 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Undang Undang ini termasuk dalam sumber hukum 

ekonomi, yaitu hukum yang menjadi salah satu dasar kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam melakukan 

suatu kegiatan, tentunya terdapat pihak terkait yang sekaligus melakukan kegiatan tersebut. Pihak inilah 

yang biasa disebut dengan Subyek.  

 Ilmu hukum mengenal adanya istilah Subyek Hukum. Subyek hukum ialah pemegang hak dan 

kewajiban menurut hukum
12
. Begitu pula dalam hukum ekonomi, pihak-pihak yang terkait dan menjadi 

pelaku pelaksaan kegiatan disebut serta yang menjadi pemegang hak dan kewajiban disebut dengan 

subyek hukum ekonomi. 

 Hukum Ekonomi mengenal 4 pengelompokan subyek hukum, yaitu : 

1. Pemerintah, terdiri dari : 

- pemerintah sebagai regulator 

                                                
12 Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum. diakses tanggal 4 April 2009. 
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- pemerintah sebagai pelaku usaha (BUMN, BUMD, Perusahaan Daerah 

 

2. Pelaku Usaha, terdiri dari : 

- perorangan 

- badan usaha 

- badan hukum (asing/nasional) 

3. Masyrakat/ Konsumen  

4. Non Goverment Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
13
 

Dalam uraian dibawah ini, akan dianalisa letak dan peran masing masing subyek hukum ekonomi 

tersebut dalam Undang undang perbankan syariah. 

 

1. Pemerintah  

  Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah memliki peran ganda, baik sebagai regulator 

(pembuat kebijakan) serta sebagai pelaku kegiatan. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam 

kegiatan perbankan syariah. 

  Fungsi pemerintah sebagai regulator dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 

(BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI 

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan 

nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, 

serta kestabilan terhadap mata uang negara lain
14
. Fungsi sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat dari 

salah satu ketentuan dalam Undang undang ini yang menyebutkan bahwa Setiap pihak yang akan 

melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 

sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia
15
. Pasal tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah melakukan fungsi Administratif.  

  Selanjutnya adalah Pemerintah sebagai pelaku usaha. Sebagai contoh adalah adanya 

BUMN, BUMD dan perusahaan daerah. Melalui Badan Usaha ini, pemerintah bertujuan untuk 

menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang juga bertujuan mencari keuntungan. Salah satu 

contohnya adalah Bank Syariah Mandiri. Kegiatan Ekonomi yang dilakukan oleh Bank ini antara lain : 

• Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.  

• Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM. 

                                                
13
 Hand out Mata Kuliah Hukum Ekonomi ”Ciri, Subyek, Sumber dan Dasar Hukum Ekonomi” 

14
 Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia. diakses tanggal 4 April 2009 

15 Pasal 5 (1) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 
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Kegiatan kegiatan tersebut. menunjukkan peran serta pemerintah dalam kegiatan ekonomi syariah di 

Indonesia 

 

2. Pelaku Usaha 

  Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha; berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
16
.  

  Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha memiliki tempat 

yang penting dalam kegiatan ekonomi, begitu pula dalam dunia Perbankan Syariah. Dengan kata lain, 

pelaku usaha dalam Perbankan Syariah merupakan penggerak roda kegiatan perekonomian. Sebagai 

contohnya adalah terlihat pada fungsi utama dari Bank pada umumnya, yaitu menjembatani antara 

kelompok masyarakat yang surplus modal dengan kelompok masyarakat yang minus modal. 

Penghubungan dua kelompok masyarakat ini tentunya menjadi pendorong berjalannya kegiatan 

ekonomi. 

 

3. Masyarakat/ Konsumen 

  Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya  bahwa, Bank pada umumnya 

melakukan kegiatan berupa menjembatani antara kelompok masyarakat yang surplus modal dengan 

kelompok masyarakat yang minus modal. Tanpa adanya unsur masyarakat dalam proses ini, maka 

tidak akan ada kegiatan ekonomi. 

4. Non Goverment Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

  Kedua Subyek ini pada dasarnya tidak terlibat langsung didalam kegiatan ekonomi 

perbankan syariah, namun bukan berarti tidak memiliki peran yang penting. Kedua jenis organisasi 

kemasyarakatan ini menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan lebih kepada 

pembelaan hak-hak masyarakat yang besar kemungkinan tidak dipenuhi. Dasar hukum yang biasa 

digunakan sebagai payung hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen.  

 

 

 

 

                                                
16 Dikutip dari : http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=pelaku. Diakses tanggal 5 April 2009 
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SUMBER DAN DASAR HUKUM EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 

 Sumber Hukum dan Dasar Hukum memiliki pengertian yang berbeda. Sumber hukum merupakan 

suatu tempat dimana hukum itu ditemukan, sedangkan pengertian Dasar Hukum menurut Sunaryati adalah 

dasar hukum dari hukum ekonomi ditemukan setelah peraturan-peraturan disistimatisasikan menurut: 

• sejarah perkembangan hukum bidang yang bersangkutan di indonesia. 

• falsafah indonesia yang melatarbelakangi bidang hukum tersebut 

• kebijakan pemerintah di bidang tersebut 

• pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang yang bersangkutan. 

 Kegiatan perbankan syariah bersumber kepada peraturan Perundang undangan yang berlaku. Jika 

ditinjau secara hierarki, Perbankan Syariah berdasar pada : 

(1) UUD 1945 Pasal 33, pasal ini biasa dijadikan dasar untuk segala peraturan yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi. 

(2) Undang- Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang Undang ini merupakan bentuk 

umum dari Undang-Undang Perbankan Syariah. 

 

 Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, Undang-Undang ini termasuk dalam Sumber 

dan Dasar Hukum Ekonomi karena telah memenuhi unsur-unsur karakteristik dari hukum ekonomi. 

 

ASAS – ASAS HUKUM EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 

 Sebelum memasuki pembahasan tentang asas-asas hukum ekonomi, perlu diketahui terlebih dahulu 

mengenai pengertian asas. Terdapat beberapa pengertian tentang asas, antara lain : 

• Dasar, alas, pedoman misalnya batu yang baik untuk alas rumah. 

• Suatu kebenaran yang menjadi pokok (tumpuan berpikir, berpendapat)  

• Cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan (negara) misalnya membicarakan azas dan tujuan 

(W.J.S. Purwadarminta, 1976)
17
 

 Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian azas  pada dasarnya adalah 

suatu dasar yang menjadi tumpuan berfikir.  

 Terdapat 12 macam azas dalam hukum ekonomi
18
, seluruh asas ini bersifat komulatif, yang berarti 

bahwa azas ini pada dasarnya harus tercantum dalam Undang-Undang yang mengatur tentang hukum 

ekonomi. Penjelasan ke 12 azas ini yaitu : 

                                                
17
 Dikutip dari : http://72.14.235.132/search?q=cache:uNMAE7yhyTMJ:library.usu.ac.id/download/fh/Pidana-

Liza.pdf+pengertian+azas&cd=7&hl=en&ct=clnk. Diakses tanggal 5 April 2009 
18 Hand out Mata Kuliah Hukum Ekonomi “asas asas hukum ekonomi”  
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1. Asas Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 Negara Indonesia merupakan negara yang beragama, yang berarti bahwa Indonesia 

mengakui eksistensi Tuhan sebagai pengatur alam semesta.  Dengan adanya semangat keTuhanan, 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan, haruslah berdasar kepada keimanan dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bukti nyata penerapan azas ini dalam UU Perbankan Syariah dan 

pada UU yang lain pula adalah dengan adanya kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

Selain itu, segala kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang ini menerapkan prisnsip Syariah, 

yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
19
. 

  

2. Asas Kepastian Hukum 

 Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang 

lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah 

karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah
20
. Latar 

belakang inilah yang menjadikan pembentukan peraturan hukum tentang Perbankan Syariah 

menjadi semakin mendesak, sehingga pada tahun 2008 disahkan peraturan yang mengatur khusus 

tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya peraturan ini diharapkan terbentuk kepastian hukum 

dalam pelaksanaan kegiatan Perbankan Syariah. 

 Sebagai contoh upaya penegakan kepastian hukum dalam kegiatan perbankan Syariah yaitu 

dengan diwajibkannya Bank Syariah berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Bentuk Badan 

Hukum yang demikian memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mempercayakan dananya 

ke Bank Syariah. 

  

3. Asas Transparansi/ Keterbukaan 

 Dalam perbankan, informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan usahanya merupakan 

rahasia bank, Namun terdapat kemungkinan pihak luar mengetahui informasi tersebut. Dalam 

Undang-Undang Perbankan Syariah ini pula diatur tentang ketentuan Bank Umum Syariah dapat 

melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
21
. Dengan 

adanya ketentuan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pihak luar sebagai pemegang saham 

                                                
19 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
20
 Dikutip dari : http://www.wealthindonesia.com/syariah-banking/perbankan-syariah-makin-diminati.html. diakses tanggal 5 

April 2009 
21
 Pasal 13 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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atau calon pemegang saham untuk mengetahui kegiatan bank tersbut. Dari ketentuan ini terbukti 

adanya asas keterbukaan dalam Undang-Undang Perbankan Sayriah 

 

4. Asas Akuntanbilitas 

 Asas ini pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Asas tranparansi/ 

keterbukaan. Adanya keterbukaan Bank Syariah kepada masyarakat menjadi sarana kontrol rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 

 

5. Asas Kemandirian 

 Dibentuknya Undang-undang ini menunjukkan semakin sadar akan berkembangnya 

kemampuan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian dengan menggunakan sistem 

ekonomi syariah, bukan menggunakan sistem ekonomi konvensional (kapitalis). Dalam 

pertumbuhan ekonomi sekarang ini, sistem ekonomi syariah ternyata mampu bertahan dalam 

menghadapi krisis ekonomi global. Sistem ekonomi berbasis syariah, selain memiliki karakteristik 

positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi juga menawarkan 

investasi yang beretika, mengedepankan nilainilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangannya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sistem syariah hukum islam memiliki kualitas yang lebih baik dari 

sistem ekonomi yang lain. 

 

6. Asas pembangunan berkelanjutan 

 Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi pengembangan pembangunan 

ekonomi di bidang perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat menjadi pilar baru 

dalam mengerakkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Melihat perkembangan yang demikian pesat, 

dapat diprediksi bahwa perbankan syariah akan semakin berkembang dan melengkapi dunia 

ekonomi perbankan yang sudah ada. 

 

7. Asas Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

 Dalam kegiatan perbankan, tidak dapat ditemukan adanya kegiatan yang berhubungan 

dengan lingkungan, sehingga walaupun tidak terdapat asas ini, namun tidak akan menjadi 

permasalahan karena segala kegiatan tidak akan merusak lingkungan. 

 

8. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional 
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 Asas ini merupakan wujud dari pasal 33 ayat 3, yaitu dimana segala yang berkaitan dengan 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan adanya hak menguasai dari negara ini, 

maka diharapkan akan adanya pemerataan kesejahteraan diseluruh wilayah.  

 Campur tangan pemerintah terlihat pada fungsi  pemerintah sebagai regulator/ pembuat 

kebijakan melalui Bank Indonesia. Kebijakan kebijakan produk dari Bank Indonesia harus 

memihak kepada masyarakat. 

 

9. Asas Manfaat. 

 Asas manfaat merupakan asas yang sangat penting, karena pengimplementasian suatu 

kegiatan memiliki tujuan yang sama yaitu bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orng lain. 

Asas ini tertuang pada proses akad atau kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan 

Prinsip Syariah. maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah 

berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya 

mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat 

seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat 

apalagi yang membahayakan
22
. 

 

10. Asas Keseimbangan 

 Asas ini merupakan pelengkap dari asas manfaat. Seluruh kegiatan ekonomi harus mengacu pada 

keseimbangan, baik antara hak dan kewajiban, dan manfaat yang diperoleh.  

 

11. Asas Keadilan dan Pemerataan 

 Asas ini melandasi adanya suatu kegiatan yang sberdampak seimbang bagi masing masing 

pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Salah 

satu implementasinya terlihat pada penyaluran dana pada Bank syariah. Kedua pihak yang 

melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil 

dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur’an 

yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal 

ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba
23
. 

                                                
22
 Dikutip dari : http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/asas-asas-al-uqud-dalam-bank-syariah.html. diakses tanggal 5 April 

2009 
23
 Dikutip dari : http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/asas-asas-al-uqud-dalam-bank-syariah.html. diakses tanggal 5 April 

2009 
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12. Asas Demokrasi Ekonomi 

 Prinsip Demokrasi ekonomi adalah : 

• Mengutamakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat 

• Sistem ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan 

• Demi terciptanya kemakmuran rakyat banyak dan bukan kemakmuran orang seorang 

• Adanya campur tangan Negara
24
 

Semua prinsip diatas merupakan cakupan dari asas asas sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan 

pula bahwa Undang-Undang ini telah berlandaskan asas demokrasi ekonomi. 

 

Dari pembahasan diatas, terlihat bahwa Undang-Undang No 21 Tahun 2008 telah memenuhi dan berdasar  

atas asas asas hukum ekonomi, sehingga UU ini sudah dapat dikatakan ideal sebagai sumber dan dasar 

hukum ekonomi. 

  

 

   

                                                
24 Hand out Mata Kuliah Hukum Ekonomi “asas asas hukum ekonomi” 


