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UNIVERSITAS SRIWIJAYA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPKPS)
Program Studi / Jurusan
Nama Mata Kuliah / Kode
Mata Kuliah Prasyarat
Jumlah SKS
Semester
Dosen Pengampu

:
:
:
:
:
:

Manajemen (S-1) / Manajemen
Manajemen Perbankan Syariah / EKM-34111
Manajemen Keuangan & Manajemen Lembaga Keuangan
3 (Tiga) SKS
Gazal
H. Isnurhadi, S.E., M.BA., Ph.D
Hj. Marlina Widiyanti, S.E., S.H., M.M., Ph.D
Mu’izzuddin, S.E., M.M.

I. Deskripsi Mata Kuliah:
Manajemen Perbankan Syariah menjelaskan Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah, Struktur Organisasi Bank Syariah, Peran Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Assets dan Liabilities Management
Perbankan Syariah, Manajemen Bagi Hasil, Pengawasan dan Manajemen Risiko Bank Syariah.
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana pengelolaan bank syariah. Perbankan Syariah yang pada prinsipnya menolak unsur bunga seperti
yang diterapkan pada bank konvensional, mempunyai pengelolaan yang sangat berbeda. Mata kuliah ini akan membahas berbagai unsur
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manajemen perbankan dari perspektif syariah, baik manajemen permodalannya, manajemen sumber dananya, maupun manajemen terhadap
pembiayaanya, juga akan membahas prinsip-prinsip operasional perbankan syariah yakni prinsip bagi hasil atau profit sharing juga prinsip
margin laba yang diinkan dalam syariah islam. Mata kuliah ini juga akan membahas secara mendalam pengelolaan likuiditas perbankan
syariah yakni bagaimana jika perbankan syariah kelebihan dana dan bagaimana jika kekurangan dana. Juga akan dipelajari manajemen
risiko bank syariah baik risiko kredit atau pembuayaan, risiko likuiditas maupun risiko operasional dan risiko operasional. Manajemen
pemasaran bank juga akan dipelajari dalam mata kuliah ini.

II. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (learning outcomes of a course) :

Pengetahuan

• mahasiswa diharapkan dapat mengetahui istilah-istilah yang biasa digunakan dalam
perbankan syariah, ruang lingkup dan operasionalnya, manjemen asset dan liabilities,
manajemen bagi hasil serta transaksi-transaksi yang dapat dilaksanakan oleh bank
syariah, serta pengawasan dan manajemen risiko pada bank syariah

Keterampilan

•Mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keahliannya dalam penyelesaian masalah yang terkait
dengan manajemen perbankan syariah; serta memiliki kemampuan analitis dan adaptasi terhadap
situasi yang dihadapi;
•Mampu memberikan berbagai alternatif solusi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat
berdasarkan teori manajemen perbankan dan alat analisis yang dimilikinya, baik secara mandiri maupun
kelompok.

Sikap

• Kerjasama tim/ kelompok;
• Integritas dan nilai-nilai profesional dalam pelaksanaan tugas.
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No.
(1)
1.

Capaian
Pembelajaran
Pertemuan
(2)
Memahamiaspekma
najemen perbankan
di Indonesia

Kemampuan akhir capaian
pembelajaran
1.

2.
3.

4.

5.

(3)
Mampumemahamidanmenyep
akatikontrakperkuliahan;
Mampumengetahuigambaranu
mummaterimatakuliah;
Mampumenjelaskansejarahp
erkembanganperbankanbaikp
ada masa
Rasulullahmaupunsaat ini di
negaralainmaupun di
Indonesia;
Mampumenjelaskanlandasan
hukum BankSyariah,
fungsi&manfaat Bank
Syariahsertatransaksi yang
dilarangmenurutsyariah;
MampuMenganalisisperbeda
an Bank Syariahdan
BankKonvensionalsertaperbe
daanbagihasil& sistem
bunga.

Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran
1.
2.

3.

(4)
ProdukPerbankanS
yariah;
Bank Islam:
AnalisisFiqihdanK
euanganBank
Syariah dari Teori
ke Praktik
AspekaspekHukumdalam
PerbankandanPera
suransianSyariah
di Indonesia

Metode
Pembelajaran
(5)
Ceramah dan
Tanya Jawab

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Pengalaman Belajar
(6)
Dosen menjelaskan
materi secara tunggal
(ceramah) dengan
melakukan pendekatan
pembelajaran
menggunakan slide
dengan disertai video
maupun animasi
mengenai perkembangan
perbankan syariah di
Indonesia, di setiap jeda
dilakukan diskusi singkat
berupa tanya jawab
untuk memberikan
penguatan atas materi
yang telah disampaikan

1.

2.

(7)
Pengetahuan :
dilakukan pre-test
untuk melihat
pemahaman awal
mahasiswa;
Sikap:
dinilai berdasarkan
observasi yang
dilakukan atas
keaktifan siswa dalam
memberikan pendapat
(> 30% mahasiswa
mengemukakan
pendapat)

Waktu
(8)
3 SKS
(1 Pertemuan)
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No.
(1)
2

Capaian
Pembelajaran
Pertemuan
(2)
OrganisasiPerbanka
nSyariah

Kemampuan akhir capaian
pembelajaran
1.

2.

(3)
MampumenjelaskanfungsiDe
wanPengawasSyariah (DPS)
danDewanSyariahNasional
(DSN)-MUI;
Mampumenggambarkan
struktur organisasi,
penggolonganBank Syariah
(BUS,UUS dan BPRS),
hubunganatauketerkaitan
bank syariahdengan DPS,
DSN-MUI maupun BI.

Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran
1.

2.

(4)
AspekaspekHukumdalam
PerbankandanPera
suransianSyariah
di Indonesia;
UU No.21 Th.
2008
tentangPerbankanS
yariah.

Metode
Pembelajaran
(5)
Ceramah,
Tanya Jawab
dan Games
Benar-Salah

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Pengalaman Belajar
(6)
Dosen menjelaskan
bahan ajar dan di dalam
proses pembelajaran ada
proses tanya jawab, pada
menit ke 61 dilakukan
games mengenai benar
salah untuk memahami
mengenai struktur
organisasi yang ada di
bank syariah

1.

2.

(7)
Pengetahuan :
observasi dilakukan
dalam proses Games
Benar Salah
Sikap :
observasi dilakukan
untuk melihat kerja
sama kelompok
(>50% mahasiswa
berpartisipasi di dalam
kelas)

Waktu
(8)
3 SKS
(1 Pertemuan)
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No.
(1)
3.

Capaian
Pembelajaran
Pertemuan
(2)
LingkupManajemen
PerbankanSyariah:
Nilai-nilai Islam
danpenggolonganak
adtabarudantijaroh,
funding,
financingdanakadakadpelengkappada
bank syariah

Kemampuan akhir capaian
pembelajaran

Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran

(3)

1. Mampumenjelaskannilai-nilai
Islam
dalamkaitannyadenganoperasi
onalperbankan
(prinsipmuamalahdalamaktivi
tas ekonomi).
2. Mampumenggolongkanakadt
abbarudantijaroh, funding,
financing&jasapelengkappada
Bank Syariah.

1.

2.

(4)
Bank Islam:
AnalisisFiqihdanK
euangan;
Bank
SyariahdariTeorike
PraktekProdukPer
bankanSyariah.

Metode
Pembelajaran
(5)
Pendekatan
pembelajaran
dengan
metode world
cafe

Pengalaman Belajar
(6)
Pada pertemuan pertama
dosen telah membagi
mahasiswa dalam empat
kelok mahasiswa yang
membahas mengenai
akad tabarru’, tijaroh,
funding dan financing.
Selanjutnya mahasiswa
dalam kelompok akan
membuat presentasi
dalam bentuk gambar
dan akan dijelaskan oleh
ketua kelompok masingmasing, setiap 15 menit
anggota kelompok
berpindah untuk
menerima penjelasan
dari ketua kelompok
yang lain.
Pada tahap akhir mata
kuliah nanti akan
dilakukan diskusi
mengenai perubahan dan
saran yang telah
diberikan oleh anggota
kelompok lain, sehingga
materi kuliah dapat

Kriteria Penilaian
(Indikator)
(7)
1. Pengetahuan :
dilakukan penilaian
melalui ketua kelompok
atas partisipasi anggota
masing-masing dan
kelompok lain yang
mendatangi, penilaian
dilakukan berdasarkan
form yang telah
diberikan oleh dosen,
nilai minimum yang
diharapkan adalah 70;
2. Keterampilan :
keterampilan dalam
adaptasi perkembangan
situasi kekiniaan dan
juga keterampilan
dalam proses
pengambilan keputusan
atas saran yang
diberikan di dalam
proses diskusi
kelompok;
3. Sikap :
dilakukan observasi
mengenai pola
komunikasi
(mengemukakan

Waktu
(8)
3 SKS
(1 Pertemuan)
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tersampaikan dengan
baik kepada mahasiswa,
dosen memberikan
penguatan dan evaluasi
atas pelaksanaan
pembelajaran.

4.

Asset and Liability
Management
PerbankanSyariah
(Funding):
ProdukPenghimpun
an Dana Bank
Syariah

1.

2.

3.

4.

5.

Mampumendeskripsikanakad
wadi’ahdanmudharabahserta
aplikasinyadalamprodukpeng
himpunandanabanksyariah
Mampumenjelaskanperbedaa
nantaraakadwadi’ahdanmudh
arabah,
perbedaanantaramudharabah
mutlaqohdanmuqayyadahberi
kutmekanismenya;
Mampumenjelaskanpengertia
nsimpanandepositomudharab
ah;
Dapatmenjelaskanrumuscara
menghitungbagihasildeposito
mudharabah
Dapatmenjelaskanrumuscara
menghitungnilaibagihasildepo
sitomudharabah

1.

2.
3.

Bank Islam:
AnalisisFiqihdanK
euangan;
ProdukPerbankanS
yariah;
Hand Out
Workshop BI.

Ceramah,
Tanya Jawab
dan Case
Study

Dosen menjelaskan
materi lalu kemudian
melakukan aktivitas
tanya jawab kepada
mahasiswa sebagai
bentuk penguatan atas
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan Asset Liabiilities
Management untuk
memberikan
keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.

pendapat dan menerima
pendapat), kerja sama
serta profesionalisme
dalam penyajian tugas
masing-masing
kelompok. Nilai
diberikan dalam rentang
1-4 yang meliputi :
kemampuan kerja sama,
komunikasi serta
profesionalisme dalam
pengelolaan kelompok
1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;
2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok
dalam menyelesaikan
case study secara
berkelompok.

3 SKS
(2 Pertemuan)
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No.
(1)
5& 6

7

Capaian
Pembelajaran
Pertemuan
(2)
Asset and Liability
Management
PerbankanSyariah:
Cara
menghitungbesarny
aCash Ratio&
GWM
sesuaikebutuhan
(yangoptimal)
sertamenghitungEq
uivalent Rate.

JasajasaPelengkappada
Bank Syariah
(Wakalah, Kafalah,
Sharf, Hawalah,
Rahn)

Kemampuan akhir capaian
pembelajaran
(3)
1. Mampumenghitungcash ratiodan
GWM Bank Syariah;
2. Mampumenghitungequivalent
rateprodukpenghimpunandana
bank syariah

Mampumenjelaskanjasawakalah,
kafalah, sharf,
hawalahdanrahnsertaaplikasinyap
ada bank syariah

Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran

Metode
Pembelajaran

(4)
Asset Liability
Management;
ProdukPerbankanS
yariah

(5)
Ceramah,
Tanya Jawab
dan Case
Study

Bank Islam:
AnalisisFiqihdanKeu
angan.

Ceramah dan
Tanya Jawab

1.
2.

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Pengalaman Belajar
(6)
Dosen menjelaskan
materi lalu kemudian
melakukan aktivitas
tanya jawab kepada
mahasiswa sebagai
bentuk penguatan atas
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan Asset Liabiilities
Management untuk
memberikan
keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.
Dosen menjelaskan
materi secara tunggal
(ceramah) dengan
melakukan pendekatan
pembelajaran
menggunakan slide
dengan disertai video
maupun animasi
mengenai perkembangan
perbankan syariah di

(7)
1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;
2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok
dalam menyelesaikan
case study
secaraberkelompok.

1.

2.

Pengetahuan :
dilakukan post-test
untuk melihat
pemahaman
mahasiswa
(mahasiswa
memperoleh nilai
>70);
Sikap:
dinilai berdasarkan

Waktu
(8)
3 SKS
(1 Pertemuan)

3 SKS
(1 Pertemuan)
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Indonesia, di setiap jeda
dilakukan diskusi singkat
berupa tanya jawab
untuk memberikan
penguatan atas materi
yang telah disampaikan

8
9

1.

Mampumenggolongkanbentu
kbentukakadpadapembiayaanb
anksyariah
(berdasarkanjualbeli,
bagihasildansewa);

2.

Mampumenjelaskanakadpem
biayaanjualbeliterutamamura
bahah,
berikutmekanismenyadanapli
kasinyapadabanksyariah,
sertacontohtransaksinya.

Asset and Liability
PerbankanSyariah
(Financing):
Penggolonganpemb
iayaanberdasarkana
kadjualbeli,
bagihasildansewa.

Pembiayaandengan
prinsipjualbeli:
murabahah,
istishnadansalambe
rikutmekanismenya

UJIAN TENGAH SEMESTER-CLOSED BOOK
Bank Islam:
Ceramah
Dosen menjelaskan
AnalisisFiqihdanK Umum, Tanya materi lalu kemudian
euangan;
Jawab dan
melakukan aktivitas
2. ProdukPerbankanS Case Study
tanya jawab kepada
yariah;
mahasiswa sebagai
3. Bahan Workshop
bentuk penguatan atas
BI.
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan Asset Liabiilities
Management untuk
memberikan
keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.
1.

observasi yang
dilakukan atas
keaktifan siswa dalam
memberikan pendapat
(> 30% mahasiswa
mengemukakan
pendapat)

1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;

3 SKS
(1 Pertemuan)

2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok
dalam menyelesaikan
case study secara
berkelompok.
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No.
(1)
10

11&
12

Capaian
Pembelajaran
Pertemuan
(2)
Margin
PembiayaanMuraba
hahdanManajemen
BagiHasil Bank
Syariah

Pembiayaandengan
prinsipbagihasil:
mudharabahdanmu
syarakahbesertame
kanismenya.

Kemampuan akhir capaian
pembelajaran

Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran

Metode
Pembelajaran

(4)

(5)
Ceramah
Umum, Tanya
Jawab dan
Case Study

(3)

Mampumenghitung margin
pembiayaanmurabahahdanmen
jelaskandistribusibagihasil
bank syariah

1. ProdukPerbanka
nSyariah;
2. ManajemenPemb
iayaanMudharab
ah di Bank
Syariah

Mampumenjelaskanakadpembiaya
anmudharabahdanmusyarakah,
perbedaankeduanyasertamenggam
barkanmekanismesertaaplikasinya
padabanksyariah.

1.

2.
3.

Bank Islam:
AnalisisFiqihdanK
euangan;
ProdukPerbankanS
yariah;
ManajemenPembia
yaanMudharabah
di Bank Syariah

Ceramah
Umum, Tanya
Jawab dan
Case Study

Pengalaman Belajar
(6)
Dosen menjelaskan
materi lalu kemudian
melakukan aktivitas
tanya jawab kepada
mahasiswa sebagai
bentuk penguatan atas
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan materi kuliah
untuk memberikan
keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.
Dosen menjelaskan
materi lalu kemudian
melakukan aktivitas
tanya jawab kepada
mahasiswa sebagai
bentuk penguatan atas
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan materi kuliah
untuk memberikan

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Waktu

(7)
1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;
2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok
dalam menyelesaikan
case study secara
berkelompok.

(8)
3 SKS
(1 Pertemuan)

1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;
2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok

3 SKS
(2 Pertemuan)
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keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.
13 &
14

Pembiayaandengan
prinsipsewa
(Ijarahdan IMBT)
danQard

1.

2.

15

Pengawasan Bank
SyariahdanManaj
emenRisiko Bank
Syariah

1.

2.

Mampumenjelaskanakadpem
biayaanIjarahdanIjarahMunt
ahiyabitTamlik (IMBT),
menggambarkanmekanismen
yadanmemberikancontohaplik
asinyapada Bank Syariah;

1.

2.

Bank Islam:
AnalisisFiqihdanK
euangan;
ProdukPerbankanS
yariah.

Ceramah
Umum, Tanya
Jawab dan
Case Study

Mampumenjelaskanbentukak
adpembiayaanlainnya (qardul
hasan) pada Bank
Syariahberikutcontohnya.

Dapatmenjelaskanaktivitaspe
ngawasanterhadap bank
syariah;
Dapatmenjelaskanmacammacamresiko yang dihadapi
bank
syariahdalamaktivitasoperasio

1.

2.

Audit
danPengawasanSy
ariahpada Bank
Syariah
Hand Out
Workshop BI

Ceramah dan
Tanya Jawab

Dosen menjelaskan
materi lalu kemudian
melakukan aktivitas
tanya jawab kepada
mahasiswa sebagai
bentuk penguatan atas
materi yang diberikan,
setelah itu diberikan case
study yang berkenaan
dengan materi kuliah
untuk memberikan
keterampilan bagi
mahasiswa dalam
mengambil keputusan
terkait manajemen dana
yang ada pada perbankan
syariah.
Dosen menjelaskan
materi secara tunggal
(ceramah) dengan
melakukan pendekatan
pembelajaran
menggunakan slide
dengan disertai video

dalam menyelesaikan
case study secara
berkelompok.

1. Pengetahuan dan
Keterampilan :
dilakukan peniliaian
atas materi yang
disampaikan melalui
case study yang
diberikan;

3 SKS
(2 Pertemuan)

2. Sikap :
Berdasarkan observasi
yang dilakukan berupa
kerjasama kelompok
dalam menyelesaikan
case study secara
berkelompok.

1.

Pengetahuan :
dilakukan post-test
untuk melihat
pemahaman
mahasiswa
(mahasiswa
memperoleh nilai

3 SKS
(1 Pertemuan)

Page 10 of 12
www.fe.unsri.ac.id

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
nalnya.

16

maupun animasi
mengenai perkembangan
perbankan syariah di
Indonesia, di setiap jeda
dilakukan diskusi singkat
berupa tanya jawab
untuk memberikan
penguatan atas materi
yang telah disampaikan

2.

>70);
Sikap:
dinilai berdasarkan
observasi yang
dilakukan atas
keaktifan siswa dalam
memberikan pendapat
(> 30% mahasiswa
mengemukakan
pendapat)

UAS-CLOSED BOOK

Daftar Referensi :
1.

BukuWajib:
a. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, Adiwarman Karim, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009
b. Bank SyariahdariTeorikePraktek, Muhammad Syafi’i Antonio, Jakarta: GemaInsani Press, Cetakan 1, 2001

2.

Referensi Lain:
a. ProdukPerbankanSyariah, Wiroso, CetakanPertama, Jakarta: LPEE Usakti, 2009
b. Aspek-aspekHukumdalamPerbankandanPerasuransianSyariah di Indonesia, GemalaDewi, EdisiRevisi, CetakanKetiga, Jakarta:
Kencana, 2006.
c. Audit danPengawasanSyariahpada Bank Syariah, Muhammad, Jogjakarta: UII Press, 2011
d. Asset Liability Management, SelametRiyadi, Jakarta: LPFE-UI, 2009
e. ManajemenPembiayaanMudharabah di Bank Syariah, Muhammad, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1 Cetakan 1, 2008
f. Fatwa DewanSyariahmengenaiProdukPerbankan
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g. Hand OutBahanWorkshopPerbankanSyariah BI

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Indralaya, April 2015
Koordinator Dosen Pengasuh,

Dr. Zakaria Wahab, M.BA

H. Isnurhadi, S.E., M.BA., Ph.D
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