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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai penerapan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Bina Amanah Satria 

Purwokerto maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. 

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto telah menerapkan dan melakukan tugas 

dan tanggungjawabnya sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu : 

1. Selama tahun 2017, tidak ada produk dan aktivitas baru yang sedang 

dikembangkan oleh PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto namun dalam 

hal adanya produk baru yang sedang dikembangkan maka DPS PT. BPRS Bina 

Amanah Satria Purwokerto mengawasi proses pengembangan produk baru 

BPRS dengan cara: 

a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, 

karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam 

rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. 

b. Mereview fitur, mekanisme, sistem dan prosedur (SOP) produk dan 

aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

c. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk.  
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2. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang 

belum ada fatwanya dengan cara DPS PT. BPRS Bina Amanah Satria 

Purwokerto mengusulkan kepada Direksi PT. BPRS Bina Amanah Satria 

Purwokerto untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. 

3. Melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS dengan 

cara: 

a. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas 

penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan BPRS. 

b. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 

3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan 

dana, pembiayaan dan kegiatan BPRS lainnya. 

c. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel 

untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah. 

d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau 

konfirmasi kepada pegawai PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 

dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. 

4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

B. Saran 

Peneliti memberi saran kepada PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 

agar mengembangkan produk baru untuk menunjang kinerja Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam melakukan 
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pengawasan penerapan prinsip syariah di PT. BPRS Bina Amanah Satria 

Purwokerto.  Selain itu, dengan adanya produk baru diharapkan dapat menarik 

minat nasabah. 
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