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Sambutan Ketua Umum Ikatan Ahli 

Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh, 

Tiga dekade telah berlalu sejak bank Syariah pertama 

didirikan di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia 

di tahun 1991, merupakan bentuk instrumentalisasi ekonomi 

Syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Setelah 

kemunculan Bank Muamalat Indonesia, ekosistem 

pendukung lainnya sedikit demi sedikit dapat dibentuk. 

Saat ini, ekonomi Syariah sudah menjadi bagian integral bagi 

pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi Syariah bukan 

lagi hanya tentang bank Syariah, namun juga ekosistem lain 

seperti sukuk, takaful, fintech, dana pensiun Syariah, industri 

halal, wakaf, zakat dan lain sebagainya. 

Sepanjang tiga dekade pembangunan ekonomi Syariah di 
Indonesia, pemerintah telah berperan aktif dalam 
mendorong terciptanya ekosistem Ekonomi Syariah yang 
kondusif untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional 
dan menggapai ambisi Indonesia menjadi pusat keuangan 
Syariah global. 

Salah satu contoh konkret dukungan pemerintah terhadap 
industri ekonomi Syariah adalah dibentuknya Komite 
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 
Komite yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan Wakil 
Presiden selaku Ketua Harian, dan Menteri Keuangan 
sebagai Sekretaris berusaha merealisasikan ekosistem 
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Ekonomi Syariah Indonesia yang kondusif bagi 
pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Di sektor keuangan publik, pemerintah secara konsisten 
mendukung pasar modal Syariah melalui penerbitan Sukuk 
semenjak 2008. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara 
pertama yang menerbitkan Green Sukuk baik untuk investor 
institusi maupun investor retail. Indonesia juga aktif 
berinovasi melalui blended financing dalam bentuk Cash Waqf 
Linked Sukuk (CWLS). 

Pemerintah juga mendorong hadirnya Islamic Public Private 
Partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 
atau KPBU Syariah yang membuka peluang pembiayaan 
skala besar dengan kualitas tinggi yang dijamin oleh 
Pemerintah melalui PT. PII (Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia). 

Menanggapi perkembangan teknologi keuangan yang sangat 
pesat, Pemerintah telah membuka jalan hadirnya layanan 
sistem pembayaran berbasis syariah pertama berupa LinkAja 
Syariah sebagai bagian dari LinkAja yang merupakan anak 
usaha PT. Telkomsel.  

Tidak hanya itu, Pemerintah juga menginisiasi hadirnya 
skema Syariah Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek 
sehingga membuka peluang pendanaan lebih besar dari 
BPJamsostek kepada industri keuangan Syariah.  

Dalam hal perbankan, merger tiga bank syariah milik BUMN 
menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mempertegas 
keberpihakan pemerintah pada perkembangan industri 
perbankan syariah nasional. Size bank Syariah yang lebih 
besar dapat membuka peluang akses pembiayaan-
pembiayaan berkualitas dengan jaminan dari pemerintah, 
baik secara langsung maupun melalui skema penjaminan 
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infrastruktur yang disediakan oleh PT. PII. BSI, dapat 
menjadi lead arranger dari KPBU Syariah, sedangkan bank 
Syariah lain yang memiliki size lebih kecil dapat ikut serta 
melalui program sindikasi. 

Bentuk dukungan pemerintah juga jelas terlihat dari investasi 
yang dilakukan oleh BPKH dan PT Perusahaan Pengelola 
Aset (PPA) pada Bank Muamalat Indonesia di akhir tahun 
2021. 

Tentu perjalanan ekonomi dan keuangan Syariah ke depan 

masih panjang. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu 

kita selesaikan bersama. Pemerintah, pelaku industri dan 

akademisi perlu bahu membahu untuk mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah. 

Salah satu tantangan yang paling penting dan mendesak 

untuk diatasi adalah masih rendahnya literasi masyarakat 

Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan Syariah. Hasil 

survei terbaru Bank Indonesia menunjukkan bahwa literasi 

ekonomi dan keuangan Syariah masyarakat Indonesia di 

tahun 2021 masih berada di angka 20,1%. Walaupun angka 

ini sudah jauh membaik dari tahun sebelumnya sebesar 

16,3%. Sementara itu inklusi keuangan Syariah Indonesia 

pun masih berada di angka 9,1%, jauh tertinggal dari inklusi 

keuangan nasional yang telah mencapai 76,1%. Diperlukan 

strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi dan 

partisipasi masyarakat terhadap ekonomi Syariah. 

Karena itulah, Buku Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi 

Syariah Indonesia yang ditulis atas kolaborasi para pengurus 

DPP IAEI, DPW IAEI DKI Jakarta, Pemerintah, 

Akademisi, dan juga Praktisi Industri ini menjadi penting. 

Buku ini dapat menjadi refleksi atas perkembangan ekonomi 



 

iv 

Syariah sekaligus juga menjadi teropong untuk menyusun 

strategi pembangunan ekonomi Syariah Indonesia 

kedepannya. Baik itu dalam hal Perbankan Syariah, IKNB 

Syariah, Industri Halal, Keuangan Sosial Islam, dan 

Ekosistem Pendukung lainnya.  

Saya ucapkan selamat kepada DPP IAEI dan DPW IAEI 

DKI Jakarta juga seluruh penulis atas terbitnya buku Bunga 

Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia.  

Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, 

termasuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang telah 

mensponsori penerbitan buku ini. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat secara luas dan menjadi 

bagian penting dalam milestone pembangunan ekonomi 

Syariah di Indonesia. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh. 

 

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D  

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 
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Testimoni  

Ketua Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan 
 

Prof. Wimboh Santoso, Ph.D 

 

Buku Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia 

yang memuat beragam tulisan ilmiah dari berbagai kalangan 

telah menuangkan gagasan dan pemikiran untuk menjawab 

tantangan pengembangan keuangan syariah. Untuk itu, kami 

menyambut baik keberadaan buku ini yang diharapkan bisa 

menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 

melahirkan gagasan dan terobosan baru untuk mendorong 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih 

berdaya tahan dan berdaya saing global. 
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Testimoni  

Gubernur Bank Indonesia 
 

Perry Warjiyo, Ph.D 

 

Buku ini menorehkan berbagai upaya dan tantangan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional 

yang menjunjung tinggi kesesuaian pada prinsip syariah 

secara komprehensif di 3 (tiga) aspek. Dimulai dari aspek 

kehalalan produk, aspek sumber pembiayaan, dan aspek 

operasional bisnis. Aspek-aspek yang beresonansi kuat 

dengan prinsip kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan 

good corporate governance, atau lebih dikenal sebagai environment, 

social and governance (ESG). Kami menyambut baik, serta 

mengucapkan selamat atas kehadiran Buku Bunga Rampai 

30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia yang sekaligus 

mendukung peningkatan literasi ekonomi syariah 

masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memadukan 

langkah seluruh insan penggerak ekonomi dan keuangan 

syariah dalam berikhtiar, berjamaah mewujudkan Indonesia 

yang baldatun thoyyibbatun wa robbun ghafur, in shaa 

Allah. 
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Testimoni  

Direktur Eksekutif 

Komite Nasional Ekonomi Keuangan 

Syariah 
 

Ventje Rahadrjo, S.E., M.Ec. 

 

Atas nama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 

Syariah (KNEKS), Saya mengucapkan selamat atas 

peluncuran Buku Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah 

Indonesia. Buku ini merupakan bukti komitmen dan kerja 

keras dari berbagai pihak, untuk kemajuan ekonomi syariah 

di Indonesia. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dan motivasi untuk pengembangan ekonomi 

syariah di masa yang akan datang, guna mewujudkan 

Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah dunia. 
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Testimoni  

Komisaris Utama Merangkap Komisaris 

Independen Bank Syariah Indonesia 
 

Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP. 

 

Congratulations untuk peluncuran Buku Bunga Rampai 30 

Tahun Ekonomi Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh 

IAEI. Buku ini sangat bagus karena memotret perjalanan 

tiga dekade, 30 tahun ekonomi Syariah di Indonesia yang 

sekarang bisa kita lihat hasilnya. Insya Allah, kita lihat 30 

tahun yang akan datang seperti apa ceritanya, insya Allah 

hasilnya akan jauh lebih baik dari 30 tahun yang sudah kita 

lampaui. Mau tahu lebih lanjut bagaimana ceritanya? Baca 

bukunya, Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah 

Indonesia.  
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Kata Pengantar 
 
Assalamualaikum wr. wb. 
 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah 
SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami bisa 
menyelesaikan penulisan buku “Bunga Rampai 30 Tahun 
Ekonomi Syariah Indonesia”. Penulisan buku ini merupakan 
kolaborasi antara Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI) dengan Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI DKI Jakarta. IAEI 
merupakan wadah bagi akademisi dan praktisi ekonomi 
Syariah untuk melakukan pengkajian, pendidikan dan 
sosialisasi ekonomi Syariah.  

Penulisan buku ini bertujuan untuk menjadi refleksi tiga 
dekade perjalanan ekonomi Syariah di Indonesia. Dekade 
pertama perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia 
ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
sebagai bank pertama yang menjalankan bisnis sesuai dengan 
prinsip-prinsip Syariah. Dekade awal ini juga menjadi 
periode kelahiran asuransi Syariah (Takaful) di tahun 1994 
dan reksa dana Syariah di tahun 1997. Dengan regulasi yang 
’ala-kadarnya’ kala itu, BMI bisa melawati krisis dengan lebih 
baik dibandingkan dengan perbankan konvensional yang 
ada. Inilah yang akhirnya menjadi salah satu sebab banyak 
bank-bank lain yang kemudian masuk ke dalam industri 
perbankan Syariah. 

Dekade kedua perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia 
identik dengan meningkatnya keberpihakan pemerintah 
pada industri. Hal ini ditandai dengan disahkannya beberapa 
regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
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2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Zakat. Regulasi-regulasi tersebut semakin 
memberikan kepastian dan payung hukum bagi industri 
keuangan dan ekonomi Syariah Indonesia. 

Dukungan pemerintah terus berlanjut di dekade ke-3 
perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia. 
Pada periode ini, pemerintah berfokus pada pembentukan 
ekosistem dan enablers bagi perkembangan industri halal 
guna memacu sektor riil perekonomian Indonesia. Misalnya, 
pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan 
terhadap kehalalan produk dengan menerbitkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal (JPH). Selanjutnya Pemerintah membentuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk 
melaksanakan proses JPH di tahun 2017. Pada tahun yang 
sama dibentuk juga Badan Pengelola Keuangan Haji 
(BPKH). 

Dukungan pemerintah di dekade ke-3 juga terlihat jelas dari 
dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di 
tahun 2016 yang selanjutnya berganti nama menjadi Komite 
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di 
tahun 2020. Pendirian KNEKS bertujuan untuk 
meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan 
keuangan Syariah guna mendukung pembangunan ekonomi 
nasional. Salah satunya dilakukan dengan peluncuran 
Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 
(MEKSI) 2020-2024 yang secara langsung dipimpin oleh 
Presiden Joko Widodo.  

Keberpihakan pemerintah semakin terlihat di akhir dekade 
ke-3 perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Hal ini 
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ditandai dengan dua peristiwa penting. Pertama, merger tiga 
bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia 
(BSI). Kedua, akuisisi BMI oleh BPKH. Hal ini menjadi 
modal penting bagi ekonomi dan keuangan Syariah 
Indonesia untuk menyongsong dekade ke-4 
perkembangannya. Kita harapkan, ekonomi dan keuangan 
Syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional, 
khususnya di fase paska pandemi Covid-19. 

Memperhatikan perjalanan tersebut, buku ini mencoba 
memberikan perspektif terhadap berbagai perkembangan 
ekonomi Syariah di Indonesia. Buku ini juga mengumpulkan 
gagasan dan pemikiran Pengurus DPP IAEI dan Pengurus 
DPW IAEI DKI Jakarta terkait prospek ekonomi dan 
keuangan Syariah di Indonesia kedepan, mulai dari sektor 
perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), industri 
halal, keuangan sosial Islam, dan ekosistem pendukung 
lainnya. Mudah-mudahan tulisan yang ada dihadapan 
pembaca ini dapat menjadi kontribusi kecil IAEI bagi 
perkembangan ekonomi Syariah di masa mendatang, guna 
mencapai Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 

 

Selamat membaca! 

 
Wassalamualaikum wr. wb. 
 
Astera Primanto Bhakti 
Sekretaris Jenderal IAEI  
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Tinjauan Perjalanan 30 Tahun Ekonomi 

Syariah Indonesia  

Rahmatina Awaliah Kasri 
 

 

Abstrak 

Tahun 2021 menandai 30 tahun perjalanan ekonomi syariah 

di Indonesia. Perjalanan panjang yang tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek domestik, namun juga faktor-faktor 

global. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk 

menjelaskan kemunculan ekonomi syariah secara global, 

kemunculan ekonomi syariah di Indonesia serta 

perkembangan yang terjadi dalam 30 terakhir. Berbagai 

episode dan tonggak (milestone) dalam perkembangan 

ekonomi syariah juga dijelaskan. Peristiwa-peristiwa sejarah 

dan analisis yang disajikan diharapkan bisa menjadi bahan 

renungan dan refleksi mengenai perkembangan dan reason 

d’etre keberadaan ekonomi syariah di tanah air untuk masa 

depan ekonomi syariah dan masyarakat Indonesia yang lebih 

baik ke depannya.  

Kata kunci: Sejarah ekonomi syariah; Perjalanan ekonomi 

syariah Indonesia; 30 tahun ekonomi syariah Indonesia.  
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Abstrak 

The year 2021 marks 30 years of Islamic economic journey 

in Indonesia. Long journeys are not only influenced by 

domestic aspects, but also global factors. Therefore, this 

paper aims to explain the emergence of Islamic economy 

globally, the emergence of Islamic economy in Indonesia 

and the developments that occurred in the last 30 years. 

Various episodes and milestones in the development of 

Islamic economy are also explained. The historical events 

and analysis presented are expected to be a material 

reflection and reflection on the development and reason d'etre 

of the existence of Islamic economy in the country for the 

future of Islamic economy and better Indonesian society in 

the future. 

Keywords: History of Islamic economy; Indonesia's 

Islamic economic journey; 30 years of Indonesian Islamic 

economy. 
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Pendahuluan 

Tahun 2021 merupakan tahun bersejarah bagi ekonomi 

syariah di Indonesia. Tiga puluh tahun yang lalu, tepatnya 

tanggal 1 November 1991, berdirilah Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia. 

Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 November 

2021, beroperasi secara resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). 

BSI merupakan hasil dari merger tiga bank syariah BUMN 

(BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah atau 

BSM) yang saat ini merupakan bank syariah terbesar di 

Indonesia dan bank syariah terbesar ke-7 dunia.   

Oleh karena itu, di tahun yang spesial ini, sudah 

selayaknyalah perlu dilihat lagi perjalanan ekonomi syariah 

Indonesia. Perjalanan yang tidak hanya dipengaruhi oleh 

perkembangan ekonomi, politik dan faktor-faktor domestik, 

namun juga faktor-faktor global. Di tahun ini, perlu berhenti 

sejenak dan melakukan refleksi terhadap perkembangan 

ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah yang sudah 

berusia 30 tahun, dengan mengingat kembali apa yang sudah 

dilakukan dan apa yang masih harus dilakukan ke depan. 

Untuk masa depan ekonomi syariah dan masyarakat 

Indonesia yang lebih baik ke depannya.  

 

Kemunculan Ekonomi Syariah secara Global 

Kemunculan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah panjang kebangkitan Islam dan 

ekonomi Islam secara global. Pasca Perang Dunia II, 

sebagian negara Islam berhasil melepaskan diri dari penjajah 
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dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

bagi masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

‘kembali’ kepada nilai-nilai luhur Islam yang selama ini tidak 

bisa dilaksanakan karena kondisi kolonialisme, termasuk 

dalam bidang ekonomi.   

Dalam bidang ekonomi dan keuangan, sebagian besar studi 

mengatakan bahwa konsep teoritis mengenai bank Islam 

atau bank syariah muncul pertama kali pada tahun 1940-an, 

dengan gagasan utama mengenai perbankan yang bebas 

bunga (riba) dan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Hal ini 

tercermin dari beberapa tulisan oleh cendikiawan Muslim 

seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan 

Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci 

mengenai gagasan perbankan Islam juga ditulis oleh ulama 

besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) dan 

Muhammad Hamidullah (1944-1962) (El-Ashker dan 

Wilson, 2006).  

Pemikiran-pemikiran ini kemudian memicu kemunculan 

berbagai institusi keuangan yang dijalankan dengan prinsip-

prinsip Islam. Pada tahun 1963, misalnya, didirikan Mit al 

Ghamr di Mesir. Mit al Ghamr merupakan bank tabungan 

desa (rural savings bank) yang beroperasi tanpa bunga (free-

interest) dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank ini 

diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat 

pedesaan. Akan tetapi, karena terjadinya kekacauan politik di 

Mesir, Mit al Ghamr mengalami kemunduran hingga diambil 

alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada 

tahun 1967.  Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip 

bebas bunga yang diterapkan oleh Mit al Ghamr mulai 
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ditinggalkan. Untungnya, pada tahun 1971, konsep ini 

dibangkitkan kembali melalui pendirian Naseer Social Bank 

(Iqbal, Molyneux and Chonermann, 2006).  

Kesuksesan Mit al Ghamr memberikan inspirasi dan 

keyakinan bagi umat Muslim di seluruh dunia bahwa prinsip-

prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan di dunia dan bisnis 

modern. Pada tahun 1969, ketika Organization of Islamic 

Conference (OIC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) 

didirikan, pendirian bank Islam atau bank Syariah menjadi 

salah satu agenda utamanya. Selanjutnya, pada Sidang 

Menteri Luar Negeri OKI di Pakistan pada bulan Desember 

1970, Mesir mengajukan usulan pendirian Bank Islam 

Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan 

(International Islamic Bank for Trade and Development) dan 

Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) dimana 

sistem keuangan berbasis bunga digantikan dengan sistem 

kerjasama berdasarkan skema bagi hasil baik keuntungan 

maupun kerugian. Pemikiran dan inisiatif inilah yang 

kemudian mendorong pendirian Islamic Development 

Bank (IsDB) atau Bank Pembangunan Islam pada bulan 

Oktober 1975.  IsDB menyediakan bantuan finansial untuk 

pembangunan, bantuan untuk pendirian bank Islam, dan 

bantuan untuk mendukung penelitian dan pendidikan ilmu 

ekonomi Islam di negara-negara anggotanya (Iqbal, 

Molyneux and Chonermann, 2006).  

Selanjutnya, pada tahun 1970an, bank Islam mulai 

bermunculan di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. 

Bank Islam pertama yang didirikan oleh pihak swasta adalah 

Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975. 
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Selanjutnya, didirikan pula Kuwait Finance House di Kuwait 

(1976), Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), Al 

Rajhi Bank di Saudi (1978) dan Iran Islamic Bank di 

Iran(1979). Tidak hanya itu, lembaga keuangan berdasarkan 

prinsip islam juga mulai bermunculan di negara minoritas 

Muslim yang ditandai dengan berdirinya Islamic Investment 

Company of Bahamas pada tahun 1977 (El Ashker dan 

Wilson, 2006). 

Pada perkembangan selanjutnya, di era 1980-an, upaya 

pendirian bank Islam menyebar luas terutama ke Asia dan 

Afrika. Beberapa bank Islam yang berdiri pada periode ini 

antara lain Dar-al-Màl al-Islami Switzerland (1981), Bank 

Islam Malaysia (1983) dan Bank Islam West Sudan (1983). 

Tidak hanya itu, beberapa negara Islam seperti Pakistan, Iran 

dan Sudan bahkan mereformasi sistem keuangannya 

menjadi sistem bebas bunga, dimana semua lembaga 

keuangan di negara tersebut diarahkan untuk beroperasi 

tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya, seperti 

Malaysia, bank Syariah juga mulai beroperasi berdampingan 

dan tumbuh bersama dengan bank konvensional (El Ashker 

dan Wilson, 2006). 

Perlu dicatat juga bahwa pada tahun 1976 diselenggarakan 

Konferensi Ekonomi Islam pertama di dunia. Konferensi ini 

diadakan di kota suci Mekkah di Saudi Arabia dan dihadiri 

oleh cendikiawan Muslim dari seluruh dunia. Konferensi 

tersebut menandai kebangkitan ekonomi Islam sebagai 

sebuah disiplin ilmu modern (Iqbal, 2017). Selanjutnya, 

institusi pendidikan ekonomi Islam juga mulai berkembang. 

Hal ini dapat dilihat antara lain dari pendirian Islamic Research 
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and Training Institute oleh IsDB pada tahun 1981, International 

Institute for Islamic Thought di Virginia USA dan International 

Islamic University of Islamabad di Pakistan pada tahun 1981, 

serta International Islamic University of Malaysia di Kuala 

Lumpur Malaysia pada tahun 1983 (Iqbal, 2017).  

 

Kemunculan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia, yang 

merupakan institusi ekonomi syariah pertama di tanah air, 

dipercaya dimulai pada tahun 1980an melalui diskusi-diskusi 

terbatas. Diskusi-diskusi mengenai sistem perbankan tanpa 

bunga ini dilakukan antara lain oleh Pusat Pengembangan 

Agrikultur (PPA) yang didirikan pada tahun 1982 serta di 

kalangan mahasiswa Muslim dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Beberapa tokoh Islam yang terlibat antara lain 

Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. 

Saefuddin dan M. Amin Aziz (Azis, 1992). Selain itu, mulai 

muncul beberapa upaya untuk mengimplementasikan 

konsep perbankan tanpa bunga, yang antara lain dilakukan 

dalam bentuk pendirian BMT Salman ITB di Bandung dan 

Koperasi Ridho Gusti di Jakarta pada sekitar tahun 1984 

(Antonio, 2002).  

Institusi ekonomi syariah lainnya yang lahir pada tahun 

1980an adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 

dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Kelahiran LPPOM MUI 

pada tahun 1989 bermula dari ditemukannya lemak babi 

pada beberapa produk makanan seperti mie, susu, es krim 

dan makanan ringan lainnya pada tahun 1988. Penemuan ini 
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menggemparkan dan menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar 

beragama Islam, yang kemudian berimbas pada menurunnya 

produksi nasional dan penjualan produk-produk yang 

diduga mengandung lemak babi tersebut. Untuk meredam 

keresahan masyarakat, pemerintah akhirnya mendirikan 

LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989 melalui Surat 

Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989. LPPOM 

MUI memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan 

terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi 

halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan 

sertifikat halal pada tahun 1994 dimana sertifikat halal ini 

dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan 

oleh LPPOM MUI (Faridah, 2019).  

Perkembangan menggembirakan terkait sertifikasi halal ini 

juga diikuti dengan perkembangan menggembirakan di 

bidang keuangan syariah. Secara khusus, inisiatif untuk 

mendirikan bank syariah di Indonesia mulai dilakukan pada 

tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI 

mengadakan lokakarya mengenai Bunga Bank dan 

Perbankan di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, pada tanggal 

22-25 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas secara 

lebih mendalam pada Musyarawah Nasional IV MUI di 

Jakarta. Munas IV ini juga merekomendasikan pembentukan 

tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia 

(Antonio, 2002).  

Ide bank tanpa bunga ini disampaikan oleh KH Hasan Basri, 

ketua MUI saat itu, dan Amin Aziz kepada B. J. Habibie yang 

saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. 
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Beberapa bulan setelah itu, intelektual Muslim Indonesia 

berkumpul di Malang dan mendeklarasikan Ikadatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 

1990.  Sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie mendukung 

pendirian bank tanpa bunga yang menurutnya sejalan 

dengan visi dan misi ICMI. Sementara sebagai menteri, ia 

merasa bahwa ide tersebut sesuai dengan rencana kerja 

pemerintah. Ia pun kemudian menghadap Soeharto, yang 

menurutnya menyambut hal ini dengan sangat baik dan 

bahkan berkenan untuk menjadi pemprakarsa utama 

pendirian bank Islam pertama di Indonesia ini. (Habibie, 

dalam Noor 2006).  

Terdapat berbagai catatan menarik mengenai pemberian 

nama Bank Muamalat Indonesia. Menurut KH Hasan Basri, 

dalam sebuah pembicaraan dengan Presiden Soeharto, ia 

ditanya mengenai nama bank syariah yang akan dibentuk 

tersebut. MUI mengusulkan nama Bank Muamalat Islam 

Indonesia. Namun Presiden Soeharto berpendapat bahwa 

kata “Islam” tidak perlu dicantumkan, karena kata Muamalat 

sendiri sudah menunjukkan Islam. Selain itu, nama bank 

syariah diharapkan juga tidak mengundang “sumber 

penyati” dalam masyarakat. MUI pun menyetujui hal 

tersebut. Sehingga resmilah bank syariah pertama di 

Indonesia ini diberi nama Bank Mualamat Indonesia 

(Triyuwono,2000). 

Singkat cerita, berawal dari gagasan MUI yang kemudian 

memperoleh dari Presiden Soeharto serta  dukungan dari 

ICMI dan pengusaha Muslim Indonesia, pada tanggal 1 

November 1991 ditandatanganilah Akta Pendirian Bank 
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Muamalat Indonesia (BMI) di hotel Sahid yang merupakan 

milik keluarga besar Presiden Soeharto. Lima bulan 

kemudian, tepatnya pada 1 Mei 1992, BMI secara resmi 

mulai beroperasi di Indonesia dengan Zainulbahar Noor 

sebagai direktur utama pertamanya (Noor, 2006).  

Pada tahun-tahun awal berdirinya, BMI belum bisa 

beroperasi dengan optimal terutama karena belum didukung 

dengan landasan hukum yang sesuai. Saat itu, landasan 

hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah 

memang hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang 

"bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. 

Namun demikian, dengan berbagai perbaikan dalam aspek 

regulasi dan aspek-aspek lainnya, BMI terus berkembang 

dan saat ini menjadi salah satu bank syariah terbesar di tanah 

air. 

 

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Dalam perjalanannya, ekonomi syariah Indonesia telah 

mengalami perkembangan pesat dalam 30 tahun terakhir. 

Menurut Kasri (2021), secara umum perkembangan 

ekonomi syariah dapat dibagi ke dalam 5 periode yaitu:  

1. Periode 1980-1990, yang ditandai dengan kemunculan 

diskursus dan pengembangan pemikiran awal 

2. Periode 1990-2000 yang ditandai dengan peletakan 

fondasi dan pendirian institusi awal 

3. Periode 2000-2010 yang ditandai dengan perkembangan 

industri yang cepat 
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4. Periode 2010-2020 yang ditandai dengan penguatan 

dukungan pemerintah 

5. Periode 2020-sekarang yang ditandai dengan penguatan 

industri melalui digitalisasi dan peran pemerintah yang 

semakin besar.  

Beberapa tonggak (milestone) perkembangan ekonomi 

syariah dalam berbagai periode tersebut dapat diringkaskan 

pada gambar berikut ini.  

 

Sumber: Kasri (2021) 

Gambar 1-1 Milestones Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Tidak hanya itu, perkembangan yang menggembirakan juga 

terjadi dalam aspek regulasi. Berbagai regulasi terkait 

ekonomi syariah sudah dikeluarkan oleh pemerintah, antara 

lain UU No. 10/1998 tentang anamandemen UU No. 

7/1992 terkait bank syariah, UU No. 38/1999 mengenai 

Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan 

UU No. 23/2011, UU No. 41/2004 mengenai Wakaf dan  

UU No. 21/2008 mengenai Perbankan Syariah.  
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Sumber: Kasri (2021) 

Gambar 1-2 Perkembangan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia 

Perlu dicatat bahwa walaupun ekonomi syariah di Indonesia 

telah berkembang cukup baik hingga tahun 2000an, baik dari 

sisi industri maupun regulasi, banyak pihak merasa bahwa 

perkembangan ini masih jauh dari harapan. Hal ini antara 

lain tercermin dari pangsa pasar perbankan syariah yang 

masih ‘terperangkap’ pada kisaran 5%, jauh tertinggal dari 

pangsa pasar bank syariah di Malaysia, misalnya, yang 

mencapai 37%.  Oleh karena itu, pada tahun 2016, 

pemerintah Indonesia melalui Bappenas mengelaurkan 

Masterplan Aksi Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) 

pada tahun 2016. Salah satu rekomendasi MAKSI adalah 

pendirian komite khusus untuk mendorong perkembangan 

ekonomi syariah di tanah air.  

Oleh karena itu, pada tanggal 8 November 2016, pemerintah 

mendirikan  Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 

melalui Peraturan Presiden No. 91/2016. Selanjutnya, pada 

bulan Februari 2020, KNKS bertransformasi menjadi 
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Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 

(KNEKS) yang bertujuan untuk meningkatkan 

pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah 

guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. KNEKS 

diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, 

sementara Wakil Presiden menjadi Ketua Harian KNEKS 

(KNEKS, 2021). 

Keberadaan KNEKS dapat dikatakan berperan sangat 

penting dalam mendorong kemajuan ekonomi syariah 

Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Salah satu kontribusi besar 

KNEKS tercermin dari keberhasilan meluncurkan 

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-

2024. MEKSI memuat visi, misi dan strategi pengembangan 

ekonomi syariah di Indonesia yang diharapkan dapat 

menjadi rujukan dalam mengembangkan ekonomi syariah 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

 
Sumber: Bappenas (2019) 

Gambar 1-3 Visi, Misi dan Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah 

Indonesia 
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Saat ini, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dan 

pemerintah Indonesia serta diorkestrasi oleh KNEKS, 

ekosistem ekonomi syariah Indonesia telah berkembang dan 

menjadi semakin lengkap. Keuangan syariah Indonesia telah 

berkembang dari sebuah bank syariah menjadi sebuah 

ekosistem yang terdiri dari sektor keuangan komersial 

syariah (yang terdiri dari sub-sektor perbankan syariah dan 

keuangan non-bank syariah), keuangan sosial syariah 

(ZISWAF), industri halal dan ekonomi komunitas Islam. 

Secara lengkap, ekosistem ini diilustrasikan dalam gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 1-4 Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia 

Sementara data-data terkini perkembangan ekonomi syariah, 

khususnya perbankan syariah, di Indonesia dapat 

diringkaskan dalam grafik berikut ini. Dapat dilihat bahwa 

perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang 

positif, walaupun sempat mengalami perlambatan sebagai 
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imbas dari pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia 

dan seluruh dunia. Trend ini juga terjadi di sektor keuangan 

sosial Islam dan industri halal.  

  

Sumber: OJK (2021) 

Gambar 1-5 Tren Industri Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 

Penutup 

Tak terasa ekonomi syariah Indonesia sudah berusia 30 

tahun. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk 

menjelaskan kemunculan ekonomi syariah secara global, 

kemunculan ekonomi syariah di Indonesia serta 

perkembangan yang terjadi dalam 30 terakhir.  

Dalam tulisan ini, berbagai episode dan tonggak (milestone) 

dalam perkembangan ekonomi syariah  dijelaskan dan 

dianalisis secara ringkas. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

syariah Indonesia telah berevoluasi dan berkembang pesat 

dari sebuah bank syariah kecil hingga mencakup sektor 

keuangan non-bank syariah serta sektor ekonomi halal. 
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Instutis dan regulasi pendukung pun sudah cukup banyak 

dikeluarkan. 

Namun demikian, beberapa pertanyaan mendasar harus 

menjadi bahan renungan. Apakah keberadaan ekonomi 

syariah sudah sesuai dengan reason d’etre atau alasan 

keberadaannya, sebagaimana yang dicita-citakan dulu oleh 

pemrakarsa ekonomi syariah di Indonesia? Apakah 

keberadaan ekonomi syariah sudah bisa berkontribusi dalam 

pembangunan Indonesia seutuhnya, yaitu pembangunan 

ekonomi dan manusianya, ataukah justru berkontribusi 

dalam memperkuat ketimpangan dalam masyarakat? 

Kemudian, perlu dipertanyakan juga apakah praktik 

ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah ataukah 

masih sangat menyerupai praktek-praktek ekonomi 

konvensional? Inilah beberapa hal yang perlu menjadi 

refleksi kita bersama, yang belum mampu dijawab dan diluar 

cakupan tulisan singkat mengenai tinjauan 30 tahun 

ekonomi syariah Indonesia ini.   

Namun demikian, kita semua sedikit banyak pasti menyadari 

bahwa masih banyak tantangan dalam mengoptimalkan 

potensi dan peran ekonomi syariah, mulai dari literasi dan 

SDM hingga infrastruktur. Ekspektasi terhadap ekonomi 

syariah juga dirasakan sangat besar. Ekonomi syariah 

Indonesia tidak hanya diharapkan sebagai ekonomi yang 

dijalankan dengan prinsip-prinsip luhur syariat Islam, namun 

juga sebagai ‘arus baru’ ekonomi yang mampu menjadi 

‘sumber pertumbuhan’ ekonomi nasional dalam rangka 

mempercepat pemulihan dari pandemi covid-19.  
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Oleh karena itu, perlu komitmen, inovasi, dan sinergi semua 

pihak dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia ke 

depannya. Dengan sinergi dan kerjasama semua pihak, tak 

ada yang tak bisa dilakukan untuk kesejahteraan umat. 

Inshaallah.  
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Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: 

Peluang dan Tantangan 

Abdul Rasyid 

 

 

Abstrak 

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. 

Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi 

yang berlandaskan syariah, baik yang bersifat sosial seperti 

lembaga zakat dan wakaf, maupun yang bersifat komersial, 

seperti lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, 

reasuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah 

dan koperasi syariah. Di samping itu, sektor industri halal 

yang meliputi makanan halal, pariwisata halal, fasyen, media 

dan rekreasi halal dan farmasi dan kosmetik halal juga 

tumbuh dan berkembang pesat. Perkembangan ekonomi 

syariah dengan berbagai macam bentuk aktivitasnya tersebut 

tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum yang 

mendasarinya. Aktivitas ekonomi syariah sudah tentu 

berdasarkan kepada hukum Islam. Hukum Islam tersebut 

lalu diformulasikan menjadi berbagai bentuk peraturan 

perundang-undangan sehingga menjadi hukum positif yang 

harus dipatuhi. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat 

perkembagan ekonomi syariah di Indonesia dan berbagai 

macam regulasi yang mendasarinya. 

Kata kunci: ekonomi syariah, regulasi, industri halal 
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Abstract 

Sharia economy in Indonesia is growing rapidly. This is seen 

with the increasing number of economic activities based on 

Sharia, both social such as zakat and waqf institutions, as 

well as commercial ones, such as Islamic banking 

institutions, Sharia insurance, Sharia reinsurance, Islamic 

capital markets, Sharia pawnshops and Sharia cooperatives. 

In addition, the halal industry sector which includes halal 

food, halal tourism, fasyen, halal media and recreation and 

halal pharmaceuticals and cosmetics is also growing and 

growing rapidly. The development of sharia economy with 

various forms of its activities certainly cannot be separated 

from the underlying rule of law. Sharia economic activity is 

certainly based on Islamic law. Islamic law is then 

formulated into various forms of laws and regulations so 

that it becomes a positive law that must be obeyed. This 

paper will briefly explain the development of sharia 

economy in Indonesia and various underlying regulations.  

Keywords: halal industry, Islamic economy, regulation 

  



 

 

 

 23 

Pendahuluan 

Tulisan ini saya awali dengan pernyataan yang pernah 

diungkapan oleh Paus Benedict XVI dalam menyikapi krisis 

keuangan global yang terjadi pada tahun 2009. Paus Benedict 

menyatakan ‘money vanishes, it is nothing’. Melalui 

pernyataan ini, Paus Benedict seolah ingin mengatakan 

bahwa ada yang salah dalam sistem perekonomian dunia saat 

ini. Sistem moneter yang berkembang selama ini telah jauh 

meninggalkan kaidah-kaidah moral dan lebih 

mengedepankan free-market system sehingga perlu adanya 

kesadaran bersama untuk mempertimbangkan aspek 

moralitas di dalam ekonomi dunia.   

Pernyataan umum Paus Benedict XVI lalu diterjemahkan ke 

dalam sebuah artikel oleh kolumnis senior bidang ekonomi 

dari Italia, Loretta Napoleoni dan Claudia Segre, dengan 

judul ‘Islamic Finance Proposals and Ideas for the West in 

Crisis’ yang dimuat dalam media resmi Vatikan, 

L’Osservatore Romano. Artikel tersebut menjelaskan secara 

rinci prinsip dasar ekonomi Islam yang melarang unsur 

eksploitasi (riba) dan spekulasi (gharar), serta mengutamakan 

prinsip bagi hasil (profit sharing) dalam aktivitas ekonomi. 

Prinsip dasar keuangan syariah dapat mengurangi beban 

pasar, khususnya sistem keuangan international saat ini. 

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar bank-bank di 

Barat mengakomodasi penggunaan produk-produk lembaga 

keuangan syariah sebagai alternatif dari bunga.  

Maksud dari penjelasan di atas adalah penulis ingin 

menyatakan bahwa konsep syariah yang dipraktikkan dalam 
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ekonomi syariah melalui lembaga perbankan dan keuangan 

syariah saat ini dapat diterima secara global. Di samping 

mengedepankan moralitas agama dalam menjalankan setiap 

transaksinya, juga dapat dijadikan sebagai model alternatif 

perekonomian dunia yang rasional dan profesional. 

Ekonomi syariah saat ini telah berkembang dengan pesat. 

Perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk berbagai 

aktivitas, seperti perbankan dan keuangan syariah, serta halal 

industri tidak hanya di negara-negara Islam/mayoritas 

Muslim, seperti Arab Saudi, Qatar, Oman dan Malaysia, tapi 

juga berkembang pesat di negara-negara non-

Islam/mayoritas Muslim seperti United Kingdom (UK), 

USA, Jerman, Hong Kong dan Singapore. UK merupakan 

negara yang paling banyak lembaga perbankan dan keuangan 

syariahnya di Eropa. Negara ini bertekad menjadi Islamic 

financial hub in the world, begitu juga halnya dengan 

Singapura.  

Di Indonesia, ekonomi syariah juga mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan 

ekonomi syariah terlihat dengan semakin banyaknya 

aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah, baik dalam 

bentuk lembaga ekonomi syariah yang bersifat sosial seperti 

zakat dan wakaf, maupun lembaga ekonomi dan keuangan 

bank dan nonbank syariah yang bersifat komersial, seperti 

lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi 

syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan koperasi 

syariah. Di samping itu, sektor non lembaga perbankan dan 

keuangan syariah, seperti industri halal yang meliputi 

makanan halal, pariwisata halal, fasyen, media dan rekreasi 
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halal dan farmasi dan kosmetik halal juga tumbuh dan 

berkembang dengan pesat.  

Secara sederhana ekonomi syariah merupakan aktivitas 

ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip syariah. Prinsip 

syariah bersumberkan kepada hukum Islam di mana sumber 

utamanya terdiri dari Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Sistem 

ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan 

sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, 

namun juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-

sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut 

syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi 

dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.  Dengan 

tercapainya tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah 

pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan dan 

terwujudnya lingkungan yang sempurna. 

 

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Indonesia terbilang terlambat dalam mengembangkan 

lembaga ekonomi dan keuangan syariah dibandingkan 

dengan negara lain seperti Malaysia yang telah mendirikan 

Bank Islam semenjak tahun 1983. Namun, hal ini bukan 

tanpa ada sebab. Keinginan untuk mengembangkan 

ekonomi syariah dengan mendirikan lembaga perbankan dan 

keuangan syariah sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama 

pada tahun 1970-an, ketika didirikannya Islamic 

Development Bank (IDB) pada tahun 1975 oleh negara-

negara Organisasi Konferensi Islam, termasuk Indonesia di 

dalamnya. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara 
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Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sejak itu, 

bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-

negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.  

Namun pada saat itu, bank syariah belum bisa didirikan di 

Indonesia, karena kondisi politik yang tidak kondusif. 

Pendirian bank syariah diidentikkan dengan masalah 

ideologi dan dikaitkan dengan konsep negara Islam sehingga 

dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Di 

samping itu, bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, juga 

belum diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 1967 

tentang Pokok-Pokok Perbankan.  

Berhubung adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan 

politik, ide pendirian bank syariah dimunculkan kembali 

pada awal tahun 1990, yang diinisiasi oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Ide ini didukung oleh Ikatan Cendikiawan 

Ulama Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim 

dan Pemerintah. Presiden Soeharto memberikan dukungan 

secara politik dan dana bagi pendirian bank syariah tersebut. 

Respons positif Soeharto terhadap pendirian bank syariah di 

Indonesia berkaitan dengan politik akomodasi yang 

dijalankan oleh pemerintah orde baru terhadap umat Islam 

dan juga ketertarikannya terhadap sistem bagi hasil yang 

akan diterapkan dalam bank syariah.  Berdasarkan dukungan 

tersebut akhirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank 

syariah pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1991. 

Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai 

secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) pada tahun 1991. Berdirinya BMI, dan seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan 
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keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga 

keuangan syariah lainnya. Sebagai contoh, pada awal tahun 

1994, berdiri perusahaan asuransi syariah yang dinamakan 

dengan Syarikat Takaful Indonesia. Perusahaan ini didirikan 

oleh ICMI, Abdi bangsa Foundation, Bank Muamalat 

Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiro dan beberapa 

pengusaha Muslim serta Pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan. Pada 1997, PT Danareksa Investment (DIM) 

meluncurkan reksa dana syariah yang merupakan produk 

pasar modal syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, 

dual system bank diberlakukan dengan diamandemennya 

UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dengan UU No.10 Tahun 

1998. Sistem perbankan ini membolehkan bank-bank 

konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan 

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga mempercepat 

pertumbuhan perbankan syariah.  

Di samping itu, pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta, 

bersama dengan PT. Danareksa Investment Management 

(DIM), meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri 

atas saham-saham blue chip yang memiliki kepatuhan 

syariah. Penerbitan Sukuk Korporasi adalah sebuah prestasi 

besar lainnya dalam industri keuangan syariah di Indonesia. 

Hal ini terjadi ketika Indosat (perusahaan telekomunikasi) 

menerbitkan Sukuk pertama (berdasarkan Mudharabah) 

pada tahun 2002. Langkah ini diikuti oleh korporasi lainnya, 

yaitu Matahari Putra Prima, yang menerbitkan Sukuk Ijarah 

pada tahun 2004. Kontribusi penting pemerintah terwujud 

pada tahun 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat 

menerbitkan Undang-Undang Sukuk Negara No. 19 Tahun 
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2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 

2008. Sukuk Negara pertama diterbitkan pada tahun 2008 

yang diikuti oleh Sukuk Ritel pertama di dunia pada tahun 

2009.   

 

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah 

Perkembangan ekonomi syariah dengan berbagai macam 

bentuk aktivitasnya sebagaimana yang telah djelaskan di atas 

tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum yang 

mendasarinya. Aktivitas ekonomi syariah sudah tentu 

berdasarkan kepada hukum Islam. Hukum Islam tersebut 

lalu diformulasikan menjadi berbagai bentuk peraturan 

perundang-undangan sehingga menjadi hukum positif yang 

harus dipatuhi.  

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di 

Indonesia, di samping hukum adat dan hukum barat. 

Keberadaan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang 

surut, terutama di masa penjajahan ketika diberlakukannya 

teori resepsi (receptie theorie) yang diperkenalkan oleh 

Christian Snouck Hurgronje (1857-193). Teori ini lalu 

dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis 

van Vollenhoven dan Betrand ter Haar sehingga banyak 

pengikutnya terutama dari kalangan sarjana hukum. Teori ini 

pada dasarnya mempunyai maksud-maksud politik untuk 

menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan 

mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap 

kekuasaan pemerintahan kolonial yang dijiwai oleh hukum 

Islam.  Meskipun teori ini tidak berlaku lagi, namun menurut 
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Prof. Abdul Manan, keberadaanya masih tetap eksis sampai 

saat ini, mempengaruhi pola pikir sarjana hukum Indonesia.   

Islam adalah agama hukum dalam arti yang sebenarnya 

(Islam is a religion of law in the full of meaning of the word). 

Agama Islam tidak bisa dipisahkan dari hukum, karena 

agama Islam mengandung hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam membangun hukum nasional, Negara 

harus memperhatikan secara seksama agama yang dianut 

oleh warga negaranya, terutama agama Islam sebagai agama 

mayoritas yang dianut oleh warga negaranya yang tidak bisa 

dipisahkan dari hukum agama.  

Hukum Islam dalam tata hukum nasional bertambah eksis 

pada awal tahun 1990-an seiring semakin meningkatnya 

kesadaran umat Islam untuk bermuamalah berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah dan ditandai dengan didirikannya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara resmi. Dasar hukum 

beroperasinya BMI adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Secara substansi, Undang-Undang 

ini merupakan peraturan perbankan nasional yang 

muatannya lebih banyak mengatur bank konvesional 

dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang 

mengatur tentang bank syariah dalam Undang-Undang ini. 

Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara eksplisit dan 

hanya dinyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil (profit sharing).   

Tidak disebutkannya kata ‘syariah’ atau ‘Islam’ secara 

eksplisit dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 
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disebabkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, masih tidak 

kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih 

‘alergi’ dengan penggunaan kata ‘syariah’ atau ‘Islam’.  Untuk 

memperjelas maksud dari bank berdasarkan prinsip bagi 

hasil, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 

72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi 

Hasil. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang 

dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah 

Bank Umum atau Bank Prekreditan Rakyat yang melakukan 

kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah 

prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari’at.  

Pada tahun 1998, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan diamandemen dengan Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan 

syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah 

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap 

(exhaustive). Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan 

mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan 

BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan 

berdasarkan pada prinsip syariah.   

Untuk memperkuat pengaturan perbankan syariah di 

Indonesia, pada tahun 2008 DPR dengan dukungan 

Pemerintah mengesahkan undang-undang khusus yang 

mengatur perbankan syariah, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini 

memperkokoh eksistensi pengaturan perbankan syariah di 
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Indonesia.  Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah ini 

bukan tanpa perjuangan. Semua pihak bertungkus lumus 

untuk mewujudkan Undang-Undang khusus yang mengatur 

perbankan syariah, mengingat semakin berkembangnya 

lembaga tersebut dan terdapat perbedaan mendasar dengan 

bank konvensional. Diperlukan waktu enam tahun untuk 

mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah di 

Parlemen padahal pada saat yang bersamaan banyak undang-

undang yang disahkan.  

Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah tidak 

hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi industri 

perbankan syariah secara nasional, tapi juga memberikan 

lingkungan bagi berkembangnya industri yang lebih mapan 

dan kondusif. Undang-Undang Perbankan Syariah secara 

umum juga memberikan arah kebijakan dan bentuk industri 

perbankan syariah ke depan, bahkan juga menegaskan 

keberadaan beberapa lembaga yang menjadi infrastruktur 

penting bagi industri perbankan syariah seperti Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan 

Peradilan Agama.   

Selain diatur dalam bentuk undang-undang, perbankan 

syariah juga diatur dengan peraturan lain yang dikeluarkan 

oleh lembaga otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia (BI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia 

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur dan 

mengembangkan lembaga perbankan syariah di awal 

pertumbuhannya. Semenjak tahun 1999, dengan 

diamandemennya UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No. 

3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, BI diberikan 
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kewenangan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan 

prinsip syariah. Berbagai strategi, kebijakan dan peraturan 

yang dikeluarkan oleh BI sejak saat itu untuk 

mengembangkan perbankan syariah.  

Kemudian, berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung pada tangal 31 

Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 

dan pengawasan lembaga perbankan, baik perbankan 

konvensional ataupun syariah, beralih dari Bank Indonesia 

ke OJK.  Begitu juga dengan kegiatan jasa keuangan di sektor 

pasar modal syariah, perasuransian syariah, dana pensiun 

syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan 

syariah lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) ke OJK. Berbagai kebijakan dan peraturan 

telah dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia dalam 

mengembangkan lembaga perbankan dan keuangan syariah 

di Indonesia.    

Di samping peraturan perudang-undangan yang telah 

dijelaskan di atas, pemerintah juga telah mengeluarkan 

berbagai macam peraturan lainnya guna men-support 

perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Peraturan 

tersebut antara lain adalah Undang-Undang No.  19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf, Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
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Keuangan Mikro dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal.  

Lembaga lain yang berperan penting dalam pembentukan 

hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara 

struktural DSN-MUI merupakan lembaga otonom di bawah 

MUI.  DSN-MUI diberikan otoritas untuk mengeluarkan 

fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. 

Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai 

usaha efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi 

isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan 

keuangan syariah, selain itu DSN-MUI juga diharapkan 

dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong 

penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan 

ekonomi.  DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang 

berikan amanat oleh undang-undang untuk menetapkan 

fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah.  Fatwa-fatwa 

DSN-MUI yang telah disahkan menjadi rujukan utama bagi 

otoritas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di 

bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta sebagai 

bahan acuan bagi otoritas serta para pelaku industri di 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah 

(LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) di 

Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai 

dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI tersebut 

dipositivisasikan dalam bentuk PBI, POJK dan Peraturan 

menteri yang terkait. Sampai saat ini terdapat 143 fatwa yang 

telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.  



 

 

 

 34 

Perkembangan ekonomi syariah juga mempengaruhi 

kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan 

sengketa perdata. Kewenangan pengadilan agama diperluas 

semenjak diamandemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan 

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara terkait dengan perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan sedekah saja, tapi juga 

diberi kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah.  Terkait dengan penyelesaian sengketa 

perbankan syariah, kewenangan pengadilan agama diperkuat 

dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012.  

Untuk memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam 

menyelesaikan Ekonomi dan keuangan syariah, Mahkamah 

Agung mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah 

Agung, antara lain yaitu, Perma No. 2 tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma No. 5 Tahun 

2016 tentang Sertifikasi Hakim Syariah,  Perma No. 14 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan 

kewenangan absolut pengadilan agama. Namun, sampai saat 

ini masih ada masih terdapat pihak-pihak yang meragukan 

kemampuan pengadilan agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah. Ada upaya yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu yang mengusulkan dalam Rancangan 
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Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan (P2SK) agar penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah, terutama perbankan syariah tidak hanya 

diselesaikan di pengadilan agama, tetapi juga diselesaikan di 

pengadilan umum, karena ada beberapa sengketa, seperti 

sengketa pembiayaan sindikasi perbankan yang melibatkan 

bank syariah dan bank konvensional, menurut mereka tidak 

bisa diselesaikan di pengadilan agama. Jika upaya tersebut 

terjadi, menurut penulis, merupakan langkah mundur. 

Seharusnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat 

kewenangan pengadilan agama, bukan memperlemah 

dikarenakan satu atau beberapa masalah yang belum selesai. 

Masalah penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi yang 

melibatkan bank syariah dan bank konvensional tersebut 

bisa diselesaikan berdasarkan kesepakatan antar bank. Jika 

pembiayaan sindikasi tersebut di-leading dan didominasi 

oleh bank syariah, maka bisa disepakati sengketa yang terjadi 

diselesaikan melalui pengadilan agama, namun jika 

sebaliknya, sengketa diselesaikan di pengadilan negeri. Dasar 

hukum penyelesaian sengketa ini bisa diperkuat oleh 

Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan dengan 

mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA), dan Peraturan Otoriras Jasa Keuangan 

(POJK). Oleh karena itu, masalah ini bisa diselesaikan tanpa 

harus merubah dan/atau memberikan kewenangan 

penyelesaian sengketa perbankan syariah ke pengadilan 

umum. Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

perbankan syariah.  
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Di samping Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 

peradilan agama, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 

OJK mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan. POJK ini merupakan rangkaian dari peraturan 

yang telah dikeluarkan oleh OJK sebelumnya, yakni POJK 

No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan. Lahirnya Peraturan OJK No. 

1/POJK.07/2014 merupakan langkah antisipasi dari 

kemungkinan gagalnya penyelesaian pengaduan konsumen 

oleh lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah. 

Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara konsumen 

dengan lembaga jasa keuangan dalam menyelesaikan 

masalah, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

diharapkan mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan 

sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien.  

Berdasarkan keputusan OJK No. KEP-01/D.07/2016, 

terdapat enam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Sektor Jasa Keuangan yang diakui. Lembaga tersebut adalah 

1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), 

2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), 3. 

Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), 4. Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 

(LAPSI), 5. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan 

Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan 6. Badan Mediasi 

Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Namun 

dengan diberlakukannya POJK No. 61/POJK.07/2020 

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor 

Jasa Keuangan, enam lembaga di atas diintegrasikan menjadi 
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satu, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor 

Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pasal 6 POJK No. 

61/POJK.07/2020 menyatakakan bahwa penyelesaian 

sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk 

seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk di 

dalamnya lembaga perbankan dan keuangan syariah 

dilakukan oleh 1 (satu) LAPS SJK. Peraturan ini di satu sisi 

bagus agar pelayanan penyelesaian sengketa pada sektor jasa 

keuangan terintegrasi, namun di sisi lain peraturan tersebut 

mengesampingkan eksistensi lembaga lain yang lebih dahulu 

eksis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah seperti 

Badan Arbitrrase Syariah Nasioanal (BASYARNAS) 

sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar bahwa hukum 

ekonomi syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. 

Hukum Ekonomi syariah terdiri dari berbagai bentuk, baik 

berbentuk Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri, 

Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa DSN-MUI. 

Keberadaan peraturan-peraturan ini memperkuat eksistensi 

lembaga perbankan dan keuangan syariah, serta industri halal 

dalam menjalankan aktivitasnya. Di samping itu, keberadaan 

hukum ekonomi syariah dalam berbagai bentuk peraturan 

yang telah dijelaskan di atas mempertegas akan pentingnya 

kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Ke 
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depan, lembaga perbankan dan keuangan syariah serta 

industri halal akan terus berkembang sehingga hukum pun 

akan mengikutinya.  

Namun, apabila dilihat secara seksama, hukum ekonomi 

syariah yang ada saat ini cukup banyak jumlahnya, sehingga 

dikuatirkan akan terjadi overlapping antara satu peraturan 

dengan yang lainnya. Di samping itu juga dikuatirkan akan 

mempersempit ruang gerak lembaga keuangan dan ekonomi 

syariah dalam menjalankan aktivitasnya mengingat begitu 

banyak regulasi yang harus mereka diikuti dan dipatuhi. Oleh 

karena itu, perlu dipikirkan untuk membentuk suatu undang-

undang induk ekonomi syariah sebagai payung hukum bagi 

lembaga keuangan syariah dan industri halal dalam 

menjalankan aktivitasnya. Hal ini diharapkan akan 

memudahkan dalam penyusunan rencana dan program-

program pengembangan yang terpadu dengan 

mengakomodasi semua aspek seperti perpajakan, peradilan, 

pengawasan dan aspek lainnya.  

Saat ini upaya untuk mewujudkan undang-undang ekonomi 

syariah telah dilakukan, berbagai seminar dan focus group 

discussion telah diselenggarakan, namun sepertinya untuk 

mewujudkannya tidaklah mudah, perlu dukungan semua 

pihak, terutama pemerintah dan DPR agar undang-undang 

ekonomi syariah bisa terwujud segera. Kajian yang 

mendalam harus dilakukan oleh para akademisi dan praktisi 

hukum dan ekonomi dalam memformulasikan bentuk 

undang-undang ekonomi syariah yang diinginkan, karena 

sampai saat ini masih jelas bentuk yang diinginkan, apakah 

dalam bentuk omnibus law atau cukup dengan 
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menyempurnakan undang-undang sektoral yang sudah ada 

dan diperkuat dengan berbagai peratuan lembaga otoritas 

keuangan dan lembaga terkait lainnya seperti POJK, PBI, 

PERMA, dan PERMEN.   
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BSI Masa Depan Ekonomi Syariah 

Indonesia 

Hery Gunardi 

 

Abstrak 

Dekade ke-3 pembangunan ekonomi Syariah di Indonesia 

ditutup dengan peristiwa sejarah penting hadirnya Bank 

Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari 

tiga bank Syariah miliki BUMN. Sebagai bank Syariah 

terbesar di Tanah Air, BSI dituntut tidak hanya handal dalam 

layanan jasa perbankan Syariah, namun juga menjadi 

penopang ekosistem syariah nasional secara keseluruhan. 

Belum genap satu tahun berjalan, BSI sudah mulai 

membuktikan kapasitasnya sebagai ujung tombak industri 

Syariah nasional. Setelah sukses melakukan konsolidasi 

melalui penerapan single system untuk para nasabah tiga bank 

Syariah milik BUMN, BSI juga mencoba memenuhi segala 

kebutuhan masyarakat melalui digitalisasi layanan 

perbankannya. Saat ini BSI juga sudah resemi menjadi bagian 

dari Dubai International Financial Center, sebagai pintu 

gerbang untuk membuka pasar keuangan global. 

Pencapaian-pencapaian di atas menunjukkan bahwa BSI 

bukan hanya menjadi penutup yang indah untuk dekade ke-

3 pembangunan ekonomi Syariah di Indonesia, namun juga 

menjadi pembuka yang menjanjikan untuk dekade-dekade 

selanjutnya. 

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; BUMN, Digitalisasi, 

Perbankan Global,. 
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Abstract 

The third decade of Islamic economic development in 

Indonesia ends with an essential milestone of the 

establishment of Bank Syariah Indonesia (BSI), after a 

landmark merger of three state-owned Islamic banks in 

Indonesia. As the biggest Islamic bank in Indonesia, BSI is 

expected to provide not only high-quality Islamic banking 

services but also become an enabler for the ecosystem of the 

Indonesian Islamic economy. Less than a year of its 

emergence, BSI has proved its capacity to be the pioneer of 

the industry. After successfully consolidating the three 

bank’s environments into a single system, BSI also aims to 

provide comprehensive banking services through 

digitalization. BSI has also officially joined the Dubai 

International Financial Center to open the gate of the global 

financial market. These milestones illustrate that BSI is not 

only a perfect closing for the third decade of Indonesian 

Islamic economic development but also a promising opener 

for the next decades to come. 

Keywords: Bank Syariah Indonesia; BUMN, Digitalization, 

Global Banking,. 
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Pendahuluan 

S&P Global Ratings mencatat bahwa pandemi Covid-19 

tidak menggelincirkan industri perbankan syariah di Asia 

Tenggara. Lembaga pemeringkat itu justru meyakini 

perbankan syariah akan terus tumbuh lebih cepat dari bank 

konvensional. Terlebih bank-bank ini mendapat manfaat 

dari dukungan pemerintah, populasi Muslim yang besar di 

negara-negara di kawasan ini. Serta permintaan yang tinggi 

terhadap produk keuangan syariah membuat perbankan 

syariah terbukti lebih resilience. 

Dukungan yang besar ditunjukkan oleh  Presiden RI Joko 

Widodo. Presiden yang memimpin langsung KNEKS 

(Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dengan 

posisinya sebagai ketua menegaskan komitmen pemerintah 

untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah 

pada tahun 2024.  

Mengapa? Karena, Indonesia merupakan negara 

berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 

juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya. “Kita telah 

berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 

2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” ujar Presiden 

Jokowi, saat memberikan sambutan pada peresmian 

pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Tahun 2021 yang digelar di The Sultan 

Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021). 

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia, yaitu mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari 

total populasi. Potensi yang sangat menjanjikan bagi industri 

keuangan syariah baik kini maupun di masa depan. Namun 
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sayang, potensi besar itu belum tergali optimal. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mencatat hingga Januari 2021 total aset 

keuangan syariah dalam negeri hanya sekitar 9,6% dari 

keseluruhan aset perbankan di Indonesia. 

Presiden selalu mengulang-ulang dalam setiap kesempatan 

bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia, targetnya adalah  agar negara lain 

mengetahui target besar Indonesia. Ekonomi syariah 

Indonesia saat ini (2021) berada di peringkat keempat di 

dunia, meningkat dari posisi ke-9 pada tahun 2014 lalu. Jika 

pertumbuhannya bisa seperti yang saat ini terjadi, Presiden 

optimis dalam tiga hingga empat tahun ke depan, ekonomi 

syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset keuangan 

syariah per Juni 2021 mencapai Rp 1.885 triliun. Aset itu 

terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp 631,5 triliun, 

industri keuangan nonbank (IKNB) syariah Rp 116 triliun 

dan pasar modal syariah Rp 1.137 triliun. Bila dibandingkan 

industri konvensional, market share (keuangan) syariah sudah 

mencapai 10%. Ini menunjukkan potensi syariah ke depan 

cukup baik. Sementara tren pertumbuhan pada perbankan 

syariah, di mana DPK (dana pihak ketiga) perbankan syariah 

tumbuh 16,54% per Juni 2021. Hal ini juga didukung 

pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 15,8% dan 

pembiayaan sebesar 7,35%. Namun, market share perbankan 

syariah per Juni 2021 meski tumbuh, tetapi masih dibawah 1 

digit yaitu tumbuh 6,59%. 

Kendati demikian, terjadi peningkatan antusiasme 

masyarakat terhadap halal matter.   Hal itu diiringi pula 

dukungan stakeholder yang kuat terhadap pengembangan 
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ekosistem industri halal termasuk di dalamnya layanan jasa 

perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. 

Perkembangan itu mendorong pemerintah mengambil 

langkah strategis dan serius dengan merumuskan masterplan 

Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Dalam rencana 

induk tersebut, pemerintah menekankan perlunya sebuah 

bank syariah BUMN. 

Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Erick Thohir mendorong merger (penggabungan) tiga bank 

pelat merah syariah milik bank BUMN yaitu Bank Mandiri 

Syariah, Bank BRIsyariah, dan Bank Negara Indonesia 

Syariah menjadi entitas baru yang bernama PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk. atau BSI. 

Alhamdulillah, kini Indonesia memiliki bank syariah terbesar 

yang masuk 10 besar dalam industri perbankan di Indonesia. 

Kehadiran BSI ditujukan menjadi institusi keuangan syariah 

yang modern, universal/inklusif, dan memberikan kebaikan 

bagi segenap alam atau rahmatan lil ‘aalamiin. 

Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI dituntut tak 

hanya handal dalam layanan jasa perbankan syariah saja. 

Kehadiran BSI pun diproyeksikan menjadi penopang 

ekosistem syariah nasional. Hal itu bukan tanpa alasan. Data 

menunjukkan bahwa potensi industri halal di Indonesia 

nilainya kurang lebih Rp 4.375 triliun. Dari total nilai 

tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot 

porsi terbanyak yaitu senilai Rp 2.088 triliun disusul aset 

keuangan syariah senilai Rp 1.438 triliun. 

Selebihnya adalah pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, 

farmasi halal, kosmetik halal, hingga media dan rekreasi 
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halal. BSI pun diposisikan sebagai episentrum literasi Islam. 

Dari data yang dimiliki perseroan, saat ini ada 278.255 masjid 

di Indonesia. Dengan jumlah masjid tersebut, terdapat 

peluang ekonomi sosial syariah dari potensi penghimpunan 

zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dengan nilai hampir 

Rp 400 triliun. 

 

Bank Syariah Digital 

Sebagai bank syariah modern dan inklusif, BSI siap 

memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari sisi finansial, 

sosial, bahkan spiritual. Pemenuhan kebutuhan masyarakat 

tersebut dilayani secara digital yang bersifat daring melalui 

BSI Mobile. BSI Mobile menghadirkan Biometric Online 

Onboarding atau pembukaan rekening dengan verifikasi 

menggunakan face recognition. Ada pula produk E-mas atau 

pembukaan rekening emas, beli emas, jual emas, transfer 

emas, tarik fisik emas, lengkap dengan history transaksi. 

Melalui BSI Mobile nasabah pun dapat mengakses layanan 

Ziswaf, qurban, hingga aqiqah. BSI Mobile dilengkapi juga 

dengan fitur Islami waktu salat, lokasi masjid, arah kiblat, juz 

amma, asmaul husna, hingga hikmah. Tarik tunai tanpa kartu 

di BSI bisa juga dilakukan melalui seluruh ATM BSI dan 

seluruh jaringan Indomaret di seluruh Indonesia. QRIS 

melalui BSI pun diperkuat sebagai metode pembayaran 

cashless di seluruh merchant dengan hanya dengan 1 QR. 

Melalui BSI Mobile pun dapat top up segala jenis E-wallet 

seperti Gopay, Ovo, LinkAja, Shopeepay, Paytren dan E-

money. Nasabah pun dilayani saat ingin melakukan 

pembayaran PLN, telekomunikasi, akademik, tiket, asuransi, 
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internet/tv kabel, ecommerce, BPJS, Haji dan umrah, MPN, 

PDAM, dan multipayment. Layanan ini sangat universal 

sehingga menegaskan BSI adalah bank syariah yang inklusif. 

Sebagai bank syariah modern BSI pun memperkuat 

layanannya dengan fitur-fitur digital yang lengkap. Selain BSI 

Mobile dan buka rekening secara daring, ada pula Solusi 

Emas berupa Tabungan E-Mas dan Gadai Emas. Selain itu, 

juga melayani transaksi dengan scan QRIS Bank Indonesia. 

BSI memudahkan tarik tunai tanpa kartu dengan BRI 

Cardless Withdrawal. Untuk kemudahan bertransaksi di ATM 

dan EDC manapun nasabah dapat menggunakan BSI Debit 

Card. 

Bagi nasabah yang ingin bertransaksi dengan lebih aman, 

mudah dan cepat ada pula layanan BSI Debit OTP. BSI pun 

menyediakan ATM CRM untuk setor dan tarik tunai antar 

bank serta transaksi pembayaran dan pembelian. Bagi 

nasabah yang ingin mendapatkan informasi produk, layanan, 

dan promo terbaru ada pula layanan BSI Aisyah sebagai 

asisten interaktif Bank Syariah Indonesia. 

BSI pun memudahkan transaksi bisnis melalui layanan BSI 

Net yang bisa diakses kapanpun dan di manapun. Berbagai 

kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara 

massal dan monitoring transaksi bisa dilakukan di BSI Net. 

Untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sosial ada fitur 

JadiBerkah.id sebagai platform crowdfunding untuk Ziswaf. 

Bahkan berbagai pilihan program Ziswaf dapat ditemukan di 

platform ini. 

Ada pula EDC BSI yang merupakan layanan kepada nasabah 

yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan 



 

 

 

 51 

transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada 

pelanggannya. BSI pun memiliki API Platform yang 

merupakan portal penyedia layanan open banking untuk 

memudahkan proses integrasi antara layanan BSI dengan 

aplikasi nasabah. 

BSI Smart Agent pun dihadirkan BSI sebagai layanan Laku 

Pandai atau layanan jasa keuangan tanpa kantor dalam 

rangka keuangan inklusif. BSI menyediakan layanan tidak 

melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan 

pihak lain didukung sarana teknologi informasi yang 

mumpuni. Nasabah pun dimudahkan dengan fitur Deposito 

Mobile yang dapat melakukan transaksi kapanpun dan di 

manapun, tanpa perlu datang ke kantor cabang BSI. 

Dalam hal pembiayaan perumahan BSI menyediakan fitur 

Griya Hasanah Online Top Up. Pembiayaan Griya Hasanah 

Online Top Up menggunakan Akad Refinancing Syariah dengan 

Skema Al-Bai’ dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah 

(MMQ). Selain itu ada pula Mitraguna Online yaitu pengajuan 

pembiayaan digital dengan tujuan multiguna yang dilakukan 

oleh nasabah melalui BSI Mobile. 

Untuk memasyarakatkan ekonomi syariah, BSI pun terus 

memacu program literasi. Di antaranya melalui program 

Strategic Sharia Banking Management (SSBM). Sepanjang tahun 

ini sudah tercatat sebanyak 1.123 mahasiswa dari lima 

universitas terkemuka mengikuti program tersebut. SSBM 

merupakan program kolaborasi BSI dengan Universitas 

Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian 

Bogor, Universitas Brawijaya, dan Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. 
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Sejarah BSI 

Pendirian BSI melalui peleburan 3 bank syariah anak usaha 

tiga bank BUMN menjadi BSI diresmikan oleh Presiden 

Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Hal ini sekaligus sebagai 

salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan 

ekonomi Indonesia yang yang terkena dampak negatif 

pandemi Covid-19. Industri perbankan syariah relatif tahan 

banting di tengah gejolak ekonomi. Pemerintah 

mengharapkan BSI menjadi energi baru dalam 

pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. 

Hal Ini terlihat jelas dari pesan dan amanah dari Presiden 

Joko Widodo saat meresmikan BSI di Istana Negara. 

Pertama, Presiden mengatakan, “Bank Syariah Indonesia 

harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. 

Artinya, harus terbuka, inklusif, menyambut baik siapapun 

yang ingin menjadi nasabah agar menjangkau lebih banyak 

masyarakat di Tanah Air.” 

Kedua, “Semua yang mau bertransaksi atau berinvestasi 

secara syariah harus disambut sebaik-baiknya. Lalu, BSI 

mampu memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk 

dapat menjangkau mereka yang selama ini belum dapat 

dilayani oleh layanan perbankan. BSI juga harus mampu 

menarik minat generasi muda untuk menjadi nasabah dan 

turut berperan dalam memajukan ekonomi serta keuangan 

syariah di Indonesia. Sebab, jumlah generasi muda milenial 

Indonesia saat ini mencapai 25,87 persen dari total 270 juta 

penduduk Indonesia. Ini sebuah jumlah yang sangat besar. 

Lalu yang terakhir presiden berpesan kepada BSI agar 

menjadi barometer perbankan syariah Indonesia, serta Insha 
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Allah nantinya regional dan dunia. Presiden mengharapkan 

agar Bank Syariah Indonesia harus jeli dan gesit menangkap 

peluang, mampu menciptakan tren-tren baru dalam 

perbankan syariah, dan bukan hanya mengikuti tren yang 

sudah ada. 

Setelah merger, BSI kini menjadi bank syariah terbesar di 

Indonesia dengan total aset mencapai Rp239,56 triliun 

dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. 

Dengan nilai aset itu, BSI menjadi bank peringkat tujuh 

terbesar di Tanah Air. Sebagai gambaran, sebelum dilebur 

bank-bank pembentuk BSI merupakan bank- bank yang 

baru lahir pada era reformasi.  

Secara singkat, sejarah dari bank-bank tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. PT Bank BNI Syariah, sebelum resmi menjadi sebuah 

bank dimulai dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 

yang didirikan pada 9 April 2000 berlandaskan Undang- 

undang No.10 Tahun 1998. Saat itu ada 5 kantor cabang 

USS yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 

Banjarmasin. Selanjutnya berkembang menjadi 28 

Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Berubahnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI menjadi 

bank terjadi pada 19 Juni 2010. Bermula dari Corporate 

Plan UUS BNI pada 2003 ditetapkan bahwa status UUS 

bersifat temporer dan akan dilakukan spin off pada 2009. 

Rencana tersebut terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah 

(BUS). 
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2. PT Bank BRIsyariah Tbk. didirikan dengan nama PT. 

Bank Jasa Arta pada 3 April 19695. lalu BRI mengakuisisi 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelahnya, 

BRIsyariah mulai beroperasi pada 17 November 2008 

dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Pada 2018, 

BRIsyariah mulai melaksanakan IPO di Bursa Efek 

Indonesia dan mencatatkan diri sebagai anak usaha 

BUMN di bidang syariah yang pertama kali melaksanakan 

penawaran umum saham perdana. 
 

3. PT Bank Syariah Mandiri. Awalnya pasca krisis moneter 

1997-1998, Bank Mandiri dibentuk dari hasil 

penggabungan empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, 

Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo. Setelah itu 

mulai dibentuk tim konsolidasi untuk pengembangan 

perbankan syariah dan pada 1 November 1999 

terbentuklah Bank Syariah Mandiri. Pada 2002, Bank 

Syariah Mandiri mendapat status sebagai bank devisa. 

Dalam pembentukan BSI, saya memimpin proses merger 

tiga bank Syariah ini dan selanjutnya dipercaya menjadi 

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Kami menata ulang 

branding dan model bisnis BSI. Setelah resmi merger 

pihaknya me-redesign bisnis model. Terkait branding akan 

dibangun lebih inklusif karena bank syariah itu universal 

merangkul semua lapisan. 

Sebagai leader yang memiliki pengalaman di posisi top 

management di Bank Mandiri, saya mendorong BSI dapat 

masuk ke semua segmen nasabah, seperti retail, korporasi, 

UMKM, wholesales. Pun menyasar nasabah milenial, non 

milenial, dan lembaga/instansi pemerintahan. BSI turut 
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berkiprah besar dalam pendanaan proyek-proyek 

infrastruktur, hingga menyasar pasar sukuk. 

Di sisi lain, kami tetap menjamin bahwa segmen UMKM 

menjadi agenda wajib sesuai amanah pemerintah untuk 

mendorong perkembangan usaha masyarakat kecil.  Bahkan 

kami mengarahkan semua segmen dilayani dengan teknologi 

digital untuk memudahkan para nasabahnya. 

 

Pencapaian Hingga Triwulan Ketiga 

Meskipun BSI lahir di tengah krisis ekonomi karena 

pandemi, tak menyurutkan langkah bank syariah terbesar di 

Tanah Air itu untuk mencatatkan pertumbuhan yang solid. 

Hingga triwulan ketiga 2021, BSI mampu membukukan laba 

bersih sebesar Rp 2,26 triliun atau naik 37,01 % secara year 

on year (YoY). Hery mengatakan hasil ini terkait erat dengan 

strategi BSI yang fokus pada digitalisasi produk dan layanan 

sejak Legal Day-1 merger pada 1 Februari 2021 lalu. 

Hal ini tercermin dari transaksi kumulatif BSI Mobile yang 

mencapai 74,24 juta transaksi atau tumbuh 133% yoy. Hal 

lain juga ditunjukkan dengan kenaikan transaksi melalui e-

channel pada September 2021 yang mencapai 162,40 juta 

transaksi atau 95% transaksi di BSI sudah menggunakan e-

channel. Sedangkan sisanya sebanyak 5% masih 

menggunakan layanan di teller. 

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pun mencapai Rp 

219,19 triliun. Rinciannya, tabungan wadiah tumbuh 

signifikan sebesar 16,22% yoy atau mencapai Rp 30,35 

triliun. Sementara itu total tabungan bertumbuh 11,57% yoy 

yang mencapai Rp 91,43 triliun pada kurun waktu yang sama. 
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Pertumbuhan tabungan tersebut berdampak kepada cost of 

fund yang kini sekitar 2,10%, turun dibandingkan dengan 

Desember 2020 yang sebesar 2,67%, dari Rp 152,09 triliun 

menjadi Rp 163,32 triliun. 

Pertumbuhan pembiayaan disokong oleh segmen konsumer 

yang mencapai Rp 77,89 triliun. Jumlah itu naik sekitar 21,43 

% yoy dari sebesar Rp 64,14 triliun. Disusul gadai emas yang 

tumbuh 15,58% yoy dengan penyaluran mencapai Rp 4,42 

triliun dari sebelumnya Rp 3,82 triliun.  

Sementara itu, realisasi pembiayaan komersial BSI sepanjang 

Januari-September 2021 mencapai Rp 10,58 triliun, tumbuh 

sekitar 7,29% yoy dari sebelumnya sebesar Rp 9,86 triliun. 

Adapun untuk sektor mikro berhasil tumbuh sekitar 4,74%. 

BSI akan terus mendorong pertumbuhan pembiayaan 

kepada UMKM. Komposisi hingga September 2021 

mencapai 22,93%, atau meningkat dari posisi Desember 

2020 yang sekitar 22,40%. 

BSI juga mampu menjaga kualitas pembiayaan (NPF) nett 

sebesar 1,02%. Hery pun menekankan, dengan sinergi yang 

baik dari berbagai segmen tersebut BSI mampu 

meningkatkan aset menjadi Rp 251,05 triliun Rp 227,92 

triliun. 

Selain kuat dalam kinerja keuangan, BSI juga mengokohkan 

komitmen penerapan prinsip keuangan berkelanjutan 

(sustainable finance). Sehingga BSI semakin menegaskan 

sebagai  lembaga keuangan yang memberikan kemaslahatan 

bagi masyarakat, atau rahmatan lil alamin dengan 

mengimplementasikan prinsip keberlanjutan tersebut di 

berbagai sektor. 
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Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dilakukan pada 

pembiayaan yang nilainya mencapai Rp 41,07 triliun atau 

setara 22,9% dari total portofolio pembiayaan BSI14. Selain 

itu, BSI telah melakukan pemasangan panel surya serta 

peletakan reverse vending machine and plasticpay mini collection point 

di Jakarta. 

Sementara itu, terkait misi sosial BSI dilakukan melalui 

transaksi Ziswaf yang digencarkan lewat penyaluran zakat 

perseroan. Nilainya per September 2021 telah mencapai Rp 

72,48 miliar. Dengan nilai tersebut, BSI menjadi perusahaan 

pembayar zakat terbesar di Tanah Air. Pendistribusian zakat 

berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan BSI 

scholarship sebanyak 500 mahasiswa, BSI Care serta 

program 14 desa berdaya sejahtera Indonesia. 

 

Lancarnya Penerapan Single System 

Pasca merger BSI memiliki agenda besar di tahun pertama 

kehadirannya. Yaitu menggabungkan seluruh nasabah ketiga 

bank dalam satu sistem atau single system. Proses tersebut 

lancar diterapkan secara resmi oleh BSI per 1 November 

2021. Dengan selesainya proses fundamental ini, maka 

seluruh produk dan layanan pada 3 entitas bank asal sudah 

dapat dilayani secara menyeluruh dalam satu sistem di tubuh 

organisasi BSI. Selain itu, dengan penerapan single system BSI 

kini memiliki satu core banking system, satu enterprise data, satu 

sandi kode bank di 451, dan satu pelaporan keuangan 

dengan nama Bank Syariah Indonesia, sehingga laju gerak 

BSI semakin kencang. 
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Dengan selesainya migrasi menjadi single system, dan kondisi 

Pandemi Covid-19 yang semakin membaik di Indonesia, BSI 

menjadi semakin optimistis dengan kinerja di masa yang 

akan datang. Bahkan BSI turut andil dalam pemulihan 

ekonomi nasional melalui penyaluran program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) Tahap 2. Hingga Oktober 2021 

BSI telah merealisasikan program PEN sebesar Rp4,5 

triliun. Dana sebesar itu disalurkan BSI kepada lebih dari 

18.000 nasabah. Ini merupakan pencapaian yang besar untuk 

bank yang belum berusia genap satu tahun, namun mampu 

menjadi salah satu katalisator program pemulihan ekonomi 

yang dicanangkan pemerintah. 

 

Go Global 

Tak lama setelah resmi menerapkan single system, BSI 

menegaskan diri sebagai bank syariah berskala internasional. 

Dubai International Financial Center (DIFC) menyerahkan 

Letter of Incorporation kepada BSI pada Kamis (4/11/2021)15. 

Sehingga BSI resmi menjadi bagian dari DIFC dan berhak 

berbisnis di pusat ekonomi syariah terbesar di dunia 

tersebut. BSI pun memperoleh izin dari Dubai Financial 

Service Authority (DFSA) untuk membuka kantor 

representatif di sana. Ini menandai langkah strategis BSI 

dalam menggarap pasar kawasan Timur Tengah. Terlebih 

Dubai dikenal sebagai pasar sukuk terbesar di dunia. 

Pencapaian itu akan mendorong BSI mewujudkan visi 

masuk dalam daftar Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan 

kapitalisasi pasar pada 2025. Terlebih Uni Emirat Arab 

(UEA) adalah salah satu pusat investasi global, juga sentral 

investasi sukuk. Tak hanya itu, langkah BSI menjadi go global 
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menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan 

investor global, untuk menginvestasikan dananya pada 

proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga untuk proyek-

proyek pembangunan lainnya di Tanah Air. 

Kehadiran BSI di Dubai juga diharapkan menjadi salah satu 

faktor perekat hubungan diplomatik antara Indonesia 

dengan negara-negara GCC di Timur Tengah. Pada Oktober 

2021 lalu, pemerintah Indonesia baru saja meresmikan 

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Dubai untuk 

mengoptimalkan bisnis perdagangan dari Indonesia hingga 

Timur Tengah. 

 

Peringkat 5 Tabungan Terbesar 

Menjelang akhir tahun BSI seperti “ketiban durian runtuh” 

karena di tengah penyebaran pandemi Covid-19 yang terus 

menurun, tren penghimpunan salah satu dana murah yaitu 

tabungan BSI tumbuh positif sekitar 11,57%. Capaian itu 

menempatkan BSI di peringkat lima besar perbankan 

nasional dari sisi tabungan20. Hingga kuartal ketiga 2021, 

BSI telah mencatat pertumbuhan tabungan sebesar 11,57% 

(year on year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun lalu menjadi Rp 91,43 triliun. Adapun penghimpunan 

dana Tabungan Wadiah BSI mencatat pertumbuhan yang 

lebih tinggi yakni sekitar 16,22% (yoy) atau mencapai Rp 

30,35 triliun. 

Pertumbuhan penghimpunan salah satu dana murah ini 

seakan menjadi indikator bahwa masyarakat semakin 

percaya atas layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh 

BSI. Perjuangan keras BSI di masa transisi menjadi single 
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system menuai hasil yang positif. Hal itu sebenarnya bukan hal 

mudah bagi BSI. Ada tiga perusahaan yang dilebur menjadi 

satu kultur organisasi perseroan dalam tubuh BSI. 

Dengan pencapaian itu akan menambah optimisme para 

stakeholder bahwa BSI dapat mencatatkan kinerja lebih baik 

di masa depan. Dari survei yang dilakukan BSI, sebanyak 

43% masyarakat Indonesia bersedia menggunakan jasa 

layanan perbankan bank syariah. Namun, saat ini baru 

sekitar 7% saja yang baru tergarap16. Ini merupakan potensi 

pasar yang begitu besar, yang tentunya tidak boleh 

dilewatkan oleh BSI di masa depan. 

Torehan positif BSI pun tak terlepas dari kondisi ekonomi 

Indonesia yang secara konsisten menunjukkan perbaikan, 

setelah dihantam gelombang covid yang keras pada awal dan 

pertengahan 2021. Saat ini kasus penyebaran virus covid-19 

menurun drastis. Pemerintah berhasil dalam mengendalikan 

pandemi Covid- 19 dan dapat mendongkrak pertumbuhan 

ekonomi melalui berbagai stimulus yang tepat. 

 

Optimis Menatap 2022 

Oleh karena itu, BSI semakin optimistis menatap 2022. Chief 

Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengamini, jika 

penanganan kasus Covid-19 setelah gelombang kedua pada 

pertengahan 2021 adalah kuncinya. Vaksinasi pun terus 

ditingkatkan pemerintah untuk menekan dampak terburuk 

virus Covid-19 kepada masyarakat yang terpapar. Sehingga 

keterisian kamar rumah sakit oleh pasien terpapar Covid-19 

menurun. 
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Kondisi yang perlahan membaik itu mendorong pemerintah 

melakukan tindakan pelonggaran pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM). Sehingga kuartal III 2021 ekonomi 

kembali menggeliat. Pengalaman pemerintah dalam 

penanganan pandemi serta stimulus yang tepat, kondisi 

ekonomi insya Allah bisa lekas pulih dan Indonesia menjadi 

lebih tahan terhadap guncangan bila ada krisis ekonomi 

akibat Covid-19 kembali menerpa.  

Ekonom BSI memproyeksikan dengan menurunnya kasus 

penyebaran Covid-19 akan mendongkrak tingkat konsumsi, 

investasi, serta kinerja positif ekspor. Implikasinya pada 

2022 akan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. 

Pertumbuhan PDB diperkirakan dapat kembali ke level pre-

pandemic di kisaran 5%.   

Industri perbankan syariah tahun depan akan melanjutkan 

pertumbuhan positif baik di sisi penghimpunan DPK 

maupun penyaluran pembiayaan. Kinerja perbankan syariah 

utamanya didorong oleh pemulihan ekonomi, tren halal 

lifestyle, serta kebijakan pemerintah yang mendukung 

pengembangan ekonomi syariah. Untuk ikut serta 

menopang pergerakan ekonomi ke arah yang lebih positif, 

lanjut Banjaran, BSI telah berperan aktif dalam penyaluran 

pembiayaan ke sektor riil.  

Pencapaian BSI pun cukup signifikan, yaitu di sektor 

perdagangan besar dan eceran mencapai Rp 14,72 triliun; 

sektor konstruksi Rp 13,74 triliun; sektor industri 

pengolahan Rp 9,75 triliun; sektor pertanian, perburuan, dan 

kehutanan Rp 8,62 triliun; sektor transportasi, pergudangan 

dan komunikasi Rp 4,64 triliun; serta sektor riil lainnya Rp 

26,23 triliun. BSI pun berkomitmen melanjutkan tren 
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tersebut, karena mendapat mandat untuk menyalurkan dana 

bersubsidi guna membantu percepatan pemulihan ekonomi. 

Di sisi lain, Banjaran tetap mengingatkan, meningkatnya 

risiko global seperti mutasi varian Covid-19, inflasi, dan 

normalisasi kebijakan moneter global tetap perlu diwaspadai. 

Oleh karena itu, melalui berbagai pencapaian yang 

ditorehkan BSI dalam umurnya yang belum genap satu 

tahun, kata yang tepat menggambarkan perjalanan perseroan 

adalah “Optimisme”. Demand dari stakeholder yang kuat, 

SDM yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta sumber 

daya yang telah disediakan pemerintah, menjadikan BSI 

bagai kapal tangguh dan siap berlayar mengarungi samudera. 

Insya Allah, hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang 

akan terjadi di masa depan. Namun Allah SWT juga yang 

mengajarkan manusia mengenai ikhtiar serta jangan pernah 

berputus asa. Upaya BSI yang keras diperlihatkan dengan 

tidak berputus asa di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Insya Allah kita semua akan menjadi saksi, sepak terjang BSI 

menjadi institusi keuangan syariah yang rahmatan lil alamin 

di bumi Indonesia, bahkan di panggung dunia. Melihat 

upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapainya, kita bisa 

percaya diri dan kami optimis. 
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Prospek Perbankan Syariah Indonesia 

Wahyu Jatmiko dan Ronald Rulindo 

 

 

Abstrak 

Perbankan syariah telah menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari pembangunan perekonomian Indonesia. Namun 

banyak pihak menganggap kontribusi perbankan syariah 

terhadap ekonomi Indonesia di tiga dekade keberadaanya 

masih jauh dari kata optimal. Berbagai upaya telah dilakukan 

untuk menjawab tantangan ini, termasuk dengan mengubah 

haluan pembangunan industri perbankan syariah dari bottom-

up menjadi top-down. Transofrmasi kebijakan ini diharapkan 

dapat memberikan prospek yang baik untuk perbankan 

syariah Indonesia selama industri tersebut 

mengkombinasikannya dengan inovasi yang genuine dengan 

mengoptimalkan nilai-nilai ekonomi syariah. 

Kata kunci: Perbankan syariah; Organizational mimicry, 

disruptive innovation. 
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Abstract 

Islamic banking has become an inseparable part of 

Indonesian economic development. However, many argue 

that Islamic banking contribution to the Indonesian 

economy has been far from optimal in its three decades of 

existence. Various efforts have been made to address this 

challenge, including by changing its development approach 

from bottom-up to top-down. This transformation provides 

promising prospects for Indonesian Islamic banking as long 

as the genuine innovation stemming from the Islamic 

economic value system is embraced. 

Keywords: Islamic banking; Organizational mimicry, 

disruptive innovation. 
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Pendahuluan 

Tiga dekade telah berlalu sejak bank syariah pertama 

didirikan di Indonesia. Selama 30 tahun tersebut, perbankan 

syariah telah mewarnai pembangunan ekonomi nasional. 

Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 1991, 

merupakan instrumentalisasi ekonomi syariah untuk 

memiliki sistem perbankan yang lebih mempromosikan 

aspek keadilan. 

Satu dekade awal adalah periode yang sepi untuk BMI. 

Tanpa peraturan yang independen dari regulasi perbankan 

nasional, keberhasilan BMI melewati krisis perbankan 1997-

1998 membuat berbagai pihak mulai melirik masuk pasar 

perbankan syariah. Dengan demikian, jalan perbankan 

syariah tidak lagi sesepi dekade pertama. Dekade kedua pun 

cukup berkesan dengan ‘hadiah’ payung hukum yang 

akhirnya ditetapkan di tahun 2008. Pertumbuhan perbankan 

syariah semakin meningkat pada dekade ini, walaupun 

sayangnya kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan 

nasional dirasakan masih belum optimal.  

Perkembangan perbankan syariah nasional pada dekade ke-

3 tidak kalah menariknya. Setidaknya, terdapat tiga kejadian 

penting yang membentuk sejarah industri perbankan syariah 

nasional pada periode ini. Seluruhnya kejadiannya, 

melibatkan campur tangan pemerintah.  

Pertama, terjadi konversi Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) Aceh menjadi full-fledge Islamic Bank, sebagai 

konsekeunsi penerapan Qanun di daerah istimewa tersebut. 
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Konversi ini disusul oleh beberapa BPD lain. Konversi BPD 

Aceh ini mengilhami konversi BPD NTB untuk 

menjalankan prinsip syariah secara utuh yang dalam waktu 

dekat akan diikuti oleh BPD-BPD lain seperti BPD Riau-

Kepri dan Bank Nagari di Sumatera Barat. 

Kedua, terlaksananya merger tiga bank syariah milik BUMN, 

yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia 

Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 

menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) di awal tahun 2021. 

Indonesia akhirnya memiliki bank syariah dengan besaran 

aset yang dapat bersaing dengan perbankan konvensional 

nasional. BSI pun digandang-gadang dapat membawa nama 

Indonesia di kancah internasional. Kehadiran BSI ini 

diharapkan menjadi solusi atas “kelemahan” perbankan 

syariah yang dianggap mahal sebagai dampak dari economic of 

scale yang masih kecil sehingga tidak mampu bersaing dengan 

bank konvensional, terutama bank induknya yang memiliki 

aset berpuluh kali lipat lebih besar. 

Kejadian ketiga tidak kalah menariknya. Bank syariah 

pertama di Indonesia yaitu BMI yang dahulu identik dengan 

gerakan bottom-up ekonomi syariah Indonesia akhirnya 

diakuisisi oleh lembaga negara, yaitu Badan Pengelola 

Keuangan Haji (BPKH). Persitiwa ini melengkapi 

pergeseran pembangunan ekonomi syariah di Indonesia dari 

bottom-up menjadi top-down. Meskipun demikian, latar 

belakang kejadian ini sangat penting untuk menjadi pelajaran 

bagi industri perbankan syariah Indonesia di masa yang akan 

datang. 
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Dengan adanya transformasi kebijakan pengembangan 

perbankan syariah ini, pertanyaan besar berikutnya adalah 

apakah transformasi tersebut dapat mengakselerasi 

kontribusi perbankan syariah pada perekonomian nasional? 

Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.  

Setelah melakukan sedikit kilas balik perkembangan industri 

perbankan syariah di Indonesia selama 30 tahun ke belakang, 

penulis menganalisa peluang dan tantangan yang penting 

untuk industri ini. Pembangunan perbankan syariah di 

Indonesia harus dapat menjawab tantangan tersebut dan 

mengoptimalkan peluang yang ada untuk mewujudkan 

Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dari segala 

aspek, strategi, dan kegiatan yang harus dilakukan, inovasi 

yang genuine dari nilai-nilai dasar ekonomi syariah menjadi 

kunci untuk mengakselerasi perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia dan memperkuat dampak yang dapat 

dikontribusikan pada pembangunan di masa yang akan 

datang. 

 

Dari BMI hingga BSI 

Tanggal 1 November 1991 adalah hari penting bagi tonggak 

sejarah ekonomi Islam di Indonesia. Walaupun dinamika 

perkembangannya sudah mulai muncul sejak beberapa 

dekade sebelumnya, pembentukan BMI membawa angin 

segar bagi instrumentalisasi gerakan ekonomi syariah di 

Indonesia.  

Tentu sejarah penting lain yang terjadi sebelum 

pembentukan BMI tidak boleh dilupakan. Beberapa di 
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antaranya seperti rekomendasi Muhammadiyah terkait 

pembentukan bank Islam di tahun 1972, pendirian Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) di tahun 1975, kehadiran beberapa 

tokoh generasi pelopor ekonomi syariah Indonesia di 

konferensi global ekonomi syariah pertama di Mekah pada 

tahun 1976, konferensi ekonomi syariah nasional pertama di 

Bandung tahun 1983, hingga pembentukan Baitut-Tamweel 

Teknosa di tahun 1984 adalah peristiwa-perstiwa penting 

yang membentuk ekosistem ekonomi syariah Indonesia. 

Namun demikian, pembentukan BMI menjadi spesial karena 

menunjukkan kesuksesan strategi gerakan ekonomi syariah 

Indonesia kala itu dalam melakukan instrumentalisasi 

pemikirannya melalui coalition building. Sebagaimana maklum 

diketahui, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia 

cenderung mengikuti pola bottom-up, dimana inisiasi-inisiasi 

pembangunan lebih dilakukan oleh kalangan akar rumput 

(grassroot). Gerakan ekonomi syariah menyadari bahwa tanpa 

koalisi aktor-aktor penting sepeti para ulama, aktivis 

pergerakan Islam, cendikiawaan Muslim, pengusaha-

pengusaha sukses Muslim, dan tentunya aktor di dalam 

pemerintahan, pendekatan bottom-up akan sulit 

merealisasikan gebrakan yang signifikan dalam 

pembangunan ekonomi Islam. 

Karena itu, coalition building sebagaimana yang tersajikan pada 

Gambar 4-1 menjadi jalan yang tidak terelakkan. Sejarah 

mencatat bahwa Presiden Suharto sendiri yang memimpin 

penggalangan dana ketika launching pendirian BMI. Tanpa 

political will dari pemerintah sejarah pembentukan BMI 

mungkin masih harus tertunda beberapa dekade. Mata 
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sejarah tentu tidak lepas dari nama B.J Habibie yang kala itu  

merupakan Menteri Riset dan Teknologi dan salah satu 

orang terdekat Suharto. Habibie dapat meyakinkan Suharto 

untuk menyetujuin pembentukan bank pertama di Indonesia 

yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, BMI. 

 

Gambar 4-1 Coalition Building Gerakan Ekonomi Islam 

Pembentukan BMI berhasil memicu tonggak-tonggak 

sejarah ekonomi syariah lain di Indonesia, termasuk dalam 

hal regulasi. Walaupun terminologi ‘Bank Syariah’ tidak 

disebutkan secara jelas, UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan mengakomodasi prinsip bank bagi hasil yang 

dijalankan oleh BMI. Baru pada UU No. 10 Tahun 1998 kata 

‘Bank Syariah’ secara jelas ditemukan. UU yang merupakan 

amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 ini juga mengatur 

kebolehan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Puncaknya, 
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perbankan syariah nasional memiliki payung hukum yang 

terpisah dan menyeluruh melalui UU No. 21 Tahun 2008. 

Gerakan ekonomi syariah juga gencar menciptakan enabler 

dan ekosistem untuk mengakselerasi kontribusi ekonomi 

dan keuangan syariah, termasuk bank syariah, terhadap 

perekonomi nasional. Asuransi dan pasar modal (termasuk 

di dalamnya indeks saham syariah dan sukuk) menjadi 

institusi dan instrumen penting untuk mendukung 

operasional perbankan syariah nasional. Itulah sebabnya PT 

Syarikat Takaful menjadi salah satu institusi keuangan 

syariah yang pertama menyusul pembentukan BMI. 

Kemudian diikuti oleh reksa dana di tahun 1997, Jakarta 

Islamic Index (JII) di tahun 2000, dan penerbitan sukuk 

korporasi pertama di tahun 2002. 

Peran organisasi profesi ekonomi syariah seperti Ikatan Ahli 

Ekonomi Islam (IAEI) yang didirikan pada tahun 2004 dan 

organisasi kemasyarakat seperti Masyarakat Ekonomi 

Syariah (MES) yang didirikan pada tahun 2000 juga sangat 

sentral dalam mendukung tersedianya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul. Organisasi-organisasi tersebut 

juga berperan aktif dalam mendorong dinamika riset dan 

pengembangan industri keuangan dan ekonomi syariah 

Indonesia. 

Payung hukum yang jelas tentu memberi kepastian industri 

perbankan syariah untuk terus tumbuh. Ekosistem 

pendukung juga penting untuk menumbuhkan sisi 

penawaran pada industri. Hasilnya, pembentukan bank 

syariah dalam tiga dekade terakhir masif dilakukan. 

Termasuk di antaranya pembentukan bank syariah BUMN 

seperti BSM di tahun 1999, BNIS di tahun 2000, Bank 
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Tabungan Negara Syariah (BTNSy) di tahun 2005, dan BRIS 

di tahun 2008. Walaupun terlahir paling akhir, BRIS menjadi 

yang paling pertama melantai di bursa di antara bank syariah 

BUMN. BRIS juga menjadi rumah dari BSI di bursa, setelah 

merger antara tiga bank syariah milik BUMN yaitu, BSM, 

BNIS, dan BRIS terlaksana di tahun 2021. 

Hingga Agustus 2021, terdapat 12 Bank Umum Syariah 

(BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sayangnya 

perkembangan pesat jumlah bank syariah di Indonesia 

belum diikuti oleh kontribusi yang signifikan terhadap 

perbankan nasional. Hingga awal semester ke-2 2021, 

perbankan syariah baru menguasai 6.56% pangsa pasar 

perbankan nasional. 

Selain market share yang terbatas, dampak perbankan syariah 

kepada perekonomian nasional juga belum optimal. Selain 

disebabkan oleh skala usaha yang relatif kecil, terjadi 

penurunan penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang 

pada awalnya justeru menjadi ciri khas perbankan syariah, 

sebagaimana ditunjukan Gambar 4-2.  

Selain itu,  ketidakmampuan bank syariah untuk 

mengumpulkan dana murah menyebabkan pembiayaan 

perbankan syariah menjadi mahal. Hal ini menyebabkan 

banyak pihak, walaupun tertarik, tetapi dengan alasan 

economic-rationality belum mau menggunakan jasa bank 

syariah. Kondisi ini juga yang kemudian menginisiasi 

lahirnya BSI, agar bank syariah mampu menyediakan 

pembiayaan dengan biaya yang relatif terjangkau dan mampu 

bersaing termasuk dengan bank konvensional skala besar, 

yang merupakan bank induknya. Meskipun demikian, 



 

 

 

 72 

pekerjaan rumah tidak lantas selesai dengan kehadiran BSI 

karena masih banyak bank syariah lain dengan size relatif 

kecil yang belum mampu menyelesaikan persoalan dana 

mahal tersebut. 

 

Sumber: Diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan  
Gambar 4-2 Tren Proporsi Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah 

 

Permasalahan dana mahal merembet pada persoalan 

selanjutnya. Kecuali nasabah yang memiliki sharia conciousness 

yang tinggi, hanya nasabah dengan risiko relatif tinggi yang 

akhirnya bersedia menggunakan jasa bank syariah, 

disebabkan mereka tidak dapat mengakses kredit biaya 

rendah dari bank konvensional. Hasilnya, risiko kredit 

perbankan syariah pun meningkat. Ditambah lagi, semangat 

pengembangan perbankan syariah yang tinggi pasca hadirnya 

UU Perbankan Syariah tahun 2008 juga menggenjot 

pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi pada periode 

2008-2012 ternyata justru diikuti oleh tingginya rasio 

pembiayaan bermasalah industri ini pada periode setelahnya. 
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Pada akhirnya, pertumbuhan industri perbankan syariah 

pada periode setelahnya pun terpaksa melambat disebabkan 

keharusan mereka untuk memperbaiki terlebih dahulu 

portofolio pembiayaannya. 

 

Peluang Perbankan Syariah di Indonesia 

Terlepas dari cenderung lambatnya pertumbuhan industri 

perbankan syariah Indonesia dan berbagai permasalahan 

yang telah dijelaskan sebelumnya, industri ini tetap memiliki 

berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Beberapa 

diantaranya akan didiskusikan sebagai berikut. 

Dukungan Pemerintah 

Besarnya potensi ekonomi syariah global pada akhirnya 

berhasil menarik perhatian pemerintah sehingga proses 

pengembangan industri perbankan syariah nasional akhirnya 

dapat bergeser dari pendekatan bottom-up menjadi top-down. 

Bercermin dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di 

negara lain khususnya di Malaysia dan negara-negara di 

Timur Tengah, dukungan dan intervensi pemerintah 

menjadi driver utama pertumbuhan industri dengan sangat 

pesat.  

Beberapa contoh dukungan konkret yang secara langsung 

ditujukan pada industri perbankan syariah adalah konversi 

beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank 

syariah, seperti Bank Aceh (2016), Bank NTB Syariah 

(2018), serta Bank Bengkulu (2019) dan Bank Riau Kepri 

dan Bank Negari (yang sedang dalam proses konversi 

menjadi bank syariah). Konversi Bank Aceh di tahun 2016 
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bahkan menjadi tonggak sejarah penting keluarnya 

perbankan syariah nasional dari jebakan 5% trap atau pangsa 

pasar yang tidak pernah lepas dari angka 5% tersebut. 

Hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 

(KNEKS) yang di pimpin langsung oleh Presiden dengan 

Wakil Presiden selaku Ketua Harian, dan Menteri Keuangan 

sebagai Sekretaris juga menunjukan dukungan yang sangat 

nyata dari Pemerintah. KNEKS berhasil mendorong 

hadirnya Islamic Public Private Partnership atau KPBU Syariah 

(kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha berdasarkan 

prinsip syariah) yang membuka peluang bank syariah 

mendapatkan pembiayaan skala besar dengan kualitas tinggi 

yang dijamin oleh Pemerintah melaui PT. PII (Penjaminan 

Infrastruktur Indonesia). KNEKS bekerja sama dengan 

pemangku kepentingan lainnya juga mendorong hadirnya 

skema syariah Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek 

sehingga membuka peluang pendanaan lebih besar dari 

BPJamsostek kepada industri keuangan syariah. KNEKS 

juga mendorong hadirnya layanan financial technolgy (fintech) 

sistem pembayaran berbasis syariah pertama berupa LinkAja 

Syariah sebagai bagian dari LinkAja yang merupakan anak 

usaha PT. Telkomsel sehingga membuka kesempatan bank 

syariah memiliki layanan yang serupa dengan yang dimiliki 

oleh bank konvensional. Serta masih banyak lagi hal-hal yang 

akan dilakukan oleh KNEKS yang diyakini dapat 

mendorong pertumbuhan perbankan syariah dimasa yang 

akan datang.  

Selain itu, walaupun tentu tidak secara langsung 

memengaruhi pangsa pasar perbankan syariah dalam jangka 

pendek, merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi BSI 
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juga mempertegas keberpihakan pemerintah dalam 

mendorong perkembangan industri perbankan syariah 

nasional. Pemerintah menjadikan merger BSI sebagai 

langkah konkret menggapai ambisi Indonesia menjadi pusat 

keuangan syariah global sekaligus membuka peluang bank 

syariah untuk terlibat dalam pendanaan pembangunan 

nasional. Hal ini pada akhirnya membuka peluang bank 

syariah untuk mendapatkan akses pada pembiayaan-

pembiayaan berkualitas dengan jaminan dari pemerintah, 

baik secara langsung maupun melalui skema penjaminan 

infrastruktur yang disediakan oleh PT. PII sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah. BSI, dapat menjadi lead 

arranger dari KPBU Syariah sedangkan bank syariah lain yang 

memiliki size lebih kecil, dapat ikut serta melalui program 

sindikasi. 

Bentuk dukungan lain yang jelas terlihat adalah investasi 

yang dilakukan oleh BPKH dan PT Perusahaan Pengelola 

Aset (PPA) pada BMI di akhir tahun 2021. Akuisisi ini 

membuaat BPKH menjadi pemegang mayoritas saham BMI 

yang sejak tahun 2015 dirundung masalah keuangan dan 

berkali-kali gagal mendapatkan tambahan modal baik dari 

pemegang saham lama ataupun mendapatkan pemegang 

saham baru. Hal-hal ini jelas menunjukan keseriusan dan 

keberpihakan pemerintah pada pengembangan industri 

perbankan syariah di Indonesia.  

Ekosistem Pendukung 

Berbeda dengan tiga dekade sebelumnya, ekosistem 

pendukung perbankan syariah saat ini sudah jauh lebih baik, 

mulai dari regulasi, dukungan pemerintah, fatwa, sistem 

pendidikan tinggi ekonomi syariah, industri halal dan lain 
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sebagainya. keberadaan ekosistem keuangan syariah yang 

kuat dibutuhkan untuk mendukung perbankan syariah yang 

berkelanjutan. 

Keberadaan regulasi yang memadai baik berupa aturan 

prudential, fatwa, ataupun aturan pendukung lainnya 

merupakan bagian yang sangat penting bagi pengembangan 

industri perbankan syariah. Selain fatwa-fatwa perbankan 

dan lembaga keuangan syariah yang telah cukup lengkap 

dikeluarkan oleh DSN-MUI, prudential regulations yang 

dikeluarkan oleh OJK untuk perbankan syariah, hingga 

fasilitas Lender of the Last Resort (LOLR) syariah yang 

diberikan oleh BI, saat ini LPS juga telah menyempurkan 

mekanisme penjaminan simpanan dan mekanisme resolusi 

untuk bank syariah agar betul-betul dapat dijalankan sesuai 

dengan prinsip syariah. Dengan demikian, mekanisme Islamic 

financial safety net di Indonesia telah lengkap dan dapat 

dikatakan sebagai salah satu yang terlengkap di dunia. 

Selain itu, salah satu elemen penting lain dari ekosistem 

pendukung ekonomi syariah adalah pendidikan tinggi 

ekonomi syariah. Pendidikan tinggi ekonomi syariaih 

memegang peranan penting dalam mendukung ketersediaan 

SDM yang berkualitas. Dalam satu dekade terakhir, 

pengkajian ilmu ekonomi syariah telah bertransformasi dari 

diskursus-diskursus informal menjadi terstruktur dan 

sistematis dalam bentuk kurikulum yang dikembangkan 

fakultas dan program studi di berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia. Saat ini, jumlah program studi Ekonomi Syariah 

atau Ekonomi Islam di Indonesia berjumlah lebih dari 800. 

Dengan asumsi setiap program meluluskan 50 mahasiswa 

per tahun maka terdapat sekitar 40.000 SDM yang 
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ditawarkan kepada industri setiap tahunnya. Meskipun 

demikian, perlu dipastikan SDM tersebut memiliki kualitas 

yang dibutuhkan oleh industri, tidak hanya di dalam negeri 

tetapi juga di luar negeri. 

Selain itu, dari sudut pandang demand, keberadaan Industri 

halal yang sudah lebih berkembang pada satu dekade 

terakhir seiring merambahnya ekonomi syariah ke sektor riil 

juga membuka peluang yang lebih besar bagi industri 

perbankan syariah. Industri halal mencakup berbagai sektor 

ekonomi, termasuk makanan, kosmetik, obat-obatan, 

pariwisata, rekreasi dan hiburan, dan lain sebagainya. Sektor-

sektor tersebut membutuhkan pembiayaan dan investasi 

yang dapat diakomodasi oleh perbankan syariah. Saat ini, 

KNEKS juga tengah mendorong semakin banyaknya 

Kawasan Industri Halal (KIH) yang diharapkan dapat 

menjadi driver dari tingginya demand atas layanan perbankan 

syariah di masa yang akan datang. 

Digitalisasi  

Digitalisasi juga menjadi peluang yang besar bagi industri 

perbankan syariah. Digitalisasi dapat meningkatkan 

jangkauan (outreach) produk perbankan syariah. Selain itu, 

digitalisasi juga dapat mempersempit gap ketimpangan 

inovasi antara perbankan konvensional dan perbankan 

syariah.  

Selama ini sering kali perbankan konvensional unggul dalam 

inovasi produk dibandingkan perbankan syariah karena 

memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi 

permodalan, teknologi, jangkauan atau pengalaman. Namun 

dalam konteks digitalisasi, titik tolak adopsi teknologi di 
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kedua jenis perbankan tidak jauh berbeda, walaupun, sisi 

permodalan tetap krusial untuk mendukung kemampuan 

bank syariah menerapkan digitalisasi tersebut. 

Di sinilah perbankan syariah yang memiliki permodalan 

cukup besar seperti BSI perlu mengambil peran sebagai first 

mover dalam mengadopsi teknologi. Dengan demikian 

perbankan syariah dan perbankan konvensional akan 

memiliki start dari titik yang relatif sama dalam hal digitalisasi 

sehingga terwujud level playing field  yang sama dari kedua jenis 

perbankan ini. 

 

Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Disamping banyaknya peluang yang ada tentu terdapat pula 

tantangan yang melekat pada industri perbankan syariah 

nasional. Gambar 4-3 menunjukkan bagaimana perbankan 

syariah nasional cukup lama terjebak pada jebakan 5% trap, 

dimana pangsa pasar bank syariah nasional tidak melebih 5% 

total perbankan nasional. Industri membutuhkan beberapa 

intervensi pemerintah untuk dapat melewati jebakan 5% 

tersebut. 

Cenderung lambatnya pertumbuhan organik perbankan 

syariah di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang perlu 

dipecahkan oleh seluruh pihak. Untuk itu, tiga hal di bawah 

ini menjadi relevan untuk didiskusikan. Berikut beberapa 

tantangan yang perlu diselesaikan oleh perbankan syariah 

agar dapat tumbuh lebih pesat dimasa yang akan datang. 
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Sumber: Diolah dari Data Otoritas Jasa Keuangan 
Note: Nilai sumbu axis-x dimulai dari 90% 

Gambar 4-3 Pergerakan Pangsa Pasar Perbankan Syariah 

 

 

Organizational Mimicry  

Salah satu alasan mengapa masyarakat, baik itu individu, 

entitas usaha, maupun lembaga pemerintahan termasuk 

pemerintah daerah banyak juga yang belum menggunakan 

jasa perbankan syariah adalah mereka tidak dapat 

membedakan produk perbankan syariah dan perbankan 

konvensional. Akibatnya, mereka tidak melihat urgency untuk 

menggunakan jasa bank syariah. Hal ini kemudian menjadi 

salah satu alasan utama lambatnya pertumbuhan perbankan 

syariah di Indonesia. Akad-akad yang digunakan oleh bank 

syariah dianggap meruapakan salinan akad perbankan 

konvensional (Khan, 2010). Metode pricing bank syariah juga 
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dianggap mengikuti perbankan konvensional yang berbasis 

bunga (Kuran, 2018). Usaha untuk menjauh dari suku bunga 

dengan membuat Islamic Interbank Benchmark Rate (IIBR) juga 

kandas di tahun 2016. Pergerakan IIBR yang metode 

perhitunganya mengikuti LIBOR terbukti memiliki 

konvergensi dengan LIBOR baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang (Jatmiko dkk., 2021). 

Sebenarnya kemiripan produk perbankan syariah dengan 

konvensional telah diprediksi oleh teori organisasi 

(Williamson, 1983; Fama dan Jensen, 1983a, b). Teori 

organisasi menjelaskan fenomena organizational mimicry, 

tendensi sebuah organisasi baru mengikuti organisasi yang 

sudah terbentuk sebelumnya yang dianggap efisien dalam 

menjalankan fungsi bisnisnya (DiMaggio dan Powell, 1983).  

Belum lagi, apabila dikaitkan dengan sistem perbankan 

Indonesia yang menganut dual-banking system, perbankan 

syariah dan konvensional beroperasi secara bersamaan 

dibawah supervisi dan regulasi lembaga-lembaga yang sama 

dan berkompetisi di pasar yang sama. Hal ini menyebabkan 

semakin tingginya kemungkinan konvergensi antara 

perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bahkan 

mayoritas dari perbankan syariah di Indonesia merupakan 

anak perusahaan dari perbankan konvensional yang lebih 

besar sehingga kebijakan membesarkan bank syariah justru 

ditentukan oleh induknya yang merupakan bank 

konvensional. Disebabkan produk yang relatif sama, bank 

induk pun tidak melihat urgency mengembangkan bisnis 

syariahnya karena mereka sebagai bank induk juga dapat 

menyediakan jasa yang serupa, dengan kualitas kredit yang 
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lebih baik, disebabkan kekuatan economic of scale mereka yang 

membuat posisi bank induk lebih favorable.  

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang membuat bank 

syariah dapat menghadirkan perbedaan dari bank 

konvensional. Tentu saja tidak ada larangan bank syariah 

menyediakan jasa yang sama dengan bank konvensional, 

karena produk dan jasa bank konvensional sudah teruji 

selama ratusan tahun dan memang telah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Hanya saja, seharusnya bank syariah 

tidak berhenti melakukan inovasi sampai pada tahap mampu 

menawarkan produk yang sama dengan bank konvensional 

saja, melainkan juga harus mampu menghadirkan produk 

baru yang sesuai dengan karakteristik dan kekuatan dari value 

ekonomi syariah itu sendiri.  

Literasi 

Literasi telah lama menjadi tantangan utama perkembangan 

sektor keuangan (financial development). Ini bukan hanya 

permasalahan di negara berkembang seperti Indonesia 

namun juga negara-negara maju. Penelitian Lusardi dan 

Mitchell (2014) menemukan bukti kuat ketimpangan literasi 

keuangan di negara-negara Global North seperti Amerika 

Serikat, Jerman, Belanda, dan Swis. 

Di Indonesia, data BI dan OJK menunjukkan bahwa tingkat 

literasi ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai 16,2% 

sedangkan literasi keuangan syariah jauh lebih rendah, yakni 

8,93% (OJK, 2020). Ini berarti dari 100 orang yang ada di 

Indonesia, tidak sampai 10 orang memahami keuangan 

syariah. Belum lagi apabila kita bicara tentang adopsi 

instrumen keuangan syariah itu sendiri. Sudah hampir 
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dipastikakan, penggunaan instrumen keuangan syariah 

berada dibawah tingkat literasi nya. 

Masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah dapat 

menjadi salah satu penyebab utama masih rendahnya 

penerimaan produk-produk perbankan syariah oleh 

masyarakat Indonesia. Tanpa pengetahuan yang mumpuni, 

nasabah akan sulit untuk melihat perbedaan dan keunggulan 

perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan 

konvensional. Studi eksperimen perilaku yang dilakukan 

oleh Azizon dkk (2021) menemukan bahwa framing yang 

tepat terkait produk perbankan syariah dapat meningkatkan 

tingkat penggunaan bank syariah. Dengan demikian, perlu 

diterapkan strategi utama bagaimana kampanye perbankan 

syariah ini dapat dirumuskan dan diterapkan agar literasi 

perbankan syariah dapat meningkat dan konversi dari 

penggunaan jasa keuangan konvensional ke jasa keuangan 

syariah juga ikut meningkat. 

Inovasi 

Inovasi adalah mesin pertumbuhan jangka panjang yang 

sangat penting. Sebagai latecomer, perbankan syariah dituntut 

untuk unjuk gigi dengan menawarkan inovasi-inovasi yang 

meningkatkan efisiensi dan stabilitas industri keuangan 

nasional dan global. Sayangnya seringkali fokus inovasi 

perbankan syariah masih dalam tataran menawarkan versi 

syariah dari produk-produk perbankan konvensional dengan 

menggunakan akad-akad yang telah ada dalam sejarah 

peradaban Islam tanpa memikirkan aspek efisiensi dan 

stabilitas (El-Gamal, 2006). 
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Penyebab utama minimnya inovasi di industri dapat 

dipetakan kedalam beberapa aspek. Pertama, SDM yang ada 

di industri maayoritas berasal dari lulusan-lulusan keuangan 

konvensional yang kemudian dilatih hanya beberapa bulan 

untuk menjadi bankir syariah (Indrawati, 2021). Kedua, 

sertifikasi pembuatan produk syariah (product development) 

cenderung terkonsentrasi pada segelintir pihak saja 

(Gözübüyük dkk., 2020). Hayat dkk. (2013) menemukan 

bahwa lebih dari setengah sertifikasi syariah di dunia dikuasai 

hanya oleh 20 orang saja. Kesibukan dari para ahli ekonomi 

syariah tersebut tentu dapat menurunkan peluang inovasi 

karena kesulitan untuk mendapatkan informasi yang up-to-

date dari perkembangan instrumen, institusi dan pasar 

keuangan. (Fich dan Shivdasani, 2006). Ketiga, proses 

research and development (R&D) produk perbankan syariah 

belum mengoptimasi pembangunan berbasis maqasid al-

Shari’ah dan masih berfokus pada basis fikih semata 

(Mergaliyev dkk., 2021). Hal ini tidak sama sekali mereduksi 

pentingnya peran fikih dalam R&D perbankan syariah, tetapi 

justru, tujuan hadirnya aturan sesuai kaidah fikih harus dapat 

diterapkan. Karena, pada akhirnya ajaran Islam sebagai 

rahmatan lil alamin harus dapat terlihat dari produk dan jasa 

perbankan syariah, bukan hanya alur produk yang “berputar 

sana-sini” agar sesuai akad yang ditonjolkan. 

 

Prospek Pembangunan Perbankan Syariah di 

Indonesia 

Ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat 

keuangan syariah internasional bukanlah mimpi di siang 

bolong. Langkah-langkah konkret pemerintah dalam 
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industri perbankan syariah adalah etalase keseriusan dalam 

merealisasikan mimpi tersebut. Namun prospsek 

perkembangan perbankan syariah nasional juga akan sangat 

tergantung dengan kemampuan mengelola peluang dan 

menghadapi tantangan yang ada. 

Mempertimbangkan peluang dan tantangan yang telah 

didiskusikan, pembangunan perbankan syariah di Indonesia 

di masa depan perlu menitikberatkan aspek inovasi produk 

yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan pasar dan 

membantu merealisasikan tujuan-tujuan normatif ekonomi 

nasional. Inovasi tersebut perlu berasal dari sistem nilai 

ekonomi syariah sehingga isu mimicry perbankan syariah 

dapat terminimasi.  

Apabila sebuah inovasi yang ditawarkan benar-benar 

dibutuhkan oleh nasabah, maka literasi terhadap inovasi itu 

akan jauh lebih mudah. Contoh konkretnya adalah 

fenomena ojek online yang tidak butuh waktu yang lama 

untuk membuat konsumen mengadopsi produk mereka. Ini 

terjadi karena konsumen secara mandiri mencari informasi-

informasi terkait start-ups tersebut dikarenakan kebutuhan 

mereka terhadap produknya. 

Tentu inovasi pada institusi perbankan syariah saja tidak 

cukup. Ekosistem pendukungnya juga perlu dibangun, mulai 

dari pasokan SDM yang unggul, koneksi sisi aset dan 

liabilitas bank dengan industri halal, juga regulasi dan 

supervisi. 

Pemerintah dan industri sebenarnya sudah cukup baik 

menangkap kebutuhan untuk melakukan inovasi yang genuine 

berasal dari sistem tata nilai Islam. Dalam Roadmap 
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Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, OJK telah 

memetakan 3 (tiga) arah utama pengembangan perbankan 

syariah di Indonesia (OJK, 2020). Dalam periode tersebut, 

arah pengembangan perbankan syariah difokuskan pada (i) 

penguatan identitias perbankan syariah; (ii) sinergi ekosistem 

ekonomi syariah dan (iii) penguatan perizinan, pengaturan, 

dan pengawasan. 

Arah pembangunan pertama OJK (2020) memastikan nilai-

nilai Islam seperti equity (keadilan), kesetimbangan, 

keberlanjutan, ramah lingkungan, keadilan bagi karyawan, 

stabilitas dan ketahanan, melekat pada inovasi-inovasi 

produk perbankan syariah. Pemenuhan aspek fikih kontrak 

perbankan syariah tentu menjadi lapisan (layer) pertama 

dalam proses pembangunan produk. Namun, proses inovasi 

perbankan syariah tidak boleh berhenti di situ. Produk yang 

diformulasikan juga harus dapat menjawab gap yang 

ditinggalkan oleh produk keuangan konvensional. Misalnya, 

setelah memasatikan akad musharakah mutanaqisah (MMQ) 

boleh secara syariat, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 

MMQ lebih baik dari kontrak utang di perbankan 

konvensional dalam hal stabilitas, ketahanan, keberlanjutan, 

keadilan dan nilai-nilai pokok ekonomi syariah yang lain? 

Arah pembangunan kedua pada Roadmap Perbankan Syariah 

Indonesia 2020-2025 mendukung proses inovasi pada 

perbankan syariah dari sisi permintaan, penawaran, dan 

rantai pasokan lainnya. Dengan ekosistem rantai pasokan 

yang baik, perbankan syariah akan memiliki competitive 

advantage dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

Pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah dapat berfokus 

pada pembangunan industri halal nasional dan global. 
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Kemajuan industri halal bukan hanya akan meningkatkan 

permintaan permodalan dari perbankan syariah (sisi aset 

bank), namun juga instrumen yang efisien untuk menyimpan 

dana dan berinvestasi (sisi liabilitas).  

Interkoneksi antara perbankan syariah dengan ekosistem 

halal sesuai dengan fenomena disruptive innovation yang 

dikemukakan oleh Cristensen dkk (2013). Ciri khas dari 

pendekatan ini adalah inovasi berangkat dari pemenuhan 

ceruk pasar yang belum terakomodasi oleh institusi yang ada 

saat ini. Tidak masuknya bisnis yang ada ke ceruk pasar 

tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sering kali bisnis model 

yang ada tidak efisien untuk melayani ceruk tersebut. Maka 

dari itu, ceruk pasar tersebut hanya bisa dilayani dengan 

berkelanjutan melalui inovasi yang meningkatkan efisiensi 

model bisnis. Peningkatan efisiensi ini kemudian dapat 

dikapitalisasi untuk juga menarik konsumen yang 

sebelumnya sudah terlayani oleh bisnis yang ada. 

Dalam konteks perbankan, UMKM menjadi target bisnis 

yang sering kali tidak terlayani oleh bank-bank besar. 

Perbankan syariah dapat memulai proses inovasi dengan 

menawarkan model bisnis yang efisien untuk pembiayaan 

UMKM. Terlebih mayoritas industri halal yang ada 

cenderung masuk kedalam kategori UMKM ini. Apabila 

perbankan syariah dapat menggarap kategori nasabah ini 

dengan baik, berarti perbankan syariah telah dapat 

meningkatkan efisiensi model bisnis perbankan 

konvensional. Ini menjadi modal perbankan syariah untuk 

kemudian merambah ke pasar yang sudah ada (well-established 

market). 
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Dalam konteks ini, BSI memiliki karakter yang unik karena 

merupakan hasil merger antara bank syariah dengan 

orientasi korporasi seperti BSM dan BNI, dan BRIS sebagai 

bank syariah yang berfokus pada retail (UMKM). Di satu sisi, 

diversifikasi ini merupakan modal yang baik, karena kultur 

bisnis retail telah melekat juga di BSI. Namun di sisi lain, 

dominasi budaya korporasi BSM dan BNI dapat membuat 

BSI meninggalkan segmentasi reatailnya. 

Kultur UMKM dan retail di BSI diharapkan dapat 

membalikkan tren perbankan syariah di Indonesia yang 

cenderung mengurangi proporsi pembiayaan terhadap 

UMKM sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2 di 

atas. Penurunan proporsi pembiayaan UMKM yang cukup 

signifikan terjadi dari sebelumnya hampir menyentuh 35% 

dari portofolio pembiayaan bank syariah menjadi di bawah 

20%. Uji regresi OLS sederhana menunjukan bahwa slope 

tren pembiayaan UMKM perbankan syariah adalah -0.16 

dengan t-statistics sebesar -13.38, signifikan pada 1% level 

signifikansi. Ini menunjukkan tiap bulan, secara umum, 

terdapat penurunan proporsi pembiayaan UMKM sebesar 

0.16%. 

Walaupun demikian, secara rata-rata proporsi pembiayaan 

UMKM perbankan syariah di Indonesia masih lebih baik 

dibandingkan dengan perbankan konvensional sebagaimana 

terlihat pada Gambar 4-4. Proporsi pembiayaan UMKM 

konvensional cenderung tetap pada rerata 12.28%. 



 

 

 

 88 

 

Sumber: Diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan  
Gambar 4-4 Tren Proporsi Pembiayaan UMKM Perbankan 

Konvensional 
 

Sedangkan arah pembangunan ketiga pada Roadmap 

Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 memastikan sisi 

regulasi memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi 

keunikan nilai-nilai ekonomi syariah yang dipromosikan oleh 

perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah adalah salah 

satu sektor yang telah mendapatkan payung hukum khusus 

melalui UU No. 21 Tahun 2008. Walaupun demikian, 

ekosistem ekonomi syariah belum memiliki payung hukum 

yang terintegrasi. RUU Ekonomi Syariah yang sudah masuk 

kedalam agenda prolegnas prioritas longlist pemerintah tahun 

2020-2024 diharapkan dapat menutup gap ini.  

Dengan payung hukum yang kuat diharapkan terbentuk 

ekosistem ekonomi Syariah yang juga terintegrasi. Prospek 
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perbankan syariah di Indonesia akan semakin cerah dan 

akselerasi pertumbuhannya akan semakin cepat. 

Namun demikian, industri juga perlu mewaspadai kompetisi 

predatori antara satu bank syariah dengan yang lainnya. Saat 

ini konsentrasi perbankan syariah nasional sangat tinggi 

terutama setelah proses merger BSI selesai. Mengunakan 

data akhir tahun 2020 tingkat Herfindahl–Hirschman Index 

(HHI), yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat 

konsentrasi industri, perbankan syariah di Indonesia 

meningkat tajam dari sebelumnya masuk dalam kategori 

moderate menjadi high sebagaimana tersaji pada Gambar 4-5. 

Konsentrasi ini konsisten dalam aspek aset, pembiayaan, 

dana pihak ke-3 (DPK), maupun karyawan. 

 

Sumber: Diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan  
Gambar 4-5 Tren Proporsi Pembiayaan UMKM Perbankan 

Konvensional 

 

Fakta ini, ditambah dengan akuisisi BPKH terhadap BMI, 

dapat menimbulkan potensi kekuatan monopoli perbankan 
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pemerintah yang terlalu besar sehingga dapat mengerdilkan 

peran bank syariah swasta lainnya. Karena itu, ekosistem 

perbankan syariah Indonesia harus dibangun di atas asas 

cooperative namun tanpa menafikan kompetisi yang sehat atar 

bank syariah nasional sehingga tetap tercipta iklim yang baik 

untuk inovasi. 

 

Penutup 

Tiga dekade perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

telah diwarnai dengan berbagai peluang dan tantangan. Dari 

BMI hingga BSI, industri perbankan syariah sedikit banyak 

terus bertransformasi menuju visi menjadi pusat keuangan 

syariah dunia.  

Peluang-peluang yang ada perlu dimanfaatkan dengan baik 

oleh industri perbankan syariah. Dukungan pemerintah 

menjadi salah satu peluang yang terbesar. Keseriusan 

pemerintah Indonesia merealisasikan visi global Islamic finance 

hub terus terlihat secara terang pada industri perbankan 

syariah. Pembanugnan industri perbankan syariah yang 

sebelumnya bottom-up saat ini cenderung bergeser menjadi 

top-down. 

Peluang juga muncul dari terus terbangunnya ekosistem 

pendukung seperti industri halal, institusi-institusi 

pendidikan ekonomi syariah, regulasi-regulasi terkait, dan 

lain sebagainya. Era digitalisasi juga memberikan peluang 

bagi perbankan syariah untuk mengakselerasi inovasi-inovasi 

produknya. 
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Namun, tantangan yang besar bagi perbankan syariah juga 

berada didepan mata. Mulai dari persepsi mimickry, 

rendahnya literasi, dan masih kurangnya inovasi.  

Inovasi menjadi kunci untuk memenangkan industri 

perbankan nasional dan global. Perbankan syariah harus 

dapat hadir menjadi solusi bagi perekonomian negeri dan 

global. Prospek perbankan syariah akan cerah apabila 

peluang dalam bentuk dukungan pemerintah yang begitu 

besar diikuti oleh proses inovasi yang genuine dari nilai-nilai 

fundamental ekonomi syariah. Kedepan, perbankan syariah 

diharapkan bukan hanya menawarkan produk yang sesuai 

dengan syariah, namun juga produk yang dapat menunjukan 

keunggulan syariah dalam mengatasi tantangan yang ada di 

industri perbankan nasional dan global saat ini. 
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Strategi Implementasi Kebijakan Spin-

Off  Unit Usaha Syariah di Indonesia 

Achmad Kusna Permana 
 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan spin-off 

perbankan di Indonesia melalui pandangan yang diwakili 

para pakar dan praktisi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP) dengan 

struktur jaringan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aspek kekuatan yang paling berpengaruh adalah 

komitmen induk dalam mendukung syariah bisnis. Aspek 

kelemahan yang paling berpengaruh adalah permodalan 

yang belum memadai. Aspek peluang yang paling 

berpengaruh adalah potensi meluasnya pangsa pasar. Aspek 

tantangan yang paling berpengaruh adalah persaingan 

infrastruktur (teknologi dan jaringan). Adapun prioritas 

strategi efektivitas implementasi kebijakan spin-off adalah 

melakukan maksimum leveraging: jaringan, teknologi, human 

resource dan brand. Diharapkan strategi yang telah dirumuskan 

dapat menjadi referensi untuk kedepannya bagi para 

stakeholder dalam membuat kebijakan. 

Kata Kunci: ANP, strategi, SWOT, spin-off 
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Abstract 

This study aims to analyze Indonesian banking spin-off 

policy through the views represented by experts and 

practitioners, by utilizing the Analytic Network Process 

(ANP) with a SWOT network structure methodology. The 

results show that the most influential aspect of strength is 

the parent entity commitment in supporting the sharia 

business, the most influential aspect of weakness is capital 

inadequacy, the most influential aspect of opportunity is the 

market share expansion potential, and the most influential 

aspect of the challenge is infrastructure competition in terms 

of technology and network. The priority strategy for spin-

off policy implementation effectiveness is maximum 

leveraging: network, technology, human resources, and 

brand. It is hoped that the strategy that has been formulated 

can be a policy-making reference for stakeholders in the 

future. 

Key words: ANP, strategy, SWOT, spin-off 
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Pendahuluan 

Sektor keuangan memiliki peran penting untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena melalui sektor 

keuangan surplus modal dari pihak ketiga dapat 

diinvestasikan ke sektor lain yang mengalami defisit modal. 

Ketika sumber pembiayaan yang dialokasikan ke sektor-

sektor produktif semakin banyak, maka secara tidak 

langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Salah satu sektor keuangan yang berperan penting 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah perbankan syariah. 

Hal ini dikarenakan perbankan syariah berfokus terhadap 

pertumbuhan sektor riil yang secara langsung berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut El Ayyubi et al. 

(2017), pertumbuhan perbankan syariah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992. 

Sejak saat itu perbankan syariah di Indonesia berkembang 

dengan cukup pesat dan dapat memberikan variasi dalam 

industri perbankan di Indonesia. Dukungan dari para 

regulator diperlukan untuk membentuk regulasi khusus 

terkait perbankan syariah sehingga dapat mempercepat 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Melalui 

dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa secara de 

jure Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (dual 

banking system), yaitu beroperasinya perbankan konvensional 

dan perbankan syariah secara berdampingan di seluruh 

wilayah Indonesia.   
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Namun, meskipun aset perbankan syariah tumbuh positif, 

tetapi tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim di 

Indonesia yang mencapai 87% dari total populasi (Badan 

Pusat Statistik, 2019). Berdasarkan data Islamic Financial 

Services Board (2019) market share bank syariah di Indonesia 

masih rendah dibanding dengan negara lain. Indonesia 

berada pada peringkat 18 pada tahun 2018 dengan market 

share kurang dari 10%, jauh dibawah negara tetangga yaitu 

Brunei Darussalam dan Malaysia yang berada pada peringkat 

3 dan 6 dengan market share 63,6% dan 26,5%.  

Strategi yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan 

diperlukan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan 

kapabilitas perusahaan dan kualitas jasa yang ditawarkan, 

mengingat sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki 

tingkat persaingan yang sangat tinggi. Setelah 28 tahun sejak 

awal berdirinya bank syariah di Indonesia, market share 

perbankan syariah hanya mencapai 6.51 persen (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2020). Oleh karena itu, spin-off menjadi salah 

satu alternatif strategi yang dapat mendorong pertumbuhan 

perbankan syariah di Indonesia. 

Salah satu isu penting yang terdapat dalam UU Nomor 21 

Tahun 2008 yaitu kewajiban spin-off bagi Unit Usaha Syariah 

(UUS) untuk melakukan pemisahan dari bank induknya. 

Dengan pemisahan tersebut, Unit Usaha Syariah (UUS) 

dapat memiliki struktur manajemen yang independen dan 

cakupan bisnis yang lebih luas sehingga perbankan syariah 

dapat berkembang dengan lebih cepat. Hal ini diatur dalam 

Pasal 68 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Unit Usaha Syariah 

(UUS) yang nilai asetnya telah mencapai minimal 50% dari 
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total aset bank induknya atau paling lambat pada tahun 2023, 

yaitu 15 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 

2008, maka bank umum konvensional wajib melakukan spin-

off  Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah 

(BUS).  

Tujuan dari spin-off telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 

2008, yaitu untuk mengembangkan industri perbankan 

syariah dan meningkatkan kinerja perbankan syariah. Selain 

itu, spin-off juga bertujuan agar setiap unit dapat mengambil 

keputusan dengan lebih efisien, lebih cepat, dan bertanggung 

jawab secara khusus. Setelah berlakunya undang-undang 

tersebut, ada beberapa UUS yang telah melakukan spin-off, 

baik dengan mendirikan perusahaan baru maupun dengan 

menggunakan perusahaan yang sudah ada. 

Nasuha (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

terdapat perbedaan total aset, pembiayaan, dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) pada BUS yang telah melakukan spin-off. Hal 

yang sama ditemukan oleh Pambuko (2019) dalam 

penelitiannya yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan 

spin-off secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional 

perbankan syariah. Selain itu, Subakti (2015) dan Netyana 

(2017) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 

kebijakan spin-off berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

bank syariah. 

Namun hal yang berbeda ditemukan oleh Norfitriani (2016) 

dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada tingkat efisiensi dan 

produktivitas bank syariah sesudah melakukan spin-off. 
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Dalam penelitian Al Arif (2015) juga ditemukan bahwa 

kebijakan spin-off tidak berdampak pada pertumbuhan aset 

perbankan syariah dan berdampak pada penurunan efisiensi 

setelah kebijakan spin-off dilakukan. Menurutnya terdapat tiga 

alasan kebijakan spin-off belum berdampak terhadap 

pertumbuhan aset. Pertama, infrastruktur yang digunakan 

oleh bank syariah hasil spin-off masih sama dengan bank 

induknya. Kedua, terdapat keterbatasan modal pada bank 

syariah untuk memperluas infrastrukturnya. Ketiga, bank 

syariah hasil spin-off masih melakukan konsolidasi internal 

setelah spin-off.  

Data perbankan syariah menyatakan bahwa masih terdapat 

fluktuasi kinerja di industri perbankan syariah setelah 

kebijakan spin-off ditetapkan pada tahun 2008 yang 

mendukung hal tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

menurunnya profitabilitas perbankan syariah dan 

meningkatnya pembiayaan bermasalah (Haribowo, 2017). 

Fakta ini bertentangan dengan tujuan kebijakan spin-off, yaitu 

untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah. Berdasarkan 

kondisi-kondisi tersebut, kebijakan spin-off masih belum bisa 

secara signifikan memengaruhi perkembangan industri 

perbankan syariah di Indonesia yang ditunjukkan dengan 

market share perbankan syariah yang masih berada di angka 

6.03 persen hingga pertengahan tahun 2020. 

Setelah diterbitkannya undang-undang tersebut, hingga 

tahun 2015 sudah ada delapan bank umum syariah yang 

melakukan spin-off, baik dengan bentuk pemisahan murni 

maupun pemisahan dengan bentuk akuisisi dan konversi (Al 

Arif, 2015). Secara teori, spin-off dapat menjadi sebagai salah 
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satu alternatif strategi untuk meningkatkan efisiensi dan 

kinerja perbankan syariah di Indonesia. Namun, dalam 

beberapa penelitian ditemukan bahwa kebijakan spin-off 

belum mampu mendorong perkembangan industri 

perbankan syariah. Hal ini didukung oleh fenomena yang 

terjadi pada beberapa BUS yang sudah melakukan spin-off, 

tetapi belum mengalami peningkatan kinerja yang positif. 

Ditemukan juga beberapa UUS yang belum melakukan spin-

off, tetapi mengalami peningkatan kinerja yang positif dan 

terus mengalami pertumbuhan. 

Tabel 5-1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah (persen) 

  2014 2015 2016 2018 2019 
Aug-
20 

ROA 
BUS 0,4 0,5 0,6 1,3 1,7 1,4 

UUS 2,0 1,8 1,8 2,2 2,0 2,0 

NPF 
BUS 5,0 4,8 4,4 3,3 3,2 3,3 

UUS 2,6 3,0 3,5 2,1 2,9 3,3 

BOPO 
BUS 97,0 97,0 96,2 89,2 84,5 86,2 

UUS 80,2 83,4 82,9 75,4 78,0 75,8 

NOM 
BUS 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 1,4 

UUS 2,0 1,8 2,0 2,4 2,2 2,0 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2020 (data diolah) 

Pada Tabel 5.1 ditunjukkan bahwa kinerja UUS berada di 

atas BUS. Hal ini dikarenakan infrastruktur bank induknya 

masih dimanfaatkan oleh UUS. Di sisi lain, bank juga 

mengalami permasalahan permodalan. Bank memerlukan 

modal minimal Rp500.000.000,00 untuk mendirikan BUS 
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baru dan wajib meningkatkan modal tersebut menjadi 

Rp1.000.000.000,00 dalam kurun waktu 10 tahun. 

Kepemilikan modal yang tidak besar membuat bank induk 

untuk melakukan penyertaan modal menjadi terbatas. 

Apalagi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 yang 

menghambat kinerja industri perbankan karena dibutuhkan 

usaha ekstra oleh bank untuk menangani potensi portofolio 

yang memburuk. 

Berdasarkan latar belakang masalah, diperlukan suatu 

penelitian yang dapat menganalisis urgensi penerapan 

kebijakan spin-off pada industri perbankan syariah di 

Indonesia dan mengetahui strategi serta faktor-faktor apa 

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan dalam penerapan kebijakan spin-off. Penelitian ini 

merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif yang 

bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang 

diwakili para pakar dan praktisi tentang kebijakan spin-off 

perbankan di Indonesia, maka untuk itu penulis berinisiatif 

untuk membuat penelitian dengan judul "Strategi 

Implementasi Kebijakan Spin-off Unit Usaha Syariah”. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kuantitatif 

dengan analisis SWOT - ANP (Strenghs, Weaknesses, 

Opportunities, Threats – Analytic Network Process) yang nantinya 

akan dilakukan perbandingan menurut intensitas 

kepentingan setiap kriteria, subkriteria, dan alternatif dari 

struktur jaringan keputusan. Tujuannya adalah untuk 
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menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para 

pakar dan praktisi terkait kebijakan spin off. 

 

Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para 

pakar serta praktisi perbankan syariah dan regulator 

perbankan syariah. Metode purposive sampling digunakan 

dalam pemilihan responden. Metode purposive sampling adalah 

cara memilih responden yang dilakukan peneliti berdasarkan 

kriteria-kriteria yang cocok untuk menjawab penelitian 

(Sekaran dan Bougie 2016). Selanjutnya, pengolahan data 

hasil kuesioner dengan sintesis dan analisis sebagai berikut: 

a. Geometric Mean 

Perhitungan geometric mean bertujuan untuk mengetahui hasil 

penelitian dari masing-masing responden (Saaty dan Vargas 

2013). Pertanyaan berupa pairwise comparison akan 

dikombinasikan, sehingga membentuk suatu konsensus. 

Geometric mean merupakan jenis perhitungan rata-rata yang 

menunjukkan nilai tertentu. 

b. Rater Agreement 

Rater agreement merupakan suatu nilai yang menunjukkan 

tingkat kesepakatan responden atas permasalahan yang ada. 

Kendall’s Coefficient of Concordance (W) merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur rater agreement. Tingkat 

kesepakatan yang sempurna dapat dilihat dari nilai pengujian 

W sebesar 1 (W=1). Apabila nilai W yang didapatkan sebesar 
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0 (nol) atau mendekati 0 (nol), maka ini menunjukkan bahwa 

jawaban responden bervariatif (Ascarya 2011). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, prioritas utama dari 

keempat aspek SWOT adalah kekuatan (strengths) dengan 

nilai geometric mean (GMk) sebesar 0,3344 diikuti dengan 

tantangan (threats) dengan nilai geometric mean sebesar 0.2537 

(Gambar 5-1). Hal ini menunjukkan bahwa aspek yang 

paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan spin-off 

adalah aspek kekuatan. Kesepakatan responden (rater 

agreement) terhadap hal ini dapat dilihat dari nilai W (Kendall’s 

Coefficient of Concordance) sebesar 0,4886. Artinya, 48 persen 

responden sepakat bahwa aspek kekuatan paling 

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan spin-off 

perbankan syariah. 

 

Gambar 5-1 Prioritas aspek SWOT 
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Setelah menganalisis keempat kriteria, yaitu kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan maka dilanjutkan dengan 

perumusan strategi implementasi kebijakan spin-off. 

Perumusan ini mempertimbangkan keempat kriteria yang 

digunakan. Strategi yang dirumuskan merupakan strategi 

yang mampu meminimalisir kelemahan, mengatasi ancaman 

dengan memanfaatkan peluang serta kekuatan yang ada.  

 

Gambar 5-2 Prioritas strategi implementasi kebijakan spin-off 

Hasil dari pengolahan data, prioritas utama dari strategi 

implementasi kebijakan spin-off adalah melakukan 

maksimum leveraging yang mencakup jaringan, teknologi, 

human resource dan brand dengan perolehan nilai geometric mean 

mencapai 0.3111. Kemudian prioritas kedua adalah 

menciptakan produk yang sharia unique serta meningkatkan 
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kualitas dan pemasaran produk dengan nilai geometric mean 

sebesar 0,2693. Sementara itu, strategi yang menjadi prioritas 

ketiga adalah memperkuat skala usaha serta permodalan 

dengan nilai geometric mean sebesar 0,2573. Prioritas terakhir 

yaitu penyediaan insentif dari pemerintah dengan perolehan 

nilai geometric mean sebesar 0,1621 (Gambar 5-2). Kemudian, 

nilai rater agreement yang dihasilkan adalah sebesar 0,3437 

yang artinya 34 persen responden sepakat dengan hasil 

prioritas tersebut. 

 

Simpulan 

Penelitian ini menganalisis strategi penerapan kebijakan spin-

off pada industri perbankan syariah di Indonesia melalui 

aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam 

penerapan kebijakan spin-off menggunakan analisis kualitatif-

kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau 

pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Aspek internal dalam implementasi kebijakan spin off 

terdiri dari aspek kekuatan (produk yang unik dan 

kompetitif, komitmen induk serta kekuatan brand induk) 

dan kelemahan (permodalan, SDM dan infrastruktur). 

Sedangkan, aspek eksternal yaitu peluang (pangsa pasar, 

komitmen pemerintan dan pertumbuhan perbankan 

syariah) serta tantangan (industri yang tidak kompetitif, 

economic of scales dan persaingan infrastruktur). 
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2. Berdasarkan keempat kriteria, aspek kekuatan berperan 

penting dalam implementasi kebijakan spin-off. Di dalam 

aspek kekuatan tersebut terdapat komitmen induk yang 

paling berpengaruh terhadap bisnis unit usaha syariah, 

serta didukung oleh kekuatan brand dari induknya dan 

keunikan produk syariah. 

 

3. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi 

prioritas dalam implementasi spin-off yaitu melakukan 

maksimum leveraging yang mencakup jaringan, teknologi, 

human resource dan brand serta menciptakan produk yang 

sharia unique serta meningkatkan kualitas dan pemasaran 

produk dengan memperhatikan business process dan 

menerapkan berbagai model pemasaran. 

 

Saran 

1. Bagi perbankan syariah, diharapkan dapat 

memaksimalkan pelaksanaan operasional baik dari 

proses internal, sistem, human resource, serta mampu 

memanfaatkan atau pun mengelola faktor-faktor 

lainnya baik internal maupun eksternal. 
 

2. Bagi pemerintah, pelaksanaan kebijakan spin off 

tahun 2023 sebaiknya dilaksanakan bagi UUS yang 

sudah memenuhi kriteria dan siap untuk 

melaksanakannya. Sedangkan bagi UUS yang masih 

memiliki banyak kelemahan untuk melakukan spin 

off sebaiknya diberikan dukungan kebijakan 

tambahan sehingga pada saatnya dapat 
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melaksanakan spin off dengan kondisi lebih siap. 

Dukungan kebijakan ini dapat berupa 

relaksasi ketentuan baik permodalan, penyediaan 

produk dan layanan maupun merger dan akuisisi. 
 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

identifikasi dan analisis kebijakan spin off secara 

kuantitatif berdasarkan data kinerja Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah atau pun melakukan 

uji beda pada kinerja Unit Usaha Syariah sebelum 

dan sesudah spin off. 
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Integrasi Wakaf pada Asuransi Syariah  

Achmad Firdaus 
 

 

Abstrak 

Integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial di 

dalam keuangan Islam yang terpadu adalah suatu 

keniscayaan. Paper ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi 

wakaf (keuangan sosial Islam) pada asuransi Syariah 

(keuangan komersial Islam). Analisis dilakukan pada Fatwa 

DSN No: l06 tahun 2016, Pedoman Fatwa DSN No. 04 

tahun 2021, SEOJK No. 05 tahun 2019, literatur asuransi 

mikro Syariah dan referensi lain sebagai litertur pendukung. 

Studi menunjukan bahwa aplikasi wakaf pada asuransi 

Syariah terdapat pada tiga hal yaitu model bisnis asuransi 

syariah, pembayaran kontribusi asuransi mikro Syariah, dan 

fitur produk asuransi Syariah dan produk asuransi syariah. 

Wakaf dapat diaplikasikan baik pada produk asuransi baik 

PAYDI maupun non-PAYDI 

 

Kata kunci: wakaf, asuransi syariah, asuransi mikro syariah, 

PAYDI 
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Abstract 

Integration between commercial finance and social finance 

in an integrated Islamic finance is a necessity. This paper 

aims to analyze the application of waqf (Islamic social 

finance) on Islamic insurance (Islamic commercial finance). 

The analysis was carried out on DSN Fatwa No: l06 of 2016, 

DSN Fatwa Guidelines No. 04 of 2021, SEOJK No. 05 of 

2019, Islamic microinsurance literature and other references 

as supporting literature. The study shows that the 

application of waqf in Islamic insurance is found in three 

elements, namely the Islamic insurance business model, the 

payment of Islamic micro insurance contributions, and the 

features of Islamic insurance products and Islamic insurance 

products. Waqf can be applied to both PAYDI and non-

PAYDI products 

 

Keywords: wakaf, Islamic insurance, Islamic micro 

insurance, PAYDI,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 117 

Pendahuluan 

Wakaf  

Salah satu ayat di dalam alquran yang dijadikan rujukan 

untuk wakaf adalah QS al-Imran 3: 92.  

 

َ بِِهۦ َعِليٞم    ا تُِحبُّوَنَۚ َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فَإِنَّ ٱَّللَّ  لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّٰى تُنِفقُواْ ِممَّ

 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. 

Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya. 

 

Ibn Katsir menjelaskan bahwa kalimat lantana^lulbirra 

bermakna kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

yang sempurna yaitu surga. Lebih lanjut Ibn Katsir 

menjelaskan tentang kisah salah seorang sahabat bernama 

Abu Thalha. Abu Thalha adalah orang terkaya dari kaum 

Anshar di Madinah. Salah satu harta kekayaan yang sangat 

dicintai oleh Abu Thalha adalah bairuha yaitu kebun yang 

berhadapan dengan masjid. Ketika mendengar ayat tersbut, 

Abu Thalhah berkata “Ya Rosul, sesungguhnya harta 

kekayaan yang sangat aku sukai adalah bairuha. Saya 

bermaksud men-sedekahkan bairuha, dengannya saya 

berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi 

Allah. Maka Nabi menjawab “Bagus, sesunggguhnya yang 

demikian adalah harta yang menguntungkan, hendaklah 

tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu”.     
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Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama kali 

dipraktekan oleh Rosulullah SAW, yaitu ketika mewakafkan 

tanah miliknya untuk dibangun sebuah masjid (Kemenag, 

2006) 

Wakaf, merujuk pada UU No. 41 tahun 2004 adalah 

perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta 

benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut Syariah.  

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-

MUI/X/2016), wakaf yaitu menahan harta yang dapat 

dimanfaatkan dan/atau di-istitmar-kan tanpa lenyap 

bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau 

mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada yang mubah 

kepada penerima manfaat wakaf yang ada. 

 

Asuransi syariah dan perkembangannya di Indonesia  

Merujuk pada UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, 

asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang 

diterima oleh pemegang polis meliputi pertama, penggantian 

kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, 

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita tertanggung atau pemegang polis yang disebabkan 
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oleh terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kedua, 

pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada 

hidupnya tertanggung. Adapun manfaat yang dibayarkan, 

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana. 

Adapun asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian, 

yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi 

syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para 

pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi 

berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan 

melindungi dengan cara: Pertama, penggantian kepada 

peserta atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

peserta atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa 

yang tidak pasti. Kedua, pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya peserta atau pada hidupnya peserta dengan 

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 

pada hasil pengelolaan dana. 

UU No 40 tahun 2014 menjadi pedoman pelaksaan kegiatan 

asuransi di Indonesia serta didukung dengan beberapa 

peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) diantaranya: POJK 

67/2016 Perizinan Usaha dan Kelembagaan, POJK 

23/2015 Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, 

POJK 27/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi 

Pihak Utama, POJK 69/2016 Penyelenggaraan Usaha, 

POJK 72/2016 Kesehatan Keuangan, POJK 73/2016 Tata 

Kelola Perusahaan Perasuransian, POJK 44/2020 
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Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB, POJK 55/2017 

Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, POJK 12/2017 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme, POJK 28/2020 Penilaian Tingkat Kesehatan 

LJKNB, POJK 11/2014 Pemeriksaan Langsung LJKNB. 

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia hingga 

Bulan Agustus tahun 2021, terlihat pada Tabel 6-1. yang 

menggambarkan perkembangan jumlah pelaku asuransi 

syariah di Indonesia.  

Tabel 6-1 Pelaku Asuransi 
 

2017 2018 2019 2020 Aug 
2021 

Perusahaan Asuransi Jiwa 
Syariah (Full Fledged) 

7 7 7 7 7 

Perusahaan Asuransi Jiwa 
yang memiliki Unit Syariah 

23 22 23 23 23 

Perusahaan Asuransi 
Umum Syariah (Full Fledged) 

5 5 5 5 6 

Perusahaan Asuransi 
Umum yang memiliki Unit 
Syariah 

25 24 24 21 20 

Perusahaan Reasuransi 
Syariah (Full Fledged) 

1 1 1 1 1 

Perusahaan Reasuransi yang 
memiliki Unit Syariah 

2 2 2 3 3 

JUMLAH 63 61 62 60 60 

 

Sumber: OJK, 2021 

Jumlah asuransi jiwa syariah masih belum ada perubahan 

sejak tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 7 perusahaan. 

Demikian pula dengan perusahaan asuransi Jiwa yang 

memiliki unit syariah masih tetap sebanyak 23 perusahaan. 
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Sedangkan perusahaan asuransi umum syariah pada tahun 

2021 bertambah 1 yaitu 6 perusahaan dibanding tahun 2017 

yang berjumlah 5 perusahaan. Jumlah perusahaan asuransi 

umum yang memiliki unit syariah mengalami penurunan 

setaip tahunnya, dari 25 perusahaan di tahun 2017, terus 

menerus menurun hingga di tahun 2021 berjumlah 20 

perusahaan.  

Sedangkan Gambar 6-1. menjelaskan perkembangan jumlah 

asset asuransi syariah tahun 2016 hingga Bulan Agustus 

2021. Meskipun secara umum jumlah pelaku asuransi syariah 

mengalami stagnasi bahkan penurunan pada jumlah 

perusahaan asuransi umum yang memiliki Unit syariah, 

namun bila dilihat dari sisi asset, jumlah asset asuransi 

syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap 

tahunnya. Aset asuransi syariah pada tahun 2017 sebesar 

33234 miliar rupiah dan mencapai 43745 miliar rupia pada 

tahun 2021. 

 

Sumber: OJK, 2021 
Gambar 6-1 Aset Asuransi Syariah 

33,234 

40,520 41,959 
45,453 44,440 43,745 

2016 2017 2018 2019 2020 Aug-21
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Menarik untuk dianalisis adalah beberapa indicator kinerja 

keuangan asuransi syariah selama dua tahun masa pandemic 

Covid 19.  Data perkembangan keuangan dari Agustus 2020 

sd Agustus 2021 tampak pada Tabel 6-2. Terlihat bahwa 

jumlah kontribusi bruto asuransi syariah mengalami 

kenaikan signifikan sebesar 44,6%, sebesar 63,9%. Di sisi 

lain, jumlah klaim pada masa pandemic mengalami kenaikan 

yang sangat tinggi, melebihi prosentasi kontribusi bruto, 

yaitu sebesar 63,9%. Dapat dipahami pada masa pandemic 

Covid 19 para peserta asuransi syariah mengalami risiko yang 

dipertanggungkan.  Prosentasi investasi bisa dikatakan tidak 

ada perubahan, mengingat perubahannya yang kecil yaitu 

sebesar 2,2%. Dua tahun masa pandemic yaitu tahun 2020 

dan 2021 adalah masa yang sulit bagi asuransi syariah. Hasil 

investasi asuransi syariah pada masa tersebut selalu minus. 

Tahun 2020 sebesar -1.310 miliar dan tahun 2021 sebesar -

158 miliar, Namun demikian terlihat secara prosentase 

mengalami kenaikan yaitu 87,9%. Secara keseluruhan 

asuransi syariah selama masa pandemic merugi, yaitu sebesar 

-1.158 miliar pada tahun 2020 dan -1.268 miliar pada tahun 

2021.    

Tabel 6-2 Kinerja Asuransi Syariah di Masa Pandemik 

Nama Item Agustus 2020 

(Miliar) 

Agustus 2021 

(Miliar) 

% 

Kontribusi bruto 10.470  15.141  44,6 

Klaim bruto   7.813  12.806  63,9 

Investasi  35.111  35.888  2,2 

Hasil Investasi - 1.310  - 158  87,9 

Laba (rugi) usaha asuransi - 1.158  - 1.268  (9,5) 

Sumber: OJK, 2021 
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Asuransi Mikro Syariah (AMS)  

Asuransi mikro adalah layanan asuransi yang ditujukan 

kepada orang miskin yaitu masyarakat yang memiliki kriteria 

kerentanan terhadap risiko kehidupan seperti kesehatan, 

pertanian, properti, dan lain-lain (Radermacher and 

Brinkmann, 2011). Sedangkan menurut Haryadi (2006), 

yaitu perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah 

terhadap bahaya tertentu dengan imbalan pembayaran premi 

sebanding dengan kemungkinan (likelihood) dan biaya risiko. 

OJK (2013) menjelaskan bahwa asuransi mikro Indonesia 

adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Asuransi mikro Indonesia memiliki 

karakteristik fitur yang sederhana, mudah dalam proses 

administrasi, mudah didapat, memiliki harga ekonomis, serta 

segera dalam proses klaim atau disingkat dengan 

karakterisktik SMES.  

Adapun asuransi mikro syariah (AMS) adalah skema takaful 

yang diperuntukan bagi orang-orang berpenghasilan rendah 

dengan pengelolaan berbasis nilai Islam. Bersama 

komponen keuangan mikro syariah lainnya, AMS menjadi 

solusi untuk mengentaskan kemiskinan. 

 

Aplikasi Konsep Wakaf pada Asuransi Syariah 

DSN MUI (2021) menyebutkan bahwa terdapat empat jenis 

wakaf di dalam praktek asuransi syariah yaitu: Wakaf Fund, 

Wakaf Polis, Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah dan 

Produk Wakaf Asuransi. 
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Wakaf Fund yaitu wakaf sebagai model asuransi. Tabarru 

fund dikumpulkan sebagai dana wakaf. Operator takaful 

membentuk dana wakaf, selanjutnya saat peserta bergabung 

dalam skema asuransi syariah, kontribusi yang dibayarkan 

dimasukkan ke dalam dana wakaf fund, bukan tabarru fund. 

Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah. Peserta atau 

pemegang polis dapat menambahkan pilihan untuk 

mewakafkan sebagian manfaat asuransi dan/atau manfaat 

investasi. 

Produk wakaf adalah produk asuransi yang sebagian manfaat 

asuransi dan/atau manfaat investasinya dialokasikan untuk 

wakaf. Nama produk wakaf harus mencantumkan kata 

“wakaf”.  

Firdaus (2021) memaparkan bahwa keuangan sosial Islam 

dapat diintegrasikan pada asuransi syariah. Integrasi 

dilakukan melalui tiga hal yaitu: Model Bisnis, Pembayaran 

Kontribusi, Penyaluran Manfaat dan Hasil investasi. Jouti, 

A. T. (2019) menyebutkan bahwa ekosistem keuangan sosial 

Islam meliputi wakaf, zakat (sedekah wajib), sadaqah 

(sumbangan), qarḍ asan (pinjaman kebajikan) dan lain-lain. 

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas maka aplikasi 

wakaf pada asuransi syariah dapat dikelompokan pada tiga 

unsur asuransi syariah yaitu model bisnis (disebut oleh DSN 

MUI (2021) sebagai wakaf fund), wakaf kontribusi, dan wakaf 

fitur dan produk.  

Di luar itu, terdapat istilah wakaf polis yaitu Polis asuransi 

yang diwakafkan oleh pemegang polis, tanpa diperjanjikan 

oleh pemegang polis kepada perusahaan pada awal polis 

mulai berlaku (Pedoman No:04/DSN-MUI/IX/2021 
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tentang pedoman implementasi fatwa wakaf manfaat 

asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. 

Dalam pedoman No: 04/DSN-MUI/IX/2021 dinyatakan 

bahwa Wakaf Polis bukan merupakan produk wakaf 

maupun fitur wakaf dalam asuransi syariah sehingga tidak 

menjadi bagian dari Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-

MUI/X/2016.  

Wakaf polis dilakukan setelah polis asuransi jadi dan sudah 

diterima/di tangan pemegang polis. Selanjutnya manfaat 

asuransi nya diwakafkan oleh pemegang polis kepada 

badan/lembaga wakaf. Polis yang diterima badan/lembaga 

wakaf bisa berasal dari Asuransi konvensional maupun 

asuransi syariah). 

Dengan penjelasan seperti di atas maka yang termasuk ke 

dalam pembahasan aplikasi wakaf pada asuransi syariah 

adalah model bisnis, pembayaran kontribusi, dan fitur dan 

produk. 

 

Pembahasan 

Model Bisnis Asuransi Syariah 

Secara umum terdapat 2 jenis model standar proses bisnis 

asuransi syariah yaitu model wakalah (lembaga) dan model 

mudarabah (bagi hasil). Namun kedua model memiliki varian 

yaitu model wakalah dengan fee (wakalah bil ujroh) dan model 

mudarabah yang dimodifikasi (modified mudarabah) (Archer 

dkk, 2009). 

Kombinasi dari kedua model standar banyak diterapkan di 

berbagai negara yaitu model wakalah mudarabah (MWM). 
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MWM menerapkan prinsip wakalah pada proses underwriting 

dan prinsip mudarabah pada proses investasi.  

Perkembangan selanjutnya adalah diperkenalkannya model 

wakaf wakalah mudarabah, yang diperbolehkan dan 

diterapkan di Pakistan (INCEIF, 2012). Oleh karena itu, 

INCEIF mengelompokkan tiga model bisnis asuransi 

syariah yaitu: mudarabah, wakalah dan wakaf wakalah. Usulan 

model bisnis asuransi syariah lainnya diusulkan oleh Pasha 

dan Hussain (2013). Mereka mengusulkan empat model 

bisnis asuransi syariah yaitu Mudaraba, Wakala, Ta’awun and 

Wakal-Waqf. 

Pembahasan model bisnis asuransi syariah pada paper ini, 

merujuk pada INCEIF (2012) yaitu model mudarabah, 

wakalah, dan wakaf. 

1. Model mudarabah 

Pihak pemilik dana (rabb al-maal) yaitu peserta asuransi 

syariah menyediakan modal dan pihak pengelola harta 

(mudarib) yaitu operator takaful menyediakan keterampilan 

mengelola modal. Kedua belah pihak yaitu peserta dan 

operator takaful berbagi keuntungan yang dihasilkan dari 

penggunaan modal dengan rasio (proporsi) yang telah 

disepakati sebelumnya.  

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian harus ditanggung 

oleh pihak yang menyediakan modal saja. Pihak mudarib yaitu 

operator takaful tidak mendapatkan bagian pembayaran.  

Peserta membayar kontribusi kepada operator takaful sesuai 

skema yang dipilih. Dana kontribusi oleh operator takaful 

dipisahkan ke dalam dana peserta untuk tujuan tabungan dan 
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investasi. Akun yang lain adalah dana khusus peserta sebagai 

dana tabarru (kebajikan). Kontribusi diinvestasikan oleh 

operator takaful pada instrument yang sesuai syariah. 

Keuntungan dari hasil investasi dibagi sesuai proporsi yang 

sdh disepakati sebelumnya antara peserta dengan operator 

takaful, misalkan 30% untuk operator takaful dan 70% 

untuk peserta. Bagian hasil investasi yang diperoleh operator 

takaful digunakan untuk biaya administrasi dan pengelolaan. 

Setelah dikurangi dengan bagian seluruh biaya-biaya maka 

sisa nya akan menjadi bagian dari keuntungan pemegang 

saham.    
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Dimodifikasi dari INCEIF (2012): 110 
Gambar 6-2 Model Mudarabah Asuransi Syariah 

Adapun bagi hasil investasi yang diperoleh peserta 

dimasukan ke dalam rekening dana peserta dan dibayarkan 

kepada peserta. Apabila terdapat klaim yang diajukan oleh 

peserta maka dana dibayarkan kepada peserta dari dana 

tabarru yaitu dana khusus peserta.    

Dalam perkembangannya model mudarabah mengalami 

modifikasi atau yang biasa dikenal dengan modified mudarabah 
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model. Pada modified mudarabah model, dana khusus peserta 

diinvestasikan pada instrument yang sesuai syariah. Hasil 

investasi dibagi antara peserta dan operator takaful dengan 

proporsi yang sudah ditentukan sebelumnya, mislakan 80% 

untuk peserta dan 20% untuk operator takaful. 

2. Model wakalah 

Seluruh kontribusi dari peserta dialokasikan ke dalam dana 

investasi risiko personal (PRIA) dan dana investasi personal 

(PIA). PRIA diperuntukan untuk tujuan klaim risiko dan 

PIA dipruntukan untuk tujuan kalim risiko dan investasi. 

Operator takaful mendapatkan fee atas pengelolaan dana. 

Model wakalah mengalami perkembangan yaitu dengan 

diperkenalkannya model hybrid yang disebut dengan model 

wakalah mudarabah. Akad wakalah digunakan dalam proses 

underwriting dan mudarabah pada proses investasi.   

Fee wakalah
Dana investasi 

peserta

Dana risiko peserta

Peserta

Kontribusi

Surplus tahunan Biaya pengelolaan

Dana operator

 

Dimodifikasi dari INCEIF (2012): 116 
Gambar 6-3 Model Wakalah Asuransi Syariah 
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3. Model wakaf 

Pemegang saham mendonasikan sejumlah dana dengan akad 

wakaf. Kontribusi peserta, sebagian dikumpulkan sebagai 

dana tabaru, Sebagian lain menjadi dana wakaf. Dana wakaf 

dikembangkan pada investasi yang sesuai syariah. Operator 

takaful mendapatkan fee atas pengelolaan investasi. Setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya pengelolaan dan marketing, 

menjadi keuntungan bagi pemegang saham.  
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Dimodifikasi dari INCEIF. (2012): 121 
Gambar 6-4 Model Wakaf Asuransi Syariah 

Pendapatan investasi untuk peserta dialokasikan kedalam 

dana tabbaru. Dana tabaru setelah dikurangi dengan biaya-

biaya klaim, re-takaful maupun dana cadangan akan menjadi 

bagia dari keuntungan peserta. Dana tersebut akan diberikan 

kepada para peserta. Adapun biaya cadangan apabila tidak 

terpakai untuk klaim, maka dana akan dimasukan kembali ke 

dalam dana wakaf. 
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Pembayaran Kontribusi  

Wakaf dapat diaplikasikan pada proses pembayaran 

kontribusi asuransi mikro syariah. Wakaf dapat menjadi 

sumber pembayaran kontribusi baik sebagain maupun 

keseluruhan biaya kontribusi. Sesuai dengan semangat dan 

motivasi yang dimiliki oleh wakaf maka asuransi syariah yang 

dimaksud adalah asurnasi mikro syariah. 

Penelitian terkait penggunaan wakaf untuk pembayaran 

sebagain (donasi) maupun pembayaran keseluruhan 

kontribusi asuransi mikro syariah telah dilakukan di banyak 

negara diantaranya:  

Hasim (2014) mengusulkan model mikrotakaful di Iraq yang 

mengintegrasikan skema mikrotakaful dengan dukungan 

keuangan dari pemerintah, lembaga zakat dan wakaf. 

Kontribusi dari organisasi zakat internasional dan donasi ke 

dalam kumpulan dana bersama yang dikelola oleh operator 

takaful atau lembaga mikrotakaful dapat digunakan untuk 

membayar manfaat kepada peserta jika terjadi kerugian. 

Haneef dkk (2015) meneliti integrasi wakaf sebagai 

pembayaran kontribusi asuransi syariah di Bangladesh. 

Temuannya menunjukan bahwa peran wakaf pembayaran 

kontribusi asuransi mikro syariah bersama dengan lembaga 

keuangan mikro lainnya termasuk pengembangan sumber 

daya manusia dan pembiayaan proyek akan mampu 

mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. 

Mikail dkk (2017) mengusulkan penggunaan dana zakat dan 

wakaf untuk subsidi kontribusi maupun pembayaran 

keseluruhan kontribusi pada seluruh produk mikrotakāful di 

Malaysia. Menurut mereka, seluruh kegiatan berbagai dalam 
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bentuk jaminan sosial dan dukungan sosial-ekonomi lainnya 

mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah di 

masyarakat. Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa 

terdapat disintegrasi zakat dan wakaf yang membuat kurang 

efektif dan tidak berkelanjutan. 

Jaenudin dkk (2018) melakukan studi tentang penggunaan 

dana zakat sebagai salah satu alternatif pembayaran 

keseluruhan ataupun subsidi kontribusi oleh lembaga zakat 

untuk asuransi mikro takaful di Indonesia. Mereka 

menmukan pula bahwa penggalangan dana ta'awun (tolong 

menolong) di Indonesia sejalan dengan tujuan syariah yaitu 

melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan kekayaan.  

Mirghani dkk (2011) menjelaskan integrasi lembaga 

keuangan mikro Islam dengan melibatkan zakat dan wakaf 

dalam membentuk sumber dana utama. Integrasi akan 

memungkinkan kaum miskin tingkat bawah (hardcore poor) 

memiliki dana untuk keperluan konsumsi. Demikian pula 

kaum miskin produktif akan mendapatkan uang untuk 

memulai bisnis mereka. 

Dana zakat untuk konsumsi kaum miskin tingkat bawah 

(hardcore poor) ataupun uang untuk memulai usaha oleh 

masyarakat miskin produktif tidak boleh dikembalikan. 

Sehingga kecemasan yang terjadi pada kredit mikro yaitu 

masyarakat miskin tidak mampu membayar pinjaman, tidak 

perlu terjadi pada kredit mikro syariah.  

Dana wakaf yang diperoleh masyarakat miskin produktif 

untuk memulai usaha harus dianggap sebagai pinjaman 

kepada penerima manfaat tanpa tambahan marjin atau Qard 

al Hasan. Apabila diperlukan maka dapat saja pinjaman 
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dikembalikan dengan marjin tertentu melalui akad 

murabahah (Mirghani dkk, 2011). 

 

Fitur dan Produk Asuransi Syariah Berbasis Wakaf 

Beberapa fatwa DSN MUI terkait dengan asuransi syariah 

diantaranya: No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah. No. 51/DSN-MUI/III/2006 

tentang Akad Mudarabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. 

No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil 

Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. No. 53/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah. No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang 

Pengembalian dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang 

Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. No. 99/DSN-

MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah Untuk Program 

Pensiun.  

Adapun fatwa terkait fitur dan produk asuransi syariah 

berbasis wakaf diatur pada Fatwa DSN No. 106/DSN-

MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan 

Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Dalam fatwa 

tersebut yang dimaksud dengan manfaat asuransi adalah 

sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang 

diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau 

pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan manfaat investasi adalah sejumlah dana 

yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang 

berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil 

investasinya. 
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Pelaksanaan fatwa No. 106 tahun 2016 diatur dalam 

ketentuan pedoman No: 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang 

pedoman implementasi fatwa wakaf manfaat asuransi dan 

manfaat inyestasi pada asuransi jiwa syariah. Berdasarkan 

pedoman No: 04/DSN-MUI/IX/2021 disebutkan bahwa 

produk Wakaf Asuransi adalah produk asuransi yang 

sebagian manfaat asuransi dan/atau manfaat investasinya 

dialokasikan untuk wakaf dan nama produk dicantumkan 

kata wakaf. Sedangkan Fitur Wakaf Asuransi adalah produk 

asuransi yang mengandung pilihan bagi peserta atau 

pemegang polis untuk mewakafkan sebagian manfaat 

asuransi dan/atau manfaat investasi. 

Penerapan wakaf sebagai produk asuransi baik pada produk 

PAYDI maupun produk non-PAYDI. PAYDI atau produk 

asuransi yang dikaitkan dengan investasi (SEOJK. No. 05 

tahun 2019) adalah produk asuransi yang paling sedikit 

memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan 

memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari 

kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk 

asuransi, baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun 

non unit, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan 

prinsip syariah. 

Di dalam pedoman disebutkan bahwa penerapan wakaf pada 

Produk PAYDI wajib: 

a. memenuhi kriteria dan ketentuan fatwa DSN-MUI 

Nomor 106/DSNMUI/X/2016 tentang Wakaf 

Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi 

Jiwa Syariah; dan 
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b. mencantumkan kata “wakaf” dalam nama produknya 

(misalnya “Amanah Wakaf Link” dan “Fleksi Ikhtiar 

Wakaf’). 

Sedangkan penerapan wakaf pada Produk Non-PAYDI baik 

Asuransi Dasar (Asuransi Jiwa Berjangka, Asuransi Seumur 

Hidup, dan Asuransi Dwiguna Murni) maupun Asuransi 

Tambahan/Rider wajib: 

a. mencantumkan kata “wakaf” dalam nama produknya; 

b. ditentukan bahwa ujrah yang diterima Perusahaan 

Asuransi maksimal 50% dari kontribusi; 

c. adanya janji yang mengikat (wa‘d mulzim) dari pihak 

atau pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima 

manfaat asuransi untuk mewakafkan maksimal 45% 

dari manfaat asuransi yang akan diterimanya; dan 

d. adanya ikrar wakaf dari penerima manfaat asuransi 

dalam hal penerima telah menerima manfaat asuransi. 

Penerapan wakaf sebagai fitur produk asuransi dapat 

dilakukan baik pada produk PAYDI maupun produk non-

PAYDI. Ketentuan yang diatur adalag sebagai berikut:  

a. Wakaf tidak boleh dipromosikan sebagai produk utama; 

b. Produk yang dipasarkan telah mendapatkan persetujuan 

dari Otoritas (Catatan: OJK melakukan pemeriksaan 

brosur, ringkasan informasi produk, dan marketing 

tools lainnya yang hasil pemeriksaannya dijadikan dasar 

untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan 

atas fitur yang diajukan); dan 
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c. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi dan/atau Wakaf 

Manfaat Investasi wajib dicantumkan dalam ketentuan 

khusus polis (addendum). 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpiulan 

bahwa:  

a. Wakaf yang merupakan bagian dari keuangan sosial 

Islam dapat diintegrasikan pada asuransi syariah sebagai 

keuangan komersial Islam. 

b. Aplikasi wakaf pada asuransi syariah dilakukan pada tiga 

unsur yaitu model bisnis asuransi syariah, pembayaran 

kontribusi asuransi mikro syariah, dan fitur produk 

asuransi syariah dan produk asuransi syariah.  

c. Wakaf dapat diaplikasikan pada produk asuransi baik 

pada produk PAYDI maupun non-PAYDI 
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Peran Syari’ah dalam Evolusi Sistem 

Keuangan Menuju Era Finansial 

Teknologi (FinTek) 

Wachid A. Muslimin 

 

 

Abstrak 

Evolusi sistem keuangan sangat tergantung dari 

perkembangan teknologi, hingga menghasilkan industri 

fintek. Industri fintek Syari’ah pada saat ini harus 

menghadapi dua paradigma yang sangat bertolak belakang, 

yaitu paradigma ekonomi kolaboratif dan paradigma 

ekonomi platform. Untuk menghadapi tantangan tersebut, 

kami mengusulkan untuk mengadopsi kerangka Maqashid 

Syari’ah untuk dijadikan pedoman dalam strategi dan 

operasional bisnisnya. 

Kata kunci: Fintek, Finansial Teknologi, Fintek Syariah, 

Kolaboratif Ekonomi, Peer-to-Peer. 
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Abstract 

The evolution of financial system is contingent on 

technological advancement, hence initiated a novel industry 

called financial technology (fintech). Current Islamic fintech 

must experience two conflicting paradigms, namely: 

collaborative economy and platform economy. To manage 

with these two, we propose to adopt a Maqashid Shari’ah 

framework as a guidance to formulate strategies and 

operationalize their business. 

Keywords: Fintech, Financial Technology, Islamic Fintech, 

Collaborative Economy, Peer-to-Peer 
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Pendahuluan 

Entah disadari atau tidak, dalam satu dekade terakhir ini 

Anda memiliki suatu kebiasaan baru saat Anda akan 

berusaha memasak menu baru, atau ketika berusaha belajar 

berinvestasi.  Yaitu Anda akan mencari informasinya melalui 

platform daring yang terbuka, baik Youtube maupun Instagram 

misalnya. Atau jika Anda suka membaca, maka Anda akan 

mencari apapun yang perlu Anda ketahui melalui Google, 

bahkan ensiklopedia pun dapat ditemukan secara daring. 

Dan semua platform tersebut dapat di akses dengan gratis. 

Alih-alih di dua dekade silam ketika Anda harus mencari 

informasinya dengan mengunjungi toko buku terbesar di 

kota Anda, kemudian mencari buku yang sesuai dengan 

informasi yang Anda butuhkan.  

Fenomena Youtube yang saat ini menjadi platform terbesar di 

dunia untuk berbagi video gratis dengan total 1.86 Milyar 

pada tahun 2021; Wikipedia sebagai platform kolaborasi 

ensiklopedia daring memiliki rata-rata pengunjung situs 

webnya 5 hingga 6 Milyar pengunjung, dan fenomena 

kehadiran sumber terbuka penyimpanan perangkat lunak 

seperti Github; menunjukkan fenomena platfom-platform 

yang sangat diminati masyarakat. Ada satu kesamaan di 

antara beberapa platform tersebut, yaitu mendukung konten 

yang dikontribusikan oleh para penggunanya, saling berbagi 

konten dan berkolaborasi.  

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ternyata telah 

merubah tatanan ekonomi dunia. Sistem ekonomi yang 

sangat individualistik untuk melayani kepentingan pihak-
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pihak tertentu saja, secara perlahan mulai ditinggalkan 

dengan hadirnya kolaboratif ekonomi (collaborative economy). 

Sistem yang juga dikenal dengan nama ekonomi berbagi 

(sharing economy) ini pada esensinya adalah aktivitas antar 

individu (peer-to-peer) demi mendapatkan, memberikan, atau 

membagi akses baik produk maupun layanan, yang 

dikoordinasikan melalui layanan daring yang berbasis 

komunitas (Hamari et al., 2015). 

Selain perkembangan teknologi, para ilmuwan sosial juga 

berpendapat bahwa kepadatan penduduk dan fenomena 

sosial ‘New Tribalism’ atau yang lebih dikenal akhir-akhir ini 

sebagai ‘Proyek Identitas’ sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi berkembangnya sistem kolaboratif ekonomi. 

Castells (2004) menggunakan istilah kolaboratif ekonomi 

untuk menggambarkan individu-individu yang 

menghubungkan proyek-proyek pribadi mereka kepada 

orang lain agar dapat dikerjakan secara bersama-sama untuk 

mencapai kebaikan bersama. Dan ada lima sektor yang 

sangat penting di dalam sistem kolaboratif ekonomi, yaitu 

akomodasi antar individu (peer-to-peer), transportasi antar-

individu, keahlian daring, layanan profesi berdasarkan 

panggilan dari konsumen (on-demand), serta layanan 

keuangan secara kolaboratif (de Anca, 2021).  

Namun pada praktiknya, layanan fintek juga tidak dapat 

terlepas dari ekonomi kapitalis yang dikenal dengan nama 

ekonomi platform atau ekonomi digital. Di dalam paradigma 

ini, platform didefinisikan sebagai sebuah metode yang 

digunakan oleh perusahaan kapitalis yang mengumpulkan 

dan menganalisa data, dengan menggunakan infratsruktur 
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digital yang bertujuan untuk mendapatkan suatu nilai dari 

aktivitas intermediasi (Langley and Leyshon, 2021). Sehingga 

platform menjadi sebuah bisnis model yang menyatukan 

banyak sektor, perusahaan, start-ups, pengembang aplikasi, 

dan investor dimobilisasi menjadi informasi kapitalisme 

(Zuboff, 2019). 

Berdasarkan kedua paradigma di atas, bab ini bertujuan 

untuk memperkenalkan finansial teknologi (fintek) serta 

peran Syari’ah dalam mengembangkan industri fintek. 

Dalam sub-bab selanjutnya, kami akan mendeskripsikan 

evolusi sistem keuangan yang dipengaruhi utamanya oleh 

perkembangan teknologi, hingga mencapai era fintek. 

Selanjutnya analisa implikasi fintek terhadap insitusi-institusi 

keuangan, serta bagaimana peran Syari’ah dalam 

perkembangan fintek. 

 

Evolusi Sistem Keuangan Menuju Era Fintek dan 

Perkembangan Fintek 

Terdapat dua alasan utama terjadinya evolusi sistem 

keuangan dunia. Pertama adalah perkembangan teknologi, 

dan perkembangan-perkembangan yang memiliki efek yang 

signifikan ke sistem keuangan terangkum pada Gambar 1. 

Evolusi ini dapat dibagi menjadi tiga tahapan hingga 

mencapai era fintek. Salah satu teknologi yang paling 

signifikan dalam sejarah adalah penggunaan uang sebagai 

alat tukar. Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan pertama kali 

memperkenalkan mata uang Dinar dan Dirham pada tahun 

ke-76 Hijriyah (Adam, 2021).  
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Penggunaan mata uang sebagai metode pembayaran dan 

pertukaran tersebut memberikan dunia tingkat efisiensi yang 

belum pernah dialami dalam transaksi perdagangan 

sebelumnya. Sistem transaksi moneter ini memungkinkan 

pertukaran dengan lebih adil karena adanya valuasi atas 

komoditas barang yang akan di transaksikan. Sistem moneter 

ini juga memberikan kemudahan dalam hal logistik bagi para 

pedagang. Khususnya ketika uang kertas mulai 

diperkenalkan di masa kerajaan Ottoman pada tahun 1914 

dengan nama Qaimah (Adam, 2020).  

 

Sumber: Faraz, 2021; Harvey et al., 2021, gambar disesuaikan dan di 

desain oleh penulis. 

Gambar 7-1 Perkembangan Teknologi dan Evolusi Sistem Keuangan 

Pada tahap pertama, evolusi sistem keuangan yang 

diakibatkan oleh perkembangan alat transportasi dan 

komunikasi. Di abad ke-19, perkembangan teknologi seperti 

telegraf, kereta api, kapal uap; membawa dunia pada babak 

baru dalam sistem keuangan yang memudahkan transaksi 

antar negara. Membaiknya sistem transportasi tentu 

mempercepat transaksi perdagangan serta perpindahan 

uang. Ditemukannya Telegraf mempermudah komunikasi 
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jarak jauh, dan pantelegraf yang memungkinkan untuk 

melakukan verifikasi atas tandatangan. Serta kabel 

transatlantic yang memungkinkan pertukaran data dan 

informasi untuk transaksi yang dilakukan antar kota besar 

seperti Paris, London, dan New York. 

Pada tahapan kedua di abad ke-20, evolusi pasar keuangan 

terjadi akibat proses digitalisasi. Pasar keuangan dikejutkan 

dengan kartu kredit yang pertama kali diterbitkan oleh Diners 

Club and American Express pada tahun 1950-an. Serta jaringan 

telex global yang mulai digunakan pada tahun 1966. IBM 

merilis mesin code-breaking serta ditemukannya calculator oleh 

Texas Instrument yang menghasilkan revolusi dalam 

perhitungan keuangan di tahun 1967. Di tahun yang sama, 

Barclays memperkenalkan ‘Robot Kasir’ yang kemudian 

dikenal dengan Automated Teller Machine (ATM) (Adam, 

2020).  

Di tahun 1970, The Clearing House Interbank Payment System 

(CHIPS) pertama kali diperkenalkan untuk mengirim dan 

menyelesaikan pembayaran dalam denominasi Dollar 

Amerika. Dan the Society for Worldwide Interbank Financial 

System (SWIFT) dibangun pada tahun 1973 untuk membantu 

menyelesaikan masalah-masalah komunikasi di dalam 

transaksi antar negara (Adam, 2020). 

Evolusi tahap ketiga terjadi pada tahun 1995, ketika sebuah 

bank di Amerika bernama Wells Fargo menggunakan World 

Wide Web (WWW) untuk melakukan pengecekan terhadap 

akun nasabahnya secara daring. Episode ini mulai 

menandakan masuknya era fintek, dengan didirikannya 
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Paypal pada tahun 1998. Perusahaan ini mentransformasi 

banyak konsumen dalam melakukan proses pembayaran. 

Kemudian satu dekade berikutnya, bank-bank digital mulai 

beroperasi di Inggris, seperti ING Direct dan HSBC Direct 

(Adam, 2020). 

Alasan yang kedua terjadinya evolusi keuangan didorong 

oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan 

memiliki imbas yang sangat signifikan kepada ekonomi. Ada 

tiga peristiwa penting yang mempengaruhi evolusi sistem 

keuangan yang dimulai dengan peristiwa perang dunia ke-2, 

yang menginisiasi kodifikasi dan dekodifikasi untuk 

kebutuhan keamanan militer. Ini yang menjadi cikal bakal 

dari komputer dan kecerdasan buatan (artificial intelligent) 

(Adam, 2020).  

Peristiwa berikutnya adalah krisis keuangan global, yang 

merubah lanskap keuangan global dengan sangat signifikan. 

Ada dua faktor yang menjadi motor evolusi sistem 

keuangan, yaitu sumber daya manusia dan regulasi. Pasca 

krisis keuangan, konsumen kehilangan kepercayaan terhadap 

institusi keuangan khususnya bank, serta banyak di antara 

mereka yang kehilangan pekerjaan mencoba untuk 

berwirausaha misalnya dengan mendirikan perusahaan-

perusahaan rintisan (start-up). Dan akibat dari lemahnya 

regulasi di industri keuangan, maka regulasi semakin 

ditingkatkan sehingga pengeluaran untuk kepatuhan juga 

meningkat di dalam industri keuangan. 

Serta yang terakhir adalah peristiwa terkini, yaitu pandemi 

Covid-19 yang memaksa manusia untuk mengurangi 
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intensitas sosialnya agar dapat mengurangi risiko penularan 

dan meningkatkan intensitas digitalnya agar ekonomi dapat 

terus berjalan. Mekanisme lockdown yang terjadi hampir di 

seluruh negara-negara di dunia merubah kebiasaan manusia 

secara signifikan, seluruh kegiatan sehari-sehari harus 

dilakukan di depan monitor. Sehingga menambah intensitas 

manusia ke dalam dunia teknologi, dan semakin membuka 

banyak peluang khususnya bagi fintek. 

Dari kedua fenomena yang menjadi alasan utama evolusi 

sistem keuangan di atas, secara sederhana dapat dipahami 

besarnya tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi 

khususnya dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, fintek 

didefinisikan sebagai perkawinan antara jasa keuangan dan 

sektor teknologi, dimana sektor teknologi melakukan inovasi 

terhadap produk dan layanan yang bersifat tradisional di 

dalam institusi keuangan (PWC, 2016 di dalam Mohammed 

and El-Amri, 2019).  

Definisi lainnya juga dikemukakan oleh Ernst and Young 

(2014), fintek adalah organisasi dengan tingkat 

perkembangan yang sangat tinggi, yang mengkombinasikan 

inovatif bisnis model dan teknologi untuk menghasilkan, 

meningkatkan, dan mendisrupsi layanan keuangan 

(Mohammed and El-Amri, 2019). Berbagai macam bisnis 

model di dalam fintek yang di dentifikaskan oleh Lee and 

Shin (2017) adalah sebagai berikut: (1) Sistem Pembayaran; 

(2) Wealth Management, (3) Crowd-funding; (4) Pembiayaan; (5) 

Pasar Modal; dan (6) Asuransi.  
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Bisnis model fintek dalam sistem pembayaran berusaha 

mempersingkat sistem pembayaran dengan meningkatkan 

kecepatan pelayanan, kenyamanan dan memperbanyak lini 

akses. Contoh layanan dalam bisnis model ini adalah layanan 

terkait dengan telepon genggam. Termasuk penggunaan 

Near Field Communication (NFC) untuk pembayaran, 

penggunaan barcode or QR-code untuk pembayaran, dan lain 

lain. Bisnis model fintek di dalam wealth management termasuk 

layanan robo-advisor yang memberikan layanan advis dalam 

mengelola keuangan.  

Bisnis model ketiga terkait dengan penggalangan dana (crowd-

funding) yaitu memberdayakan jaringan relasi untuk 

mengontrol pembuatan produk, media dan ide-ide, dan 

sekaligus menggalang dana untuk kebutuhan donasi maupun 

komersial. Dalam bisnis model ini, biasanya organisasi yang 

mengelola platform akan memberikan calon kontributor 

akses informasi terkait bisnis inisiatif atau segala kesempatan 

untuk memberikan dana dalam rangka pengembangan 

produk dan/atau layanan tertentu. Ada tiga tipe 

crowdfunding yang sangat popular saat ini, meliputi 

crowdfunding yang bergantung kepada hadiah (reward-based 

crowdfunding), crowdfunding untuk berdonasi (donation-based 

crowdfunding) dan crowdfunding yang berbasis ekuitas (equity-

based crowdfunding). 

Bisnis model berikutnya adalah bisnis pembiayaan, dan 

sistem yang banyak digunakan adalah sistem pembiayaan 

konsumen atau bisnis antar individu (peer-to-peer). Artinya, 

sistem ini memberikan kesempatan kepada individu dan 

bisnis untuk saling meminjam dan memberikan pinjaman. 
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Perusahaan fintek dalam hal ini hanya berfungsi 

mencocokkan antara pemberi pinjaman dan peminjam, 

kemudian menagih biaya kepada salah satunya atau 

keduanya. Sedangkan bisnis model di dalam pasar modal di 

dominasi oleh layanan trading saham dan instrument pasar 

modal lainnya; dimana para pengguna platform atas layanan 

ini dapat terkoneksi untuk berdiskusi serta melakukan 

aktivitas trading secara daring. Bisnis model yang terakhir 

adalah bisnis model asuransi yang memberikan layanan 

untuk menghubungkan pihak asuransi dan pemegang polis 

secara langsung.  

Dalam perkembangannya, terdapat hipotesis yang 

menyatakan bahwa industri fintek hanya menyokong 

infrastruktur keuangan yang telah digunakan selama 

beberapa abad lamanya. Infrastruktur keuangan ini biasa 

dikenal sebagai infrastruktur keuangan yang tersentralisasi 

(centralized finance). Infrastruktur ini setidaknya memiliki lima 

kelemahan, yaitu: (1) kontrol yang tersentralisasi; (2) akses 

yang terbatas; (3) inefisiensi; (4) sulitnya inter-operabilitas; 

dan (5) ketidakjelasan (Harvey et al., 2021) 

Akibat kelemahan-kelemahan tersebut, maka fintek 

menciptakan industri keuangan baru dengan beberapa bisnis 

model. Hal ini sesuai dengan definisi fintek yang dijelaskan 

oleh Schueffel (2016) sebagai industri keuangan yang baru, 

yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan 

layanan keuangan. Salah satu bisnis model baru untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam sentralisasi 

keuangan adalah Desentralisasi Sistem Keuangan 

(Decentralized Finance/DeFi).  
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Ada tiga infrastruktur penting di dalam desentralisasi sistem 

keuangan untuk didiskusikan. Yang pertama adalah 

Blockchain, yaitu suatu suatu konsensus protokol perangkat 

lunak yang menfasilitasi berbagai pihak untuk beroperasi 

dalam asumsi bersama dan penggunaan data tanpa rasa 

percaya antara yang satu dengan yang lainnya. Nama yang 

digunakan merefleksikan perbaruan yang dikemas dalam 

blok-blok (Blocks) dan dihubungkan atau ‘Chained’ bersama 

secara kriptografi (cryptographically) agar dapat di audit secara 

historical (Harvey et al., 2021). 

Agar lebih mudah dipahami, Blockchain juga didefinisikan 

oleh Adam (2020) sebagai buku besar (ledger) yang dapat 

diakses secara daring serta memiliki fitur rangkaian blok-

blok atau rantai catatan yang didistribusikan di antara 

penggunanya. Namun, buku besar ini tidak hanya terbatas 

digunakan untuk mencatatkan transaksi keuangan, namun 

juga segala bentuk properti yang bernilai. 

Di dalam bukunya, Harvey et al. (2021) menambahkan 

bahwa mekanisme terpenting di dalam Blockchain adalah 

konsensus protokol, yang merupakan beberapa set aturan 

yang menentukan tipe dari ‘Blocks’ yang dapat menjadi 

bagian dari rantai atau ‘Chain’ dan menyediakan informasi 

yang dianggap sebagai suatu ‘kebenaran’. Konsensus 

protokol yang banyak digunakan saat ini adalah Proof of Work 

(PoW), yang mengandalkan komputasi dan energi intensif 

mekanisme lotere untuk menentukan blok yang akan 

ditambahkan. Terdapat alternatif dari PoW yang biasa 

digunakan juga, yaitu Proof of Stake (PoS).  
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Masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Harvey et al. 

(2021), seluruh partisipan di dalam Blockchain ini setuju 

bahwa blok yang terpanjang merupakan blok yang 

mengandung ‘kebenaran’. Sehingga jika ditilik dari segi 

keamanan, penyerang harus membuat sebuah rantai yang 

lebih panjang untuk membuat transaksi-transaki fiktif. 

Namun tentu hal ini sangat sulit atau hampir tidak dapat 

dilakukan karena si penyerang tadi harus melampaui seluruh 

pekerjaan komputasi yang telah dilakukan di seluruh jaringan 

yang membangun blok tadi dengan tujuan untuk mengontrol 

dan memonopoli rantai dari blok-blok transaksinya. Oleh 

karena itu, batas ambang PoW terkenal dengan istilah 51% 

penyerangan (51% of attack). 

Infrastruktur yang kedua merupakan aplikasi dari Blockchain, 

yaitu Cryptocurrency. Ini merupakan sebuah token (bersifat 

langka) yang diamankan dan di transfer secara kriptografi 

(Harvey et al., 2021). Nilai atas cryptocurrency ini berasal dari 

kelangkaannya dan inovasinya di dalam sistem Blockchain.  

Tipe kriptografi yang sama juiga digunakan oleh transaksi 

kartu kredit secara daring, dimana sebuah akun tidak dapat 

belanja sebanyak dua kali (double spend) karena terdapat 

sebuah ‘buku besar’ (ledger) yang selalu mencatat dan 

mengaudit transaksi-transaksi yang dilakukan oleh akun 

tersebut. Sehingga transaksi fiktif tidak dapat diproses. 

Mekanisme ini dapat digunakan berkat adanya kunci yang 

asimetris di dalam kriptografi, artinya Anda akan 

mendapatkan sebuah kunci public yang menjadi representasi 

alamat Anda untuk menerima token. Serta sebuah kunci 
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pribadi yang dapat digunakan untuk melepas kunci dan 

membelanjakan token yang Anda miliki (Harvey et al., 2021). 

Dan infrastruktur terakhir yang penting untuk diketahui 

adalah platform untuk kontrak pintar (Smart Contract). Untuk 

mengingat kembali, Blockchain memungkinkan untuk berbagi 

basis dari data di antara para penggunanya tanpa adanya 

kepercayaan dan tanpa administrasi yang terpusat. Artinya, 

Blockchain memungkinkan disintermediasi data, yang akan 

memungkinkan untuk meminimalisir kompleksitas serta 

biaya (Adam, 2021). Kontrak pintar didefinisikan sebagai 

sebuah kode untuk menyandikan aturan-aturan atau proses 

untuk segala jenis transaksi dan bahkan dapat menyandikan 

aset yang langka dengan spesialisasi atas fungsi tertentu 

(Harvey et al., 2021). 

 

Implikasi Fintek dalam Sistem Keuangan Serta Peran 

Syari’ah di Dalamnya 

Kolaboratif layanan keuangan menjadi sektor yang sangat 

penting bagi kolaboratif ekonomi dan telah mengalami 

akselerasi yang signifikan melalui perkembangan teknologi. 

Salah satu bentuk kolaboratif layanan keuangan adalah 

sistem keuangan yang berbasiskan komunitas. Layanan 

keuangan ini tidak hanya mendapatkan manfaat dari 

kesempatan yang diberikan oleh disintermediasi sistem 

keuangan dan perkembangan teknologi, namun juga 

perubahan dalam persepsi individu terhadap nilai-nilai di 

dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, bentuk layanan ini 
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banyak menghasilkan sistem-sistem alternatif yang banyak 

memberikan manfaat seperti perbankan yang berbasis etika, 

institusi keuangan mikro,  perbankan yang berbasiskan 

koperasi dan yang paling penting adalah keuangan Syari’ah.  

Namun analisa terhadap paradigma ini tentunya juga harus 

di selaraskan dengan paradigma lain yang dipraktekkan 

dalam industri fintek, sehingga penulis dapat memberikan 

wawasan yang lebih seimbang.  

Perkembangan teknologi yang dibahas pada sub-bab 

sebelumnya telah menunjukkan tingginya tingkat 

ketergantungan sistem keuangan terhadap teknologi. 

Perusahaan teknologi yang sangat besar (BigTech) seperti 

Google, Apple, Facebook, dan Amazon (GAFA); atau 

Baidu, Alibaba dan Tencent (BAT) di China; telah berevolusi 

menjadi platform infrastruktur dari sebuah ekosistem 

platform yang telah dibangun. Sehingga fintek menjadi salah 

satu sektor yang dibangun dan dikelola (Langley and 

Leyshon, 2021).  

Paradigma ekonomi platform ini menunjukkan tiga implikasi 

fintek terhadap sistem keuangan, yang pertama adalah 

platform fintek menjalankan fungsi reintermediasi daripada 

disintermediasi. Kedua, pihak petahana akan melakukan 

konsolidasi daripada berkompetisi dengan fintek, demi 

mentransformasi dan menciptakan struktur market yang 

baru. Dan yang ketiga, fintek merupakan produk kapitalis 

dari korporasi teknologi atau keuangan raksasa di dunia. 

Sehingga sekarang fintek menjadi platform dengan tingkat 

kapitalisasi yang sangat tinggi. 
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Menurut paradigma ini, fintek tidak mengambil manfaat dari 

adanya disintermediasi pada industri perbankan. Karena 

bisnis model platform tersebut pada intinya adalah 

intermediasi dari dua market atau lebih. Sehingga BigTech 

atau institusi petahana (incumbent institutions, seperti 

perbankan) bereksperimen dengan bisnis model tersebut di 

dalam sektor fintek dan bertujuan untuk melakukan 

reintermediasi daripada disintermediasi (Langley and 

Leyshon, 2021).  

Pada awalnya fintek hanya beroperasi untuk mengurangi 

biaya untuk memperoleh informasi. Sebab tujuan 

intermediasi keuangan adalah mengurangi biaya informasi 

dan menciptakan likuiditas, Pada fase tersebut, platform 

fintek memiliki operasi yang hampir sama dengan 

perbankan, diantaranya adalah membangun kepercayaan 

konsumen untuk proses pembayaran, melakukan uji 

kelayakan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) untuk mendapatkan pinjaman P2P (peer-to-peer), 

dan menilai kelayakan kredit dari konsumen untuk 

mendapatkan pembiayaan. Namun, dengan basis pengguna 

yang semakin banyak, platform fintek juga fokus untuk 

menumbuhkan data pengguna, mengkombinasikannya dan 

juga menganalisanya menggunakan metadata. Karena data-

data pengguna tersebut merupakan suatu bisnis model yang 

baru dan dapat di monetisasi melalui beberapa lini usaha 

(Langley and Leyshon, 2021). 

Kemudian, pada praktiknya fintek lebih memilih untuk 

melakukan konsolidasi daripada berkompetisi khususnya 

dengan industri petahana. Karena manfaat dari suatu 
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platform akan bertambah sesuai dengan fungsi dari total 

penggunanya. Sehingga tidak heran apabila misalnya BAT 

yang telah memiliki sangat banyak pelanggan mendominasi 

fintek di Cina. Atau ketika Alibaba melansir Yu’ebao, sebuah 

platform reksa dana pasar uang yang dapat dihubungkan 

dengan Alipay (platform pembayaran) dan memiliki rata-rata 

pengembalian di atas rata-rata produk perbankan. Tujuannya 

agar seluruh uang yang tidak aktif digunakan di dalam Alipay 

dapat diinvestasikan di dalam Yu’ebao. Seketika itu di tahun 

2017, mereka memiliki aset kelolaan sebesar 165 Miliar 

Dolar Amerika dan menjadi reksa dana pasar uang yang 

terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena mereka telah berhasil 

mengambil manfaat dari keunikan platform-platform yang 

dapat dihubungkan bersama dan mengkonsolidasikan efek 

dari banyak jaringan (Langley and Leyshon, 2021). 

Dalam proses konsolidasi, setiap acara pencarian likuiditas 

bagi fintek biasanya merupakan proses akuisisi oleh pihak 

petahana atau BigTech. Dan di China misalnya, porsi 

kepemilikan dari investasi yang diberikan oleh Venture 

Capital (VC) bukan berasal dari tradisional VC melainkan 

korporasi VC yang merupakan ‘anak-anak’ dari korporasi 

besar seperti BigTech. 

Berdasarkan kedua paradigma tersebut, penting sekali untuk 

membahas peran Syari’ah di dalam industri fintek. 

Paradigma yang paling dekat dengan prinsip-prinsip hukum 

Syari’ah adalah paradigma kolaboratif ekonomi. Sesuai 

dengan salah satu prinsip di dalam hukum Syari’ah yaitu 

berbagi risiko (risk sharing). Namun karena dalam prakteknya 

industri fintek tidak dapat terlepas dari paradigma platform 
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ekonomi, maka hal ini menciptakan suatu dilema khususnya 

bagi industri fintek syari’ah.  

Pada dasarnya, Inovasi-inovasi yang terdapat di fintek dapat 

diterima oleh hukum Syari’ah, karena hukum Syari’ah 

bersifat terbuka khususnya terkait dengan muamalah (Laldin 

dan Furqani, 2019). Hal ini berdasarkan kaidah di dalam 

Syari’ah bahwa dasar hukum di dalam Muamalah adalah 

boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. 

Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum Syari’ah dalam 

kegiatan operasional, maka tidak ada perbedaan dengan 

sistem tradisional keuangan Syari’ah (Laldin dan Furqani, 

2019). Aktivitas operasionalnya harus mengikuti pedoman 

hukum Syari’ah, seperti penggunaan akad-akad di dalam 

transaksi, aktivitas pemasaran, dan lain lain. Serta 

menghindari elemen-elemen yang diharamkan di dalam 

transaksi, seperti Riba, Gharar, Maysir, dan Zhalim. Kemudian 

wajib juga untuk menjalankan etika-etika yang disarankan 

oleh Syari’ah. Keseluruhan tata kelola ini wajib untuk di 

supervisi oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai 

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dan disetujui oleh pihak 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Sumber: Mohammad dan ElAmri, 2019 

Gambar 7-2 Kerangka Maqasid Fintek 
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Dan yang paling penting adalah, layanan fintek dapat 

memberikan maslahah kepada ummat, dengan berkontribusi 

sosial. Sehingga layanan yang diberikan oleh fintek dapat 

berkontribusi kepada tujuan dari Syari’ah (Maqashid al-

Syari’ah). Tujuan dari Syari’ah yang paling dasar (necessities) 

menurut Imam Ghazali adalah melindungi lima kebutuhan 

manusia yang paling dasar (daruriyyat khams), yaitu: agama 

(din), kehidupan diri (nafs), intelektual (‘aql), keturunan (nasl), 

dan harta (mal).  

Dalam tata kelola fintek Syari’ah, Maqashid al-Syari’ah ini lah 

yang dijadikan pedoman. Kerangka maqasid yang di 

anjurkan oleh Mohammad dan ElAmri (2019) pada Gambar 

2 bisa digunakan untuk operasional bisnis fintek, namun 

kerangka ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar mencakup 

kelima kebutuhan dasar tadi. Tujuannya agar strategi-strategi 

bisnis dan implementasinya dapat selalu menjaga kelima 

kebutuhan dasar seluruh pemangku kepentingan industri 

fintek.  

Di dalam kerangka tersebut, melindungi harta sebagai salah 

satu kebutuhan dasar manusia yang wajib untuk dilindungi 

dapat diimplementasikan melalui tiga dimensi, yaitu nilai-

nilai Syari’ah, mengembangkan harta serta kesejahteraan 

ekonomi dan sosial. Menurut Mohammad dan ElAmri 

(2019), mengembangkan harta merupakan jalan untuk 

meraih kedua dimensi yang lainnya. Sebagai contoh, 

berbagai bisnis model yang dibangun oleh industri fintek 

seperti layanan pembayaran, layanan pembiayaan, layanan 

takaful, dan lain-lain menjadi indicator nilai-nilai syari’ah 
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yang akan di jalankan. Serta, bisnis model tersebut juga dapat 

menentukan kontribusi sosial yang dapat dapat dilakukan.  

Hukum Syari’ah bagi fintek industri hadir sebagai pedoman 

dalam menjalankan kedua paradigma ekonomi di atas, baik 

paradigma ekonomi kolaboratif dan paradigma ekonomi 

platform. Namun, industri fintek Syari’ah harus bersifat 

lebih proaktif daripada reaktif. Artinya, tidak secara pasif 

menunggu perkembangan dari layanan keuangan 

konvensional dan hanya mengadopsi praktik dari layanan 

tersebut dan menerapkan prinsip Syari’ah. Sehingga, 

kekurangan-kekurangan di dalam layanan keuangan Syari’ah 

yang tradisional dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik.  

Wallahu ‘Alam. 

 

Kesimpulan 

Perkembangan teknologi merupakan faktor utama dalam 

evolusi sistem keuangan di dunia, hingga terjadi perkawinan 

antar keduanya dan menghasilkan finansial teknologi 

(fintek). Dalam praktiknya, fintek dihadapkan pada dua 

paradigma, yaitu paradigma ekonomi kolaboratif dan 

paradigma ekonomi platform. Yang keduanya merupakan 

paradigma yang saling bertentangan, karena paradigma 

kolaboratif mengutamakan kebersamaan dalam aktifitas 

ekonominya, sedangkan paradigma platform atau digital 

mengusung idealisme kapitalis yang melayani kepentingan 

pihak tertentu saja. 
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Industri fintek Syari’ah saat ini menghadapi dilema dari 

kedua paradigma tersebut. Oleh karena itu, hukum Syari’ah 

harus dijadikan pedoman bagi industri fintek dalam 

menjalani kedua paradigma tadi di dalam strategi dan 

operasional bisnisnya dengan mengacu kepada Maqashid al-

Syari’ah. Sehingga industri fintek Syari’ah dapat 

berkontribusi untuk selalu menjaga kelima kebutuhan dasar 

dari seluruh pemangku kepentingan industri.   
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Abstrak 

PT SMF didirikan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan 

pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui transaksi sekuritisasi. 

Sekuritisasi merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi bank 

yang dapat meningkatkan likuiditas untuk menunjang kegiatan 

intermediasi. Manfaat umum dari sekuritisasi adalah dapat mencegah 

risiko sistemik, pemerataan kesempatan berinvestasi, dan dana untuk 

sektor perumahan yang dapat mengurangi backlog perumahan. 

Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid 

dengan cara penjualan aset oleh originator kepada pemodal dengan 

menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Syariah 

(EBAS). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji peluang dan 

tantangan penerbitan EBAS-SP di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur 

dan/atau diskusi dengan para ahli syariah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa sekuritisasi syariah dapat dilakukan dengan underlying assets KPR 

MMQ dan/atau IMBT. Pemenuhan prinsip syariah penerbitan EBAS-

SP dapat dilakukan melalui pendekatan akad dan pendekatan maqasid 

syariah dengan melakukan penelaahan benchmarking penerbitan EBA 

Syariah di dunia. Adapun peluang dan tantangan penerbitan EBAS-SP di 

Indonesia dipengaruhi oleh adanya lembaga penyalur KPR iB yang mau 

menjual hak tagih KPR iB-nya; adanya investor potensial; adanya regulasi 

yang mendukung; dan ketersediaan portofolio KPR iB berkualitas yang 

memenuhi kriteria seleksi untuk menjadi aset dasar sehingga menjamin 

terlaksananya transaksi sekuritisasi yang berkesinambungan di kemudian 

hari. 

Kata kunci: pembiayaan sekunder perumahan, sekuritisasi syariah, 

EBAS-SP. 
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Abstract 

PT SMF was established by the government to build and develop 

the secondary housing financing market through securitization 

transactions. Securitization is one of the alternative sources of 

funding for banks that can increase liquidity to support 

intermediation activities. A common benefit of securitization is 

that it can prevent systemic risks, equitable investment 

opportunities, and funds for the housing sector that can reduce 

the housing backlog. Securitization is the transformation of 

illiquid assets into liquid by way of the sale of assets by originators 

to financiers by issuing Asset Backed Securities (EBA) and Sharia 

Asset Backed Securities (EBAS). The purpose of this paper is to 

examine the opportunities and challenges of ebas-sp issuance in 

Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods 

through literature studies and/or discussions with sharia experts. 

The results showed that sharia securitization can be done with the 

underlying assets of MMQ mortgages and/or IMBT. Fulfillment 

of sharia principles of EBAS-SP issuance can be done through the 

akad approach and sharia maqasid approach by conducting a 

review of benchmarking sharia EBA issuance in the world. The 

opportunities and challenges of issuing EBAS-SP in Indonesia are 

influenced by the existence of iB mortgage lending institutions 

that want to sell their iB mortgage rights; potential investors; there 

are supportive regulations; and the availability of a portfolio of 

quality iB mortgages that meet the selection criteria to become a 

basic asset so as to ensure the implementation of continuous 

securitization transactions in the future. 

Keywords: EBAS-SP, secondary housing financing, sharia 
securitization. 
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Pendahuluan 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, demikian bunyi Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal ini mengandung semangat bahwa menempati hunian 

yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia.  

Rumah atau papan merupakan kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan masyarakat untuk melangsungkan 

kehidupannya. Rumah merupakan bangunan yang 

difungsikan oleh pemiliknya menjadi tempat tinggal untuk 

dihuni, wadah atau tempat pembinaan keluarga, menunjukan 

harkat serta martabat pemiliknya, sekaligus sebagai aset. Bagi 

masyarakat berpenghasilan menengah atas, pemenuhan 

kebutuhan rumah telah dapat dipenuhi melalui sistem 

pembiayaan primer perumahan, melalui perbankan maupun 

lembaga pembiayaan non bank. Bagi masyarakat yang 

berpenghasilan menengah dan rendah, Pemerintah telah 

menyediakan dana Subsidi untuk pemenuhan kebutuhan 

rumah baik Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi 

Bunga Kredit Perumahan.  

Permasalahan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan 

menengah dan rendah (MBM dan MBR) adalah kurangnya 

minat perbankan untuk menyalurkan pada golongan 

masyarakat ini terutama karena pembiayaan bank untuk 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memiliki risiko yang tinggi 

disebabkan masuk dalam kategori kredit jangka waktu sangat 

panjang. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit 
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yang diberikan oleh lembaga keuangan (kreditur asal) untuk 

membeli rumah yang siap untuk dihuni, dimana oleh 

perbankan saat ini masih menggunakan sumber dana jangka 

pendek seperti giro, tabungan, maupun deposito yang lebih 

dikenal dengan dana pihak ketiga (DPK).  KPR yang 

diberikan lembaga keuangan saat ini merupakan kredit 

dengan jangka waktu panjang, bahkan sangat panjang 

melebihi kredit investasi, yaitu dengan jangka waktu antara 

di atas 10 tahun, yang terpanjang saat ini (di Indonesia) 

mencapai 20 tahun. Disisi lain dana pihak ketiga (DPK) 

sebagai sumber pendanaan bank, umumnya memiliki jangka 

waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan hingga 12 bulan. Jika 

lembaga keuangan dalam hal ini perbankan terus 

menggunakan dana jangka pendek untuk penyaluran KPR, 

maka bank akan menghadapi risiko kesenjangangan jatuh 

tempo (maturity mismatch) atau kata lainnya kesenjangan 

pendanaan (mismatch funding). Dalam mismatch funding, 

perbankan akan menghadapi risiko fluktuasi tingkat suku 

bunga dan risiko rush saat terjadi krisis, dimana masyarakat 

secara serentak mengambil dananya di bank, sementara 

dananya telah disalurkan untuk pembiayaan jangka panjang, 

kondisi ini menyebabkan bank yang kekurangan likuiditas 

dapat direkap. 

Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dicari sumber dana 

dengan jangka waktu panjang yang diperoleh dari capital 

market (pasar modal) untuk disalurkan ke pasar pembiayaan 

primer perumahan (PPPP) yang terdiri dari perbankan dan 

lembaga penyalur KPR lainnya, untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan perumahaan yang berjangka panjang.  Kegiatan 
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menyalurkan dana tersebut dapat dilaksanakan dengan 

dukungan peran pasar pembiayaan sekunder perumahan 

(PPSP). PPSP terlaksana melalui kegiatan penyaluran dana 

jangka panjang kepada originator atau kreditur asal melalui 

transaksi sekuritisasi. Transaksi sekuritisasi dilakukan 

dengan menerbitkan efek pasar modal yaitu Efek Beragun 

Aset (EBA) KPR. EBA merupakan salah satu efek atau surat 

berharga yang dapat berbentuk surat utang maupun surat 

partisipasi dimana arus kas pembayaran kepada investor 

berasal kumpulan piutang. 

Fungsi Pasar Pembiayaan Primer Perumahan (PPPP) dan 

PPSP tertuang dalam UU Perkim (perumahan dan kawasan 

permukiman, UU No.1/2011), Pasal 121 ayat 3: sistem 

pembiayaan perumahan baik konvensional maupun syariah 

dilakukan melalui pembiayaan primer dan pembiayaan 

sekunder perumahan, lalu pada Pasal 128 ayat 3 disebutkan 

untuk memenuhi penyediaan rumah utamanya untuk 

golongan masyarakat berpenghasilan menengah rendah 

dapat didukung melalui sekuritisasi aset, dan pada ayat 4 

disebutkan sekuritisasi aset perumahan dapat dilakukan 

dengan menerbitkan efek di pasar modal. 

Untuk menjalankan fungsi lembaga yang berperan dalam 

PPSP,  Pemerintah menerbitkan PerPres Nomor 19 Tahun 

2005 perihal Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan sebagai 

pelaksananya didirikan PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero) (PT SMF) tanggal 22 Juli 2005.  Tujuan 

didirikannya PT SMF adalah untuk mempercepat 

pertumbuhan volume KPR melalui peningkatan kapasitas 

(capacity) dan kesinambungan (sustainability) pembiayaan 
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perumahan sehingga diharapkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat.   

Sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan 14 (empat 

belas) kali transaksi sekuritisasi KPR konvensional. 

Bagaimana dengan sekuritisasi KPR iB? PT SMF terus 

mendorong dengan melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada perbankan syariah selaku calon originator untuk 

dapat menerbitkan EBAS-SP.  

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam 

terbesar di dunia saat ini, memiliki potensi yang sangat besar 

dalam pengembangan pasar keuangan syariah, lebih 

spesifiknya pasar modal syariah jika dikaitkan dengan topik 

pembahasan saat ini yaitu mengenai EBA Syariah.  Namun 

meskipun landasan peraturan dan fatwa sudah cukup kuat, 

sampai dengan saat ini belum ada pioner penerbitan EBA 

Syariah di Indonesia.  Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan, diantaranya, ketersediaan Aset Keuangan 

Berbentuk Bukan Dain (ASBBD), sedangkan diketahui 

outstanding ASBBD saat ini masih terbatas, di sisi lain 

ketersediaan Aset Keuangan Berbentuk Dain (ASBD) 

yang  jumlahnya  mayoritas. 

 

Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan 

pembahasan dengan pokok permasalahan: 

1. Bagaimanakah konsep EBA Syariah dan  benchmarking 

penerbitan EBA Syariah di dunia? 
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2. Bagaimanakah struktur EBA Syariah di Indonesia? 

3. Bagaimanakah peluang dan tantangan penerbitan EBA 

Syariah di Indonesia? 

 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan 

menggunakan pendekatan deskriptif.  Pengumpulan data 

diperoleh melalui studi literatur melalui buku, jurnal dan 

studi komparatif atau benchmarking dari best practice yang 

pernah dilakukan negara lain di dunia.     

 

Pembahasan 

Konsep EBA Syariah dan Benchmarking Penerbitan 

EBA Syariah di Dunia 

Konsep EBA Syariah 

Pada dasarnya, sekuritisasi aset syariah dapat menerapkan 

konsep dasar sekuritisasi konvensional.  Jika dalam 

sekuritisasi konvensional dihasilkan efek yaitu Asset Backed 

Securities (ABS) atau Efek Beragun Aset (EBA), sedangkan 

dalam sekuritisasi syariah output transaksi adalah penerbitan 

Sukuk atau dalam beberapa referensi menyebutnya Islamic 

Asset Backed Securities (IABS) atau dapat disebut EBA 

Syariah. EBA Syariah  juga memiliki underlying asset yang 

memiliki potensi future cash flow seperti halnya sekuritisasi 

konvensional, namun dengan catatan harus memperhatikan 
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prinsip syariah, dalam hal ini adanya batasan aset yang dapat 

disekuritisasi dan praktik penggunaan akad. 

EBA Syariah memiliki underlying asset yang didasarkan pada 

shari’ah contract atau akad yang digunakan.  Berdasarkan hal 

tersebut berikut 5 (lima) kategori sukuk/IABS: 

a. Loan based: underlying asset dengan akad Al-Qardh al-

Hasan, investor hanya memperoleh pengembalian 

pokok, tidak ada imbal hasil/keuntungan. 

b. Sale based: akad dasar yang digunakan Murabahah, Bai’ 

Bithaman Ajil (BBA), Istisna, dan Al-

Wafa.  Mempraktikan skema bay’ al-inah dan bay’ al-

dayn yang diharamkan oleh jumhur ulama. 

c. Lease based: akad dasar yang digunakan Ijarah dan 

Intifa.  Investor memperoleh pembayaran dari sewa 

atas aset yang menjadi underlying. 

d. Equity based: akad dasar yang digunakan Musyarakah dan 

Mudarabah.  Hubungan antara Penerbit dan Investor 

adalah partnership. Memberikan pendapatan tidak tetap. 

e. Mixed/Hybrid: menggunakan aset dasar kombinasi aset 

tangible dan aset intangible.  Aset tangible porsinya 

lebih dari 50%. 

Berdasarkan penjelasan dalam Issues in Islamic Debt 

Securitization, aset yang dapat disekuritisasi syariah adalah aset 

tangible existing (riil aset), dapat menggunakan aset intangible 

namun porsi aset tangible harus lebih dari 50%.   
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Adanya syarat penggunaan aset riil sebagai underlying sukuk 

adalah untuk menghindari praktik bay’ al-inah dan bay’ al-

dayn.  Kedua praktik tersebut diharamkan oleh jumhur 

ulama, bay’ al-inah yaitu menjual barang dengan tunai untuk 

kemudian dibeli kembali secara kredit dengan adanya 

tambahan, sedangkan ada praktik lain sejenis yaitu bay’ al-ajal 

yaitu menjual barang secara kredit untuk dibeli kembali 

secara tunai dengan harga lebih rendah.  Praktik jual beli ini 

tidak bermotif untuk memperoleh barang, melainkan 

bertujuan untuk memperoleh pinjaman tunai dengan adanya 

unsur riba.   

Selanjutnya bay’ al-dayn, proses jual beli piutang atau utang 

yang berasal dari transaksi muamalah seperti murabahah, bay 

bithaman ajil (BBA) dan bay al-isthisna, jika pembayarannya 

tangguh.  Bay’ al-dayn yang dibayarkan tunai disebut bay’ al-

dayn naqd, sedangkan yang dibayarkan tangguh disebut bay’ 

al-dayn nasiah atau bay al-kali bi al-kali (jual beli utang dengan 

utang).  Segala bentuk jual beli utang dengan utang baik 

kepada pihak yang berhutang (bay al-dayn li al-madin) maupun 

kepada pihak ketiga (bay al-dayn ghayr al-madin) adalah haram 

hukumnya.  Sedangkan bay’ al-dayn naqd jika dilakukan 

kepada pihak pertama diperbolehkan, sedangkan pada pihak 

ketiga terdapat perbedaan pendapat.  Jumhur ulama yang 

melarang menganggap adanya unsur gharar, sedangkan yang 

memperbolehkan (Mahzab Syafi’i), dapat dilakukan aset 

utang tersebut tetap (mustaqir) dan yang dijual adalah barang 

(ayn) secara tunai. 

Lebih dari 90% sukuk yang pernah diterbitkan di dunia 

merupakan sukuk dengan on balance sheet asset (asset-based), 
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revenue/income bukan berasal dari repayment asset yang menjadi 

underlying, tetapi berasal dari cash flow Penerbit. Sedangkan 

dalam transaksi sekuritisasi harus memenuhi prinsip 3 (tiga) 

prinsip, yaitu true sale, bankruptcy remoteness dan perfection of 

security interest, efek tersebut disebut asset backed securities dan 

dalam sekuritisasi syariah disebut asset backed sukuk. Asset 

backed sukuk memenuhi syarat-syarat seperti transaksi 

sekuritisasi konvensional, dimana adanya true sale dan 

bankruptcy remoteness.  Return kepada investor berasal dari cash 

flow underlying asset secara pass through, kemudian disamping 

itu, karena risiko berasal dari pool of asset, terdapat credit 

enhancement untuk menjamin cash flow kepada 

investor.  Sedangkan asset based sukuk keberadaan underlying 

asset hanya sebagai pemenuhan syariah, risiko kredit berasal 

dari entitas penerbit. Tidak perlu memenuhi 3 (tiga ) prinsip 

sekuritisasi, serta pendapatan kepada investor cash flow secara 

pay through dari SPV. 

 

Benchmarking Penerbitan EBA Syariah di Dunia 

Adapun benchmarking penerbitan EBA Syariah di dunia, 

sebagai berikut : 

1. Cagamas MBS – Asset Backed - Securities 

Musyaraka  

Pemerintah Malaysia memberikan fasilitas kredit perumahan 

kepada para pegawai negeri yang dibayar setiap bulan melalui 

pemotongan pembayaran gaji dan pensiun mereka. 

Selanjutnya, Pemerintah selaku originator merangkap 

servicer bertugas untuk mengadministrasikan pembayaran 
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yang dilakukan oleh obligor (pegawai negeri) dan melakukan 

pengelolaan atas underlying asetnya yaitu perumahan yang 

dijual kepada pegawai negeri.  

Tagihan fasilitas kredit perumahan (Portfolio 2005-1), dijual 

Pemerintah kepada Cagamas MBS Berhad (CagaMBS). 

Dengan demikian Pemerintah akan mendapatkan 

pembayaran tunai atas transaksi tersebut. Untuk membiayai 

transaksi tersebut CagaMBS menerbitkan Sukuk 

Musyarakah kepada investor senilai RM 2.05 miliar. Oleh 

karena itu, dalam transaksi EBA ini underlying transaksinya 

adalah kerjasama Musyarakah.  

Untuk memfasilitasi investasi tersebut, Malaysian Trustees 

Berhad ditunjuk oleh investor untuk mewakili mereka dan 

menjadi trustee dalam Kerjasama Musyarakah yang 

dituangkan dalam Musyarakah Declaration of Trust yang 

bertugas untuk menerima kontribusi investor, membeli 

Portofolio 2005-1 dan menyimpan portofolio tersebut. 

Setiap keuntungan yang diperoleh dari kerjasama 

musyarakah akan dibagikan kepada pemegang sukuk 

musyarakah sesuai dengan proporsi kepemilikannya dan 

tingkat profit yang diharapkan untuk setiap tranche dari 

sukuk musyarakah tersebut. Sesuai dengan perjanjian 

Tanazul (waiver), para pemegang sukuk musyarakah setuju 

untuk menghapus setiap kelebihan profit kerjasama 

Musyarakah di atas tingkat keuntungan yang diharapkan 

yang didasarkan atas rasio profit sharing yang disetujui. Setiap 

kerugian akan dibagi di antara pemegang sukuk sesuai 

dengan tingkat investasi dalam kerjasama musyarakah. 

Sukuk musyarakah menggambarkan kontribusi modal 
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investor kepada penerbit sukuk musyarakah secara 

proporsional (proportionate beneficial ownership) yang tidak 

terbagi dari Portfolio 2005-1 dan hak mereka untuk 

menerima distribusi. Sukuk tersebut diterbikan dalam 6 

tranches. Sukuk ini diterbitkan tanpa recourse. Pembagian 

keuntungan tersebut dilakukan empat kali dalam satu tahun. 

Berikut ini struktur transaksinya: 

 

Gambar 8-1 Sukuk Musyarakah Cagamas MBS Berhad (CagaMBS) 

Sumber: Kajian Pengembangan Produk Syariah Di Pasar Modal 

Sekuritisasi Syariah (Efek Beragun Aset Syariah), Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia & Bappepam-LK, 2010 

2. Saudi Arabia – Caravan I Sukuk  

Caravan I merupakan Sekuritisasi syariah pertama yang 

diluncurkan pada bulan Maret 2004 oleh Hanco Rent-A-Car 

(perusahaan milik kerajaan Saudi Arabia dengan bidang 

usaha sewa mobil). Jumlah penerbitannya adalah sebesar 
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US$ 27 juta. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk 

membiayai armada kendaraan bermotor Hanco Rent-A-Car. 

Aset yang disekuritisasi adalah barang persediaan mobil (car-

fleet inventory). Struktur sukuk ini melibatkan SPV di Saudi 

Arabia yang mendanai akuisisi kumpulan kendaraan dan 

perjanjian sewa kendaraan dari Hanco Rent-A-Car, melalui 

perusahaan SPV yang tercatat di Jersey. Dual-SPV tersebut 

disyaratkan Karena SPV lokal bukan merupakan bankruptcy 

remote, sementara berdasarkan hukum komersial Saudi 

Arabia, SPV asing dilarang membeli dan menyewakan 

kendaraan secara langsung.  

Sukuk ini mempunyai jangka waktu tiga tahun dengan 

tingkat pengembalian yang berubah setiap bulannya. Tingkat 

pengembalian diperkirakan sebesar 6% per tahun. 

Peningkatan kredit (credit enhancement) sebesar 4,25% 

untuk equity tranche, 15,39% untuk overcollateralization, dan 

8,77% untuk cash reserves.  

Selanjutnya, Sukuk ini atas dasar akad ijarah dan telah 

memperoleh persetujuan dari Yasaar Limited, salah satu 

perusahaan jasa penasehat shariah. Sebagai arranger dan 

structurer dari Caravan I sukuk adalah Volaw dan BSEC. 

Kegiatan underwriter dilakukan sepenuhnya oleh Shamil 

Bank of Bahrain dan kesyariahan kegiatan underwriter 

tersebut telah memperoleh persetujuan Syeikh Nizam 

Yakubi dari Bahrain. Berikut ini struktur transaksinya: 
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Gambar 8-2 Sukuk Ijarah Caravan I 

Sumber: Kajian Pengembangan Produk Syariah Di Pasar Modal 

Sekuritisasi Syariah (Efek Beragun Aset Syariah), Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia & Bappepam-LK, 2010  

3. Tiong Nam Logistics Solutions – Asset Backed-

Securities Ijarah 

Tiong Nam Logistik Holding (Tiong Nam) melakukan 

sekuritisasi syariah dengan akad Ijarah sebesar RM 300 juta 

dengan underlying asset berupa 23 gudang. Untuk tujuan 

tersebut didirikanlah SPV yang bersifat bankruptcy remote 

bernama ABS Logistics Berhad (ABS) yang akan 

menerbitkan sukuk yang memiliki masing-masing nilai 

nominal untuk kelas A, B, C Senior Sukuk, D Mezzanine 

Sukuk, dan E Subordinat Sukuk berturut-turut sebesar RM 

100 juta, RM 20 juta, RM 40 juta, RM 44,5 juta, dan RM 95,5 

juta (sukuk kelas D dan E tidak diperingkat). 

ABS membeli portofolio 23 gudang terkait milik penyedia 

logistik bagi Tiong Nam Logistik Holding (Tiong Nam) 
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dan/atau anak perusahaannya sebesar RM 191,5 juta. 

Selanjutnya Tiong Nam membuat perjanjian Ijarah dengan 

Tiong Nam Logistic Solutions (TNLS) untuk jangka waktu 

10 tahun. Dalam transaksi ini, originator (Tiong Nam) 

bertindak sebagai vendor akan melakukan perjanjian 

penjualan (Sale and Purchase Agreement atau SPA) untuk 

menjual hak, title dan kepentingan terkait dengan portofolio 

properti dan aset terkait (Properti) kepada penerbit (ABS). 

Penjualan aset akan distruktur sebagai suatu jual putus (true 

sale). 

ABS akan melakukan perjanjian Ijarah dengan lessee, TNLS, 

untuk menyewakan Properti kepada lessee untuk periode 

sampai dengan 10 tahun. Dengan perjanjian Call Option, 

TNLS akan memiliki opsi untuk membeli beberapa atau 

seluruh Properti dari penerbit. Dalam hal TNLS tidak 

melaksanakan opsi tersebut, Trustee akan menjual Properti 

kepada pihak ketiga. 

ABS akan membiayai pembelian Properti dengan penerbitan 

Sukuk Kelas A, B, C (secara kolektif merupakan senior 

sukuk) kepada investor di pasar modal Malaysia, 

menerbitkan Sukuk kelas D (Mezzanine Sukuk) kepada 

originator (atau pihak lain yang ditugaskan oleh Originator) 

dan menerbitkan Sukuk kelas E (sukuk subordinasi) kepada 

private investor. Harga pembelian Properti harus dipenuhi 

oleh penerbit sebagian dalam kas dan sebagian dengan 

menerbitkan Mezzanine Sukuk. Originator akan menunjuk 

Tiong Nam untuk menerima penerbitan Mezzanine Sukuk. 

Penerbitan juga akan digunakan untuk membayar beban 

transaksi dan digunakan sebagai dana rekening cadangan. 
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Sukuk kelas C akan menjadi bank garansi sukuk kelas C. 

Dalam terminologi bank garansi, Malayan Banking Berhad 

(Guarantor) akan menjamin pelunasan sukuk kelas C sampai 

dengan nilai nominal RM 40 juta. Distribusi pendapatan 

secara periodik untuk kelas C tidak dijamin. Garansi bank 

bersifat unconditional dan tidak dapat dibatalkan.Garansi bank 

dijamin oleh perjanjian fasilitas, tanah dan bangunan yang 

dimiliki TNLS, dan corporate guarantee oleh Tiong Nam. 

Berikut ini struktur sukuk tersebut: 

 

Gambar87-3  Sukuk Tiong Nam 

Sumber: Kajian Pengembangan Produk Syariah Di Pasar Modal 

Sekuritisasi Syariah (Efek Beragun Aset Syariah), Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia & Bappepam-LK, 2010 

4. Tamweel PJSC Sukuk 

Pada bulan Juli 2007, Tamweel PJSC, suatu perusahaan 

pembiayaan real estat di UAE, menerbitkan sukuk senilai 

US$ 220 juta. Sebagai penerbit sukuk ini adalah sebuah SPV 

yang berkedudukan di Cayman Island. Hak partisipasi dalam 



 

 

 

 177 

aset dan kerugian didasarkan pada aset yang dimasukkan 

dalam struktur sukuk tersebut, bukan berdasarkan risiko 

kredit dari originator. Penerbitan sukuk ini dikelola oleh 

Ensec, Morgan Stanley dan Standard Chartered Bank 

sebagai join underwriter. Fitur paling inovatif pada struktur ini 

adalah pencapaian porsi dalam pemenuhan kesyariahan 

melalui tiap-tiap pemegang sukuk, sebagai hasil dari akuisisi 

dan pemegang sukuk adalah persetujuan bahwa hak untuk 

menerima pembayaran berdasarkan sukuk adalah 

dicadangkan dan jumlah yang sebaliknya dibayar kepada 

setiap pemegang sukuk dilakukan secara paripasu. 

Mekanisme ini meyakinkan bahwa kerugian dan keuntungan 

harus dibagi (berdasarkan persetujuan yang saling 

menguntungkan) antara kelas investor yang berbeda dan 

konsisten dengan sekuritisasi konvensional.  

Underlying portfolio terdiri dari 829 hipotik syariah atas 

apartemen dan villa dari berbagai zona bebas di Dubai. Zona 

bebas merupakan daerah di mana penduduk non UAE 

diizinkan untuk membeli properti secara bebas. Transaksi ini 

dirating oleh Fitch dan Moody’s dan terdiri dari 4 kelas 

sukuk berdasarkan klasifikasi Moody, yaitu Aa2, Baa1 dan 

Ba3, serta porsi ekuitas yang tidak dirating. Fitch 

memberikan peringkat AA untuk sukuk ini. 

Sukuk ini menggunakan struktur SPV ganda, di mana 

Tamweel melepaskan hak hukum dan menunjuk parental 

dan penyewa serta semua hak dan piutang pada properti 

kepada SPV yang bekerjasama dalam Dubai Internasional 

Finance Center. Sementara itu, hak dan piutang sewa 

menyewa dilakukan secara terpisah oleh SPV yang terdaftar 
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di Cayman Islands. Hal ini dimaksudkan agar syarat-syarat 

kontrak dari struktur sukuk tersebut tidak terpengaruh oleh 

hukum lokal. Risiko hukum terkait dengan pengakuan true 

sale tunduk pada hukum Islam. 

 

Gambar 8-4  Sukuk Tamweel PJSC 

Sumber: https://slidetodoc.com/islamic-finance-what-is-islamic-finance-financing-

that/diakses  

 

Struktur Penerbitan EBA Syariah di Indonesia 

Sekuritisasi Syariah di Indonesia telah didukung dengan 

adanya Fatwa DSN-MUI, diantaranya: Fatwa No. 

120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk 

Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa 

No. 121/DSN-MUI/II/201tentang EBA-SP Berdasarkan 

https://slidetodoc.com/islamic-finance-what-is-islamic-finance-financing-that/diakses
https://slidetodoc.com/islamic-finance-what-is-islamic-finance-financing-that/diakses
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Prinsip Syariah.  Sedangkan untuk hukum positifnya telah 

didukung dengan peraturan dengan  Peraturan OJK No. 

20/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek 

Beragun Aset Syariah. 

Berikut ini adalah struktur penerbitan EBA Syariah dengan 

underlying asset khusus tagihan KPR, yaitu menggunakan 

skema EBA Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP): 

 

Gambar 8-5  EBAS-SP Indonesia 

Sumber:Dokumen Internal PT SMF (Persero) 

 

Penjelasan mekanismenya sbb: 

1. Berdasarkan mandat dari Kreditur Asal, SMF melakukan 

penunjukan Wali Amanat yang memiliki fungsi 

Kustodian yang terdaftar di OJK. SMF, Wali Amanat, 

dan Bank Kustodian menandatangani Perjanjian 

Penerbitan EBAS-SP. Dalam hal mandat Kreditur Asal 

kepada SMF, dibuat Akad Wakalah bil Ujrah, dimana 
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Kreditur Asal menunjuk SMF sebagai “Wakil” untuk 

mengkoordinir seluruh proses jalannya transaksi, 

selanjutnya atas usahanya tersebut SMF memperoleh 

“ujrah”.  

2. Dalam hal SMF, Wali Amanat & Bank Kustodian 

berakad membentuk EBAS-SP, EBAS-SP diakui sebagai 

badan hukum (syakhsiyah i'tibariyah) 

3. SMF mengajukan pernyataan pendaftaran penawaran 

umum penerbitan EBAS–SP kepada OJK. OJK 

menerbitkan pernyataan efektif pengajuan pendaftaran 

yang dilakukan SMF. 

4. SMF membeli Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain 

(ASBBD) dari Kreditur Asal untuk kepentingan pihak 

ketiga (Pasal 1317 KUHPer) yaitu para Investor yang 

diwakili oleh Wali Amanat, dimana aset keuangan 

tersebut dititipkan di Bank Kustodian untuk 

diadministrasikan.  

5. SMF melakukan penerbitan EBAS-SP dan menjualnya 

kepada investor melalui penawaran umum dalam 

beberapa tranching (contoh Kelas A (Senior) & Kelas B 

(Junior) 

6. Wali Amanat menunjuk Kreditur Asal sebagai Penyedia 

Jasa untuk melakukan koleksi tagihan.  

7. Proceed investor atas pembelian EBAS-SP dari 

Kustodian diteruskan kepada Kreditur Asal atas instruksi 

dari SMF. 
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Untuk memastikan keseluruhan transaksi memenuhi 

kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah akan mereviu 

dan menerbitkan Opini Kesesuaian Syariah. Dalam hal 

mandat SMF membeli ASBBD dari Kreditur Asal kedua 

belah pihak saling ber-Wa’ad, bahwa aset keuangan tersebut 

yang dijadikan sebagai underlying penerbitan EBAS-SP, 

akan dilepaskan oleh Kreditur Asal dan hasil penerbitan 

EBAS-SP akan menjadi hak Kreditur Asal. (Wa’ad dalam 

AJB:SMF & Kreditur Asal). 

Terdapat pengklasifikasian (tranching) EBAS-SP yang 

diterbitkan, dalam perjanjian penerbit paling sedikitnya 

memuat (payment waterfall) perihal pemegang EBAS-SP Kelas 

tertentu (Kelas B (Junior)) melepaskan sebagian haknya 

kepada pemegang EBAS-SP Kelas lainnya (Kelas A (Senior)) 

(al-Tanazul 'an al-Haqq: dalam Perjanjian Penerbitan).  

Dalam hal penjualan Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain 

(ASBBD) secara true sale dari Kreditur Asal kepada Investor 

(yang diwakili Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian), 

dalam akad paling tidak memuat prinsip syariah ketentuan 

jual beli sesungguhnya (al-bai' al-haqiqi)  

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Penerbit, 

Wali Amanat & Bank Kustodian) memperoleh ujrah yang 

dibayarkan dari pool EBAS-SP dengan Akad Wakalah bil 

ujrah. Dalam menjamin struktur EBAS-SP (saat ini 

menjamin satu periode pembayaran biaya senior dan kupon), 

maka SMF memperoleh ujrah atas usahanya tersebut dari 

pool EBAS-SP berdasarkan akad Kafalah bil-ujrah. 
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Peluang dan Tantangan Penerbitan EBA Syariah di 

Indonesia 

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 57 tahun 2020, 

adapun tujuan utama pendirian PT SMF adalah untuk 

membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan 

Sekunder Perumahan (PPSP) dalam rangka meningkatkan 

kapasitas dan kesinambungan pembiayaan kepemilikan, 

kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan 

permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, serta 

melaksanakan pembiayaan primer perumahan dan 

permukiman berdasarkan penugasan pemerintah. Adapun 

syarat utama agar sebuah perusahaan dapat membangun dan 

mengembangkan PPSP adalah tersedianya pasar pembiayaan 

primer perumahan yang kuat dan efisien serta tidak rentan 

terhadap gejolak ekonomi dan keuangan, serta memenuhi 

beberapa syarat minimal sebagai berikut:  

1. Adanya lembaga penyalur KPR yang mau menjual hak 

tagih KPR-nya, seperti bank dan perusahaan 

pembiayaan;  

2. Adanya investor potensial yang mau berinvestasi dalam 

efek berbasis KPR (dengan underlying hak tagih / aset 

KPR) yang diterbitkan dari transaksi sekuritisasi terutama 

Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi;  

3. Adanya regulasi yang mendukung terjadinya sekuritisasi 

yang efisien;  

4. Ketersediaan portofolio KPR berkualitas yang memenuhi 

kriteria seleksi untuk menjadi aset dasar sehingga 
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menjamin terlaksananya transaksi sekuritisasi yang 

berkesinambungan di kemudian hari. 

Empat syarat minimal di atas dapat diartikan juga sebagai 

peluang dan tantangan sekuritisasi syariah dengan produk 

EBAS-SP, sebagaimana penjelasan sebagai berikut : 

1. Adanya bank syariah yang mau melakukan 

sekuritisasi syariah 

Dari sisi bank syariah selaku originator, penerbitan EBAS-

SP mempunyai peluang dan manfaat, diantaranya: 

a. Dari sisi asset liability manajemen, bank syariah 

dapat memperbaiki rasio keuangan (ROA, ROE dan 

CAR) serta dapat mentransfer risiko pembiayaan, 

likuiditas dan perubahan margin. 

b. Dapat meningkatkan likuiditas dan sustainability 

penyaluran KPR iB oleh originator; 

c. Fee based income sebagai servicer; dan 

d. Return kelas junior yang tinggi, jika originator 

berinvestasi pada kelas B. 

Dengan terus melakukan sosialisasi manfaat sekuritisasi 

syariah bagi calon originator diharapkan penerbitan EBAS-

SP menjadi salah satu pilihan alternatif pendanaan bank 

untuk meningkatkan produksi KPR iB-nya.  
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2. Adanya investor potensial yang mau berinvestasi 

dalam EBA Syariah 

Sosialisasi kepada investor terus dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memberikan sosialisasi dan 

edukasi tentang EBAS-SP. Dari sisi investor, EBAS-SP 

memiliki manfaat diantaranya return yang relatif lebih baik 

dibanding traditional debt; cash flow dapat lebih diprediksi; 

dan wahana investasi yang lebih aman karena adanya credit 

enhancement. Regulasi terkait investasi EBAS juga telah 

diatur dalam POJK Nomor 36/POJK.05/2016 tentang 

Ketentuan Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi 

Lembaga Keuangan Non Bank (LJKNB) dan SE OJK 

No. S-6/D.05/2017 yang mengatur bahwa penempatan 

investasi yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan Non 

Bank (LJKNB) pada obligasi dan sukuk (termasuk EBA) 

yang diterbitkan PT SMF dapat diperhitungkan sebagai 

pemenuhan batas minimum investasi SBN.  

BPKH sebagai salah satu potensial investor EBAS 

menyampaikan keunggulan EBAS-SP bagi investor, 

sebagai berikut : 

a. Terdapat prinsip bankruptcy remoteness, dimana entitas 

yang bankruptcy remote tidak terpengaruh dalam hal 

originator/penerbit/kustodian dinyatakan pailit. 

Apapun yang terjadi pada originator di kemudian hari 

tidak berpengaruh kepada investor, karena asset 

dasar sudah dijual putus (true sale) kepada investor; 
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b.  Underlying asset telah diikat dan sepenuhnya menjadi 

milik investor, sehingga piutang KPR tidak dapat 

diklaim oleh pihak lain dan tidak dapat dipailitkan; 

c. Underlying asset KPR memiliki kekhasan dimana 

harga tanah selalu mengalami kenaikan (minimum 

stagnan namun tidak pernah mengalami penurunan), 

sehingga risiko investasi menurun seiiring dengan 

kenaikan underlying aset KPR.  

3. Regulasi yang mendukung penerbitan EBA Syariah 

Tak kurang dukungan dari regulator dan stakeholder 

ekonomi syariah untuk mempersiapkan infrastuktur 

regulasi terkait EBA Syariah. Dimulai dengan 

diterbitkannya POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah 

(“POJK 20/2015”). Lalu diaturlah dhawabith (ketentuan) 

dan hudud (batasan) khususnya terkait EBAS-SP dalam 

Fatwa DSN-MUI Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 

tentang Sekuritisasi Berbentuk EBA berdasarkan Prinsip 

Syariah dan Nomor 121/DSN-MUI/III/20I8 tentang 

EBA-SP berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya diikuti 

dengan terbitnya POJK Nomor 11/POJK.03/2019 

tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas 

Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum yang didalamnya 

mengatur ketentuan bank syariah yang akan melakukan 

sekuritisasi dengan menerbitkan EBAS. 
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4. Ketersediaan KPR iB berkualitas yang dapat di-

sekuritisasi 

Berdasarkan Fatwa No.121 Tahun 2018, Sekuritisasi aset 

pembiayaan perumahan hanya boleh dilakukan atas Aset 

Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD) yaitu aset yang 

timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan 

akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya 

Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang 

kedudukan kepemilikan aset masih berada pada 

originator. Sementara, berdasarkan data OJK per Maret 

2021, penggunaan akad untuk KPR syariah masih 

didominasi oleh akad Murabahah sebesar 89,80% atau 

setara dengan Rp55.283,89 M. 

 
Sumber: OJK, Maret 2021 

Gambar 8-6  KPR Syariah Berdasarkan Jenis Akad 
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KPR iB dengan Akad Murabahah masih mendominasi. 

Sehingga menjadi tantangan para stakeholder untuk 

mendorong bank memproduksi KPR iB dengan 

menggunakan Akad MMQ dan Akad IMBT sehingga dapat 

di-sekuritisasi. 

PPSP akan terbentuk apabila transaksi terjadi berulang kali 

secara berkesinambungan dengan volume yang semakin 

besar dan dalam jangka waktu transaksi yang semakin 

pendek. Identifikasi kondisi pasar yang telah ada serta sejauh 

mana peraturan yang ada dapat mengakomodir optimalnya 

pelaksanaan transaksi sekuritisasi sangat diperlukan sebagai 

langkah awal membangun PPSP. 

 

Penutup 

Kesimpulan: 

1. Secara umum, EBA Syariah memiliki underlying asset yang 

memiliki potensi future cash flow seperti halnya sekuritisasi 

konvensional, namun dengan catatan harus 

memperhatikan prinsip syariah, dalam hal ini adanya 

batasan aset yang dapat disekuritisasi dan praktik 

penggunaan akad. Sekuritisasi syariah telah dilaksanakan 

oleh beberapa negara di dunia, diantaranya Cagamas MBS 

– Asset Backed - Securities Musyaraka; Saudi Arabia – 

Caravan I Sukuk; Tiong Nam Logistics Solutions – Asset 

Backed-Securities Ijarah; dan Tamweel PJSC Sukuk. 

2. Sekuritisasi Syariah di Indonesia telah didukung dengan 

adanya Fatwa DSN-MUI, diantaranya: Fatwa No. 
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120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk 

Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa 

No. 121/DSN-MUI/II/201 tentang EBA-SP 

Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa No. 125/DSN-

MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif – 

Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Berdasarkan Prinsip 

Syariah. Sedangkan untuk hukum positifnya telah 

didukung dengan peraturan dengan  Peraturan OJK No. 

20/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek 

Beragun Aset Syariah. KPR IMBT dan MMQ dapat 

digunakan sebagai underlying asset EBAS-SP karena Al 

Milk At-Tamm masih berada di Bank (IMBT) dan bentuk 

syirkah al-milk / co-ownership (MMQ). Namun karena 

MMQ terdapat diminishing kepemilikan, maka harus 

diperhatikan risiko yang dapat timbul, melalui 

perhitungan amortisasinya. KPR Murabahah jika 

digunakan sebagai underlying asset EBAS-SP, akan 

menimbulkan praktik bay’ al-dayn (sale of debt) dan bay’ al-

inah, dimana jumhur ulama menyatakan haram dan 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

3. Peluang dan tantangan penerbitan EBA Syariah di 

Indonesia dipengaruhi oleh adanya bank syariah yang 

mau melakukan sekuritisasi syariah; adanya investor 

potensial yang mau berinvestasi dalam EBA Syariah; 

regulasi yang mendukung penerbitan EBA Syariah; dan 

ketersediaan KPR iB berkualitas yang dapat di-

sekuritisasi. 
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Saran 

1. Sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder syariah perlu 

dilakukan secara berkesinambungan baik kepada calon 

originator maupun calon investor EBA Syariah. Investasi 

pada EBAS-SP akan memperoleh hasil yang berlipat, 

karena bukan hanya memperoleh imbal hasil yang halal 

sehingga tujuan falah dapat tercapai, tetapi juga dapat 

memberikan manfaat mewujudkan kepemilikan rumah 

oleh masyarakat secara lebih luas. 

2. Dorongan dari regulator kepada bank Syariah untuk 

menyalurkan KPR iB dengan menggunakan Akad MMQ 

dan IMBT, sehingga dapat menambah potensi 

sekuritisasi KPR iB dikemudian hari. Bagi  

3. Insentif untuk originator perlu diberikan sebagai 

dorongan agar bank syariah tergerak untuk 

mengembangkan pasar modal syariah melalui penerbitan 

EBA Syariah. Insentif dapat diberikan dalam bentuk 

keringanan pajak atau bentuk lainnya. 

4. Pemerintah memberikan himbauan kepada perbankan 

syariah untuk mengambil peran dalam penerbitan EBA 

Syariah diantaranya menjadikan transaksi sekuritisasi 

syariah sebagai pilihan bisnis dalam rangka alternatif 

pendanaan. 

 

 

 



 

 

 

 190 

Referensi 

Afshar, Tahmoures A.2013. Compare and Contrast Sukuk 
(Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they 
Compatible?, USA: Woodbury University, The 
Journal of Global Business Management Volume 
9  Number 1 February 2013.Fischer, C. H. (1943). The 
Rate of Interest in Instalment Contracts. The American 
Mathematical Monthly, Vol. 50, No. 9 (Nov., 1943), 
pp. 545-547. Mathematical Association of America. 

Azizi bin Che Seman. 2002. Bay’ al-Dayn, Bay' al- 'lnah and 
IPDS in the Malaysian Islamic Capital Market. 
Malaysia, Jurnal Syariah, 10:1 [2002]89-120. 

Bakar, Mohamad Daud & Engku Rabiah Adawiah Engku 
Ali. 2012. Essential Readings in Islamic Finance. 
Center for Research & Training (CERT): Malaysia. 

Bank Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia Tentang 
Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi 
Aset bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 7/4/PBI/2005, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 14 DPNP, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4473. 

International Shari’ah Research Academy for Islamic 
Finance (ISRA).2011. Islamic Financial System: 
Principles & Operations. Malaysia: ISRA. 

Jalil, Abdullaah.2005.Islamic Bonds Issues: The Malaysian 
Experience. Malaysia: Universiti Islam Malaysia. 

Khan, Innam Ullah. Islamic Bonds (Sukuk) in Malaysia. 
International Institute of Advanced Islamic Studies 
(IAIS), Malaysia. 



 

 

 

 191 

Mardani.2013.Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta Kencana 
Prenadamedia Group. 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Kajian 
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam 
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Sarana Multigriya Finansial”. Jakarta. 

Republik Indonesia.2011. Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

____________.2008. Peraturan Presiden Tentang 
Perubahan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 
tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, Peraturan 
Presiden Nomor 1 Tahun 2008. 

Tim Kajian.2010. Kajian Pengembangan Produk Syariah Di 
Pasar Modal Sekuritisasi Syariah (Efek Beragun Aset 
Syariah). Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
& Bappepam-LK 

 

Sumber lain: 

Dokumen Internal PT SMF (Persero) 

  



 

 

 

 192 

Dana Pensiun berdasarkan Prinsip 

Syariah 

Suheri 

 

 

Abstrak 

Pengelolaan keuangan saat ini telah banyak dioperasikan 

secara syariah. Sehingga setiap muslim telah memiliki 

alternatif untuk mengelola keuangannya secara syariah. 

Tetapi pilihan tersebut hanya berhenti sampai disitu dan 

menimbulkan sebuah pertanyaan apakah sesudah pensiun, 

pengelolaan dana pensiunnya juga akan dikelola secara 

syariah? Kekhawatiran dari pertanyaan ini dijawab melalui 

regulasi yang ditetapkan melalui peraturan OJK No.33 tahun 

2016 dan fatwa DSN-MUI No. 88 tentang penerapan dana 

pensiun berdasarkan prinsip syariah dan No.99 tentang 

Anuitas Syariah. Keberhasilan pelaksanaan dari regulasi yang 

ada, sangat dipengaruhi oleh penerapannya di lapangan 

dimana pihak-pihak yang melakukannya wajib berperan aktif 

terutama untuk mendorong institusi yang mengelola dana 

pensiun tersebut agar mempunyai strategi pengelolaan dana 

yang sesuai syariah. 

Keywords: Keuangan Syariah, Dana Pensiun, Regulasi. 
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Abstract 

Currently, financial management has been widely operated 

according to sharia. So that every Muslim has an alternative 

to manage their finances according to sharia. But the choice 

just stops there and raises the question of whether after 

retirement, the management of pension funds will also be 

managed according to sharia? Concerns from this question 

are answered through regulations established through OJK 

regulation No.33 of 2016 and DSN-MUI fatwa No. 88 

concerning the application of pension funds based on sharia 

principles and No. 99 concerning Sharia annuities. The 

success of the implementation of existing regulations is 

greatly influenced by their implementation in the field where 

the parties who do it must play an active role, especially to 

encourage institutions that manage pension funds to have 

sharia-compliant fund management strategies. 

Keywords: Sharia Finance, Pension Fund, Regulation. 
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Pendahuluan 

Seorang pekerja  muslim yang senantiasa merenung dan 

melakukan instrospeksi kualitas kehidupan keagamaannya, 

tentunya sampai kepada memikirkan kehidupan 

keuangannya,  dari mana sumber uang yang diperolehnya 

dan bagaimana uang tersebut dikelolanya untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya.  Perenungan ini sebagian di 

antaranya membawa seseorang kepada suatu resolusi untuk  

melakukan perbaikan  diri sejauh mana kualitas penerapan 

syariah islam dalam kehidupannya, yang salah satunya dapat 

berupa resolusi perbaikan penerapan agama dalam 

kehidupan keuangannya, yaitu  bagaimana kualitas 

kehidupan financialnya ditinjau dari sudut pandangan 

syariah.  Apakah yang bersangkutan  sudah menerapkan 

semua aspek keuangannya berdasarkan prinsip syariah. 

Jika ditinjau dari kehidupan keuangan seorang muslim, mulai 

dari bank, asuransi, pasar modal,  multifinance, dan koperasi 

telah banyak yang dioperasikan secara syariah. Ada pilihan 

bagi  seorang  muslim  untuk mengelola keuangannya secara 

syariah.  Namun selama ini, pilihan tersebut terhenti hanya 

sampai di situ.  Selanjutnya pada saat pensiun, apakah  dana 

pensiunnya dikelola secara  syariah. Padahal pada periode ini 

adalah periode yang penuh dengan semangat  bagi  seseorang 

untuk semakin giat menjalankan perintah agama. Ini bisa 

menjadi ganjalan bagi praktek kehidupan keuangan syariah 

yang kaffah.  Jika hal ini menjadi keresahan bagi yang ingin 

mendapatkan pilihan pengelolaan dana pensiunnya secara 

syariah, maka secara kesempatan, pilihan itu sudah terbuka 

dengan adanya peraturan OJK no. 33 tahun 2016 
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melengkapi fatwa dari DSN-MUI No. 88  yang lebih dahulu 

keluar tentang penerapan Dana pensiun berdasarkan prinsip 

syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 99 tentang Anuitas 

Syariah.  Dengan lengkapnya peraturan yang mengatur 

tentang Dana Pensiun Syariah ini, jika sebelumnya ada 

keresahan atas tidak adanya dana pensiun yang dikelola 

secara syariah sudah mendapatkan jalan keluar.   

Walaupun demikian, kesempatan ini tidak semata-mata bisa 

diperoleh begitu saja oleh peserta dana pensiun, tergantung 

pada bagaimana penerapannya di lapangan oleh pihak-pihak 

yang dapat melakukannya dan diperlukannya peran aktif agar 

institusi yang mengelola dana pensiunnya memiliki unit dana 

pensiun syariah atau bahkan melakukan konversi ke dana 

pensiun syariah.  

Peran ini diperlukan karena suatu Dana Densiun Pemberi 

Kerja untuk membentuk unit dana pensiun syariah atau 

konversi ke dana pensiun syariah harus sudah memiliki calon 

peserta yang memang akan memilih dana pensiunnya 

dikelola secara syariah.  Persyaratan ini diperlukan agar 

jangan sampai pada saat dibentuk belum ada anggotanya 

kemudian beberapa saat setelah dibentuk akhirnya  ditutup 

karena tidak adanya  karyawan yang menjadi peserta dana 

pensiun.  Setelah  itu proses selanjutnya adalah persetujuan 

pendiri diperlukan sebelum mendapatkan persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan.  Dan sebelum pengajuan kepada 

OJK, ada beberapa ketentuan lain yang mesti disiapkan oleh 

pengurus agar prosesnya dapat berjalan, seperti perubahan 

Peraturan Dana Pensiun, pengalihan semua instrumen 
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investasi ke instrumen syariah, dan penyiapan Dewan 

Pengawas Syariah. 

Sementara untuk Pembentukan Dana Pensiun yang baru dan 

ingin langsung membentuk Dana Pensiun Syariah, Pendiri 

tinggal melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku 

pada pembentukan Dana pensiun pada umumnya dengan 

dilengkapi dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 

33 tersebut. 

Sedangkan untuk peserta yang mengikuti Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan, peserta tersebut tinggal memilih DPLK 

yang menyediakan produk dana pensiun syariah atau 

sekalian memilih DPLK syariah untuk mengelola dana 

pensiunnya.  Dana Pensiun Lembaga Keuangan, selain dapat 

dibentuk menjadi DPLK syariah, dapat juga DPLK 

konvesninal yang menjual produk dana pensiun syariah yang 

ketentuannya juga diatur dalam POJK No. 33. 

 

Apa itu dana Pensiun Syariah 

Berbicara tentang Dana pensiun syariah, mengacu pada 

ketentuan POJK No. 33, dapat didefiniskan sebagai berikut, 

di mana Dana Pensiun didefinisikan sebagai badan hukum 

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 

manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang  Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.   

Sehingga Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang 

selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana 

Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan 

berdasarkan Prinsip Syariah.  
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Dalam penyelenggaraannya, Program Pensiun Berdasarkan 

Prinsip Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara pendirian 

Dana Pensiun Syariah, di mana pemberi kerja mendirikan 

dana pensiun dari awal dengan melengkapi semua 

persyaratan untuk mendirikan dana pensiun berdasarkan 

prinsip syariah.  Pilihan berikutnya adalah dengan melakukan 

konversi Dana Pensiun yang sudah ada menjadi Dana 

Pensiun Syariah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan 

yang diperysaratkan.  Selanjutnya dapat pula dilakukan 

dengan cara membentuk suatu unit khusus di bawah dana 

pensiun Pemberi Kerja yang sudah ada, di mana asset dan 

pengelolaannnya terpisah dan mengikuti semua ketentuan 

yang dipersyaratkan dalam pengelolaan dana pensiun 

berdasarkan prisnip syariah, dan yang terakhir melalui Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan yang melakukan penjualan 

Paket Investasi Syariah dengan memenuhi semua ketentuan 

syariah dalam pembentukan paket Investasinya. 

Bagi seorang pekerja yang pemberi kerjanya memiliki dana 

pensiun, maka bagi karyawan terdapat pilihan jika dana 

pensiun yang didirikan tersebut berupa dana pensiun syariah 

atau paling tidak memiliki unit syariah di bawahnya, jika tidak 

maka karyawan tersebut tidak bisa memiliki dana pensiun 

syariah dari dana pensiun pemberi kerjanya sehingga dalam 

hal ini, tidak ada pilihan bagi karyawan untuk  dana 

pensiunnya dikelola secara syariah. Sementara bagi pekerja  

yang pendirinya tidak memilik dana pensiun, pekerja dapat 

memiliki dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan syariah, atau  melalui pembelian dana pensiun 

paket investasi syariah. 
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Perbedaan dengan Konvensional 

Bagi yang sudah memahami apa itu dana pensiun, akan 

mudah untuk melihat di mana letak perbedaan antara kedua 

jenis dan pensiun ini.  Perbedaan mendasar  antara dana 

pensiun konvesnional dengan dana pensiun berdasarkan 

prinsip syariah adalah terletak pada proses dan pengelolaan 

investasinya.  Dalam prosesnya, dana pensiun berdasarkan 

prinsip syariah senantiasa diawali  dengan adanya Akad yaitu  

ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan 

ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) yang 

dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.   

Akad-akad ini dapat berupa  Akad Hibah bi Syarth, Akad 

Hibah Muqayyadah, Akad Wakalah, Akad Wakalah bil 

Ujrah, Akad Mudharabah, Akad Ijarah, dan/atau Akad lain 

yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia.  Dalam Pengelolaan dana pensiun 

konvensional, tidak dikenal adanya akad antara dua pihak 

atau lebih seperti yang dipersyaratkan dalam dana pensiun 

syariah. 

Adapun pengertian akad-akad tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut.  Akad Hibah adalah Akad yang berupa 

pemberian dana (mauhub bih) dari pemberi kerja (wahib) 

kepada pekerja (mauhub lah) dalam penyelenggaraan  

Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, di mana  

dalam akad ini iuran yang menjadi kontribusi perusahaan  

dihibahkan kepada karyawan yang menjadi peserta dana 

pensiun.  Akad Hibah bi Syarth adalah Akad Hibah yang 

baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah 

dipenuhi, misalnya peserta baru bisa mendapatkan dana 
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hibah iuran kontribusi perusahaan jika karyawan telah 

menjadi anggota selama 3 tahun, jika belum memenuhi 

syarat tersebut maka yang jadi hak peserta hanyalah bagian 

dari kontribusinya saja.  Akad Hibah Muqayyadah adalah 

Akad Hibah di mana pemberi kerja (wahib) menentukan 

orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima 

manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil 

manfaat pensiun sebelum waktunya (locking in), sehingga 

dalam hal ini untuk dapat menikmati manfaat pensiun harus 

sesuai dengan ketentuan peraturan di mana telah  ditentukan 

siapa yang berhak dan kapan bisa mendapatkannya.  Akad 

Wakalah adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh 

pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh 

diwakilkan, seperti mewakilkan kepada pengurus untuk 

mengelola dana milik peserta atau memberikan kuasa kepada 

pengurus untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain 

dalam urusan pengelolaan dana.  Akad Wakalah bil Ujrah 

adalah Akad Wakalah dengan imbalan upah (ujrah), seperti 

halnya pelimpahan kuasa dalam pengelolaan dana kepada 

pihak manajer investasi, di mana dalam pengelolaan tersebut 

pihak Manajer Investasi menjadapatkan upah (ujrah) atas 

kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukannya.  Akad 

Mudharabah adalah Akad kerja sama usaha antara Dana 

Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun 

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (shahibul 

Mal) dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan 

keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, 

sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun, 

seperti halnya penempatan dana pada bank syariah, di mana 

hasil yang diperoleh bank atas dana yang diinvestaikan 
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tersbut dibagikan kepada dana pensiun sesuai dengan nisbah 

yang disepakati pada saat akad. Dan  Akad Ijarah adalah 

Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna 

(manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran sewa (ujrah), antara Dana Pensiun yang 

menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip 

Syariah sebagai penyewa (musta’jir) dengan pemberi sewa 

(mu’ajir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang 

atau jasa itu sendiri. 

Sedangkan dalam hal investasi perbedaanya terletak pada 

instumen yang digunakan.  Pada Dana Pensiun Berdasarkan 

prinsip syariah, semua investasi dana pensiun harus 

diinviestasikan ke dalam instrument syariah atau yang sesuai 

syariah. Dalam hal mana pada dana pensiun konvensional 

hal ini tidak menjadi batasan.  Dengan demikian pada dana 

pensiun syariah dari intrumen yang diperkenankan untuk 

dimasuki dana pensiun, hanya yang berbasis syariah yang 

diperkenankan, seperti Deposito syariah, Equity Sariah, 

Obligasi Syariah atau sukuk, Surat Berharga Negara Syariah 

(SBSN), Reksadana Syariah, tanah dan bangunan yang 

diperuntukkannya tidak bertentangan dengan syariah, 

penempatan langsung pada perusahaan yang usahanya tidak 

melanggar syariah,  dll. 

Perbedaan lainnya yang terdapat antra dana pensiun 

konvensional dengan dana pensiun syariah  terletak pada 

struktur organisasi kepengurusan dalam pengelolaan dana 

pensiun.  Pada Dana pensiun berdasarkan prisnip syariah 

harus terdapat minimal satu pengurus yang memiliki 

keahlian keuangan syariah, hal mana tidak dipersyaratkan 
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pada dana pensiun konvensional.   Selain itu Dana pensiun 

berdasarkan prisnip syariah harus memiliki Dewan 

Pengawas syariah, paling tidak satu orang yang diajukan oleh 

pendiri Dana pensiun dan harus mendapat persetujuan DSN 

serta  lulus fit and proper oleh OJK. 

Dari segi iuran, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran 

dimana  Iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum 

disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh 

temponya dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan 

dikenakan sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak 

hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.  

Denda ini menjadi Dana Ta’zir yang tidak termasuk dalam 

aset Dana Pensiun dan wajib digunakan sebagai dana sosial.  

Hal yang berbeda dengan dana pensiun konvensional, 

dimama denda keterlambatan tersebut dimasukkan menjadi 

asset dana pensiun. 

 

Perkembangan Dana Pensiun Syariah 

Perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia belumlah 

menggembirakan, hal ini tidak berbeda dengan dana pensiun 

konvensional, di mana dari tahun ke tahun belum  

menunjukkan pertumbuhan yang berarti.  Pertumbuhan 

asset lebih disebabkan oleh hasil investasi dan kontribusi 

iuran yang diterima dana pensiun  daripada pertumbuhan 

jumlah peserta.  Hal ini tidak terlepas dari rendahnya 

pemahaman masyarakat tentang dana pensiun serta 

keikutsertaan pekerja dalam program pensiun.  Hasil survey 

OJK pada tahun 2019 tercartat hasil survey Literasi 
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keuangan untuk  bidang dana pensiun hanya 14,13 % 

sedangkan tingkat inklusi pada angka 6,18%. Adapun peserta 

dana pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 

maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada 

akhir tahun 2020 hanya 4.345.738 peserta dengan jumlah 

pengelola Dana Pensiun yang tercatat per Septemeber 2021 

sebanyak 212 Dana pensiun, yaitu 143 DPPK- Program 

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 44 DPPK- Program 

Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan 25 DPLK.  Selain itu 

lambatnya pertumbuhan dana pensiun juga karena adanya 

konsekwensi yang harus  diterima oleh pemberi kerja yang 

mendirikan dana pensiun, di mana akan timbul kewajiban 

bagi pemberi kerja untuk membiayai  porsi kontribusi 

perusahaan untuk peserta dana pensiun, yang menjadi beban 

biaya bagi pemberi kerja. 

Sementara untuk dana pensiun syariah jumlah pesertanya 

masih sedikit.  Per September 2021 pesertanya berjumlah 

322.171 peserta, di mana yang mengikuti program pada 

Dana pensiun syariah sebanyak 140.205 Peserta dan yang 

mengikuti  Paket Investasi Syariah melaui DPLK sebanyak 

181.966 peserta dengan pengelola yang mengelola dana 

pensiun syariah tercatas sebanyak 4 Dana pensiun syariah 

yang terdiri dari 2 DPPK-Program Pensiun Manfaat Pasti 

(PPMP) syariah, 1 DPPK-Program Pensiun Iuran Pasti 

(PPIP) Syariah, dan 1 DPLK Syariah, serta 6 pengelola dana 

peserta melaui  1 Unit DPPK-PPIP Syariah, dan 5 Paket 

Investasi Syariah DPLK. 
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Tantangan 

Dana pensiun adalah dana yang disiapkan untuk masa 

setelah pekerja tidak mendapatkan penghasilan lagi dari 

pemberi kerja pada saat pensiun.  Adapun tujuannya adalah 

untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta dan pihak 

yang berhak agar kesninambungan penghasilan peserta pada 

hari tua tetap terjamin setelah tidak bekerja lagi pada 

pemberi kerja.  Dengan demikian dana yang masuk ke dana 

pensiun adalah dana yang pengelolaannya berorientasi 

jangka panjang,  yang hasilnya akan dinikmati oleh peserta  

setelah memasuki usia pensiun.  Orientasi waktu yang sangat 

panjang di masa depan,  sering sekali tidak menjadi perhatian 

maupun prioritas bagi sabagian besar orang, sehingga sering 

menjadi terlupakan.  Tingginya tingkat komsumerisme dan 

godaan kebutuhan jangka pendek, menjadikan dana pensiun 

sering jadi terabaikan.  Dalam prakteknya, karyawan pada 

saat masuk kerja jarang yang menanyakan apakah tempat 

kerja yang ditujunya menyediakan dana pensiun bagi 

pekerjanya, yang mencerminkan bahwa dana pensiun 

bukanlah prioritas bagi seseorang dalam mencari pekerjaan.  

Dana Pensiun memang tidak urgent, tapi important yang jika 

tidak dicadangkan dampaknya akan terasa di kemudian hari. 

Selain itu tingginya turn over karyawan dari suatu 

perusahaan pindah ke perusahaan lain, di samping generasi 

milenial yang cendrung berrpikir jangka pendek menjadikan 

concern ke dana pensiun juga semakin jauh.  Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri untuk memperbanyak  peserta dana 

pensiun. 
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Dari segi pemberi kerja, timbulnya kewajiban untuk ikut 

mengiur jika mengikutsertakan karyawannya dalam program 

pensiun dapat menjadi beban tersendiri sehingga tidak 

semua perusahaan bersedia memberikan program pensiun 

bagi karyawannya.  Tanggung jawab untuk ikut serta 

memikirkan kesejahteraan karyawan setelah pensiun bagi 

setiap perusahaan perlu ditimbulkan.  Karyawan tidak hanya 

dimanfaatkan tenaganya pda saat muda, walaupun diberikan 

penghasilan, namun juga perusahaan punya kewajiban untuk 

memikirkan jika saat pensiun tiba karyawan dapat melaluinya 

dengan baik dengan adanya kesinambungan penghasilan. 

Itu adalah tantangan secara umum, secara spesifik untuk 

dana pensiun syariah perlunya digalakkannya sosialisasi  

dengan cara yang lebih baik tentang dana pensiun syariah 

baik kepada pendiri, pengawas, maupun peserta.  

Penyelenggaraan Seminar  kepada pendiri, dewan pengawas, 

dan pengurus, Panel Diskusi, serta surat edaran tentang dana 

pensiun syariah kepada  kepada pendiri, dewan poengawas, 

dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong timbulnya 

minat terhadap dana pensiun syariah.  Selain itu tulisan di 

media secara massive dan continue  dari para pihak yang 

berkepentingan tentunya akan memperluas jangkauan 

pemahaman dana pensiun syariah kepada masyarakat umum.  

Akhirnya regulasi yang mendukung dan berpihak dengan 

insentif-insentif yang memudahkan, akan turut 

meningkatkan animo berdirinya dana pensiun syariah. 
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Potensi Keuangan Syariah Mendukung 

Industri Susu di Indonesia 

Vyta W. Hanifah dan Irwanda W. Wardhana 

 

 

Abstrak 

Keberadaan industri pengolahan susu di Indonesia tidak dapat 

terlepas dari keberadaan koperasi peternakan sapi perah. Koperasi 

susu adalah hub antara peternak anggotanya dengan industri susu. 

Manajemen keuangan yang diterapkan koperasi masih bersifat 

konvensional dan cenderung menerapkan system kekeluargaan 

dalam manajemen pengelolanya (SDM). Tujuan riset ini adalah 

untuk mengidentifikasi potensi penerapan sistem keuangan 

syariah oleh koperasi peternakan sapi perah mendukung 

pengembangan industri pengolahan susu dalam negeri. Data yang 

digunakan bersumber dari study literature dan data sekunder yang 

sudah dipublikasikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa alternatif skema pembiayaan keuangan Syariah yang 

berpotensi dapat diterapkan oleh koperasi agar dapat 

mengoptimalkan usaha/bisnis susu. Hal ini terkait dengan salah 

satu permasalahan bagi peternak sapi perah dalam 

mengembangkan skala produksinya adalah aksessibilitas kredit. 

Oleh karena itu diusulkan agar peternak sapi perah dapat 

menggunakan instrumen pembiayaan Syariah dengan perantara 

Koperasi Syariah di daerahnya masing-masing. Instrumen 

tersebut diharapkan dapat memenuhi kendala likuiditas bagi para 

peternak dalam rangka mempercepat inovasi kewirausahaan dan 

pengembangan sektor peternakan sapi perah di Indonesia.   

Kata kunci: peternakan, sapi perah, koperasi, keuangan syariah 
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Abstract 

The existence of the milk processing industry in Indonesia 

cannot be separated from the existence of dairy farming 

cooperatives. The dairy cooperative is a hub between its 

member farmers and the dairy industry. Financial 

management applied by cooperatives is still conventional 

and tends to implement a family system in its management 

manager (HR). The purpose of this research is to identify 

the potential application of Islamic financial system by dairy 

farming cooperatives supporting the development of 

domestic milk processing industry. The data used is sourced 

from study literature and secondary data that has been 

published. The results of the analysis showed that there are 

several alternative Islamic financial financing schemes that 

can potentially be applied by cooperatives in order to 

optimize the dairy business. This is related to one of the 

problems for dairy farmers in developing the scale of their 

production is credit accessibility. Therefore it is proposed 

that dairy farmers can use Islamic financing instruments with 

Islamic cooperative intermediaries in their respective 

regions. The instrument is expected to meet liquidity 

constraints for farmers in order to accelerate entrepreneurial 

innovation and development of the dairy farming sector in 

Indonesia.   

Keywords: cooperatives, dairy cows, livestock, Islamic 

finance 
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Pendahuluan 

Industri pengolahan susu di Indonesia merupakan salah satu 

manufaktur pangan yang memiliki prospek besar untuk 

berkembang. Tantangan yang dihadapi adalah kemampuan 

pasokan bahan baku berupa produksi susu segar dalam 

negeri yang hanya berkisar 20%. Di sisi lain, kondisi ini dapat 

menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan produksi susu 

segar agar dapat memenuhi demand susu segar di dalam 

negeri. Selama ini, industri pengolahan susu di Indonesia 

menjalin kerjasama bisnis atau kemitraan dengan koperasi 

dan peternak sapi perah yang telah berlangsung sangat lama. 

Koperasi menjadi hub antara peternak anggotanya dengan 

industri susu. Sejarah mencatat keberadaan koperasi sapi 

perah telah berdiri sejak 1979, selanjutnya berkembang pesat 

setelah 20 tahun kemudian mencapai jumlah 210 koperasi 

(Yusdja dan Sayuti, 2002). Hal tersebut tidak terlepas dari 

intervensi pemerintah melakukan impor sapi perah besar-

besaran di periode tahun 1980-1990. Akan tetapi setelah 

tidak lagi ada impor besar-besaran, jumlah koperasi 

cenderung stagnan bahkan menurun keaktifannya. Bahkan 

statistik peternakan sapi perah dua tahun terakhir mencatat 

jumlah perusahaan peternakan sapi perah di Indonesia 

totalnya ada 36, dimana 10 diantaranya berbentuk koperasi 

(BPS, 2019). 

Permasalahan di koperasi dapat dikatakan sangat normatif, 

yaitu terkait dengan tidak amanahnya pengurus koperasi. 

Faktor SDM pengelola koperasi akan mempengaruhi 

manajemen bisnis yang dilakukan koperasi. Dalam 
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prakteknya, ada manajemen koperasi yang dijalankan 

berbasis hubungan keluarga antara pengurus dan karyawan. 

Jika dijalankan secara amanah dan professional, manajemen 

koperasi dapat berjalan baik dan memberikan manfaat 

sebesar-besarnya untuk peternak anggotanya.  

Manajemen keuangan yang diterapkan koperasi masih 

bersifat konvensional. Pembayaran susu kepada peternak 

umumnya dilakukan secara tempo, yaitu beberapa periode 

setelah penyetoran susu ke koperasi. Misalnya setiap 2 

minggu sekali peternak akan menerima pembayaran dari 

koperasi sesuai jumlah susu yang disetor selama 2 minggu 

tersebut. Jika peternak mempunyai tanggungan membayar 

pakan konsentrat yang dibeli dari koperasi, maka jumlah 

pembayaran tersebut harus dikurangkan dulu dengan total 

harga pakan konsentrat tersebut. Ada juga koperasi yang 

memberikan layanan simpan pinjam (kredit). Anggota yang 

menerima kredit membayar melalui setoran susu ke 

koperasi. Biasanya, bunga kredit yang diberlakukan sangat 

kecil, bahkan bisa saja tidak ada bunga, asalkan kredit 

tersebut untuk urusan peternakan sapi perah. 

Manajemen keuangan konvensional tersebut memang masih 

bersifat tradisional. Hal ini karena mayoritas peternak 

anggota koperasi adalah peternak kecil/peternakan rakyat 

dengan skala kepemilikan sapi perahnya berkisar 1-3 

ekor/orang. Oleh karena itulah, banyak diterapkan praktek 

pemeliharaan dengan sistem gaduhan, yaitu peternak besar 

dengan jumlah sapi banyak, “meminjamkan” induk sapi 

perah kepada peternak kecil untuk dipelihara hingga bunting 

dan melahirkan anak sapi (pedet). Kesepakatan yang terjadi 
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biasanya sebagai berikut, pedet lahir pertama menjadi milik 

peternak besar, kemudian pedet lahir kedua menjadi milik 

peternak kecil. Peternak kecil akan memelihara pedet betina 

hingga menjadi induk yang menghasilkan susu, sedangkan 

jika pedet jantan akan dibesarkan untuk dijual misalnya 

ketika Hari Raya Idul Kurban. Praktek gaduhan ini 

dipandang sebagai kemitraan yang membantu penghidupan 

peternak kecil, dan dinilai adil dari perspektif peternak 

pemilik dan peternak penggaduh. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa permodalan masih menjadi masalah utama 

bagi peternak. 

Berkenaan dengan permodalan, pembiayaan Syariah dapat 

menjadi alternatif pilihan lain pembiayaan di sektor 

pertanian atau peternakan. Melalui konsep bebas bunga dan 

keuntungan berdasarkan pada bagi hasil yang dilakukan 

setelah periode transaksi berakhir. Menurut penelitian dari 

(Yazid et al., 2021) disimpulkan bahwa pendanaan Syariah 

memiliki prospektif yang kuat untuk membantu permodalan 

di sektor pertanian.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 

Malaysia (Shafiai & Moi, 2015) dimana kerjasama 

pembiayaan Syariah terhadap pertanian dapat memainkan 

peran positif dan solusi bagi masalah permodalan bagi petani 

di Malaysia yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan 

pertanian di Malaysia. Hal serupa juga ditemukan di 

Kirgistan (Kantoroeva & Toktomamatova, 2021) untuk 

memecahkan masalah pinjaman di sektor pertanian di 

Republik Kirgistan, maka diberlakukan instrument keuangan 

syariah Islam, dimana hasilnya sangat cocok diterapkan 



 

 

 

 210 

untuk pembiayaan pertanian dikarenakan dapat bekerja 

dalam kondisi karakteristik ketidakpastian yang tinggi di 

pertanian Kirgistan. Instrumen keuangan Syariah yang 

digunakan adalah Ijarah. 

Jika melihat data, pertumbuhan Koperasi Syariah di 

Indonesia terus meningkat dengan pesat, Menurut Suharto 

(2010) dalam (Rusydiana & Devi, 2018) perkembangan 

Koperasi Syariah di Indonesia tahun 2010 tumbuh rata-rata 

dari sisi aset dalam kisaran 35% - 40%, financing deposit to ratio 

(dana yang disalurkan) juga masih sekitar 100%. Hal ini 

membuktikan bahwa koperasi Syariah dapat diterima oleh 

masyarakat sebagai Lembaga yang dapat memberdayakan 

masyarakat kecil. 

Kisah sukses dalam negeri dalam menjalankan pembiayaan 

Syariah Islam ditemukan dalam penelitian (Yusi Rusimah et 

al., 2018) salah satu kelompok pembudidaya ikan di 

Tasikmalaya, Jawa Barat, Giri Raharja berhasil menjadi juara 

kompetisi tingkat nasional. Kelompok ini menggunakan 

sistem pertanian kolektif sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan petani. Sistem pertanian kolektif yang 

dikembangkan tersebut menurut hasil observasi mirip 

dengan skema pembiayaan Syariah seperti Murabahah, Ijarah 

dan Rahn. 

Beberapa literatur mengenai pengembangan ekonomi 

Syariah untuk meningkatkan pembiayaan modal bagi para 

pelaku ekonomi di sektor agraria antara lain (Puspitasari et 

al., 2020), (Jazil, 2019), (Meutia et al., 2017), (maman et al., 

2017), (Ningrat & Nurzaman, 2019), (Majid, 2021), 
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(Sudarsono, 2019), (Bilal Khan et al., 2021), (Yazid et al., 

2021), dan (Yusi Rusimah et al., 2018).  

Sementara itu, beberapa literatur spesifik terkait 

pengembangan ekonomi syariah melalui perantara investasi 

crowfunding berbasis syariah untuk meningkatkan 

pembiayaan modal bagi pelaku ekonomi di sektor agraria 

dikemukakan oleh (Thaker et al., 2020) dan (Sari & Kassim, 

2021). Hal ini mengindikasikan bahwa penetrasi teknologi 

untuk menopang sistem keuangan syariah sudah mulai 

dikenal di masyarakat sektor agraria di Indonesia. Literatur 

lainnya terkait pengembangan keuangan Syariah di 

Indonesia dikemukakan oleh (Mujahidin, 2019) dan 

(Rusydiana & Devi, 2018), sementara sebagai benchmark di 

luar neger menggunakan pengembangan keuangan syariah di 

India oleh (P., 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa konsep 

keuangan Syariah sudah populer diperkenalkan baik di 

dalam negeri maupun luar negeri, hanya saja belum terasa ke 

semua sektor industri pemanfaatannya. 

Tujuan riset ini adalah untuk mengidentifikasi potensi 

penerapan sistem keuangan syariah oleh koperasi 

peternakan sapi perah mendukung pengembangan industri 

pengolahan susu dalam negeri.  

Kontribusi dari riset ini diharapkan dapat menunjukkan 

bahwa: (1) industri pengolahan susu sangat penting bagi 

penciptaan lapangan kerja bagi peternakan rakyat, (2) 

industri pengolahan susu dapat menjadi sumber 

pertumbuhan ekonomi baru, (3) industri pengolahan susu 

berkontribusi membangun ketahanan pangan bersumber 
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dari produk hewani (susu), (4) industri pengolahan susu 

dapat bersinergi dengan program berbasis desa lainnya 

seperti dana desa untuk meningkatkan pemebrdayaan 

masyarakan desa terutama peternak rakyat, dan (5) hasil 

analisis riset ini dapat  memperdalam peran keuangan syariah 

di sektor peternakan. 

 

Pengembangan Koperasi Syariah 

Sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup 

pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan nilai asset 

keuangan syariah yang mengalami peningkatan mencapai 

Rp. 1.823,13 triluin (tidak termasuk saham syariah) hingga 

Januari 2021 atau sebesar 24,54 % secara year on year. Disisi 

lain perkembangan sistem ekonomi syariah ditandai dengan 

semakin banyaknya jumlah Lembaga Keuangan Syariah baik 

industri perbankan maupun sektor non-bank. Dari sektor 

perbankan terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit 

Usaha Syariah (UUS) dan terdapat 163 Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). Selanjutnya pada industri non-bank, 

terdapat 215 Lembaga Jasa Keuangan Syariah baik 

perusahaan Suransi Syariah, Pembiayaan Syariah, 

Penjaminan atapulun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 

Sementara itu, jumlah Koperasi Syariah di Indonesia 

berjumlah 4.046 unit (Sobarna, 2021). 

Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki 

tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 
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Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 

16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

Koperasi, dimana salah satu jenis Koperasi Syariah adalah 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang 

memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya 

meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip 

syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf 

(Sobarna, 2021). 

Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 

2019-2024, Indonesia memiliki visi menjadi pusat halal dan 

pusat ekonomi syariah dunia, maka Koperasi Syariah 

memiliki peran tersendiri dalam pengembangan ekonomi 

syariah di Indonesia dengan laju perkembangan yang ada. 

(Sobarna, 2021).  

Koperasi Syariah seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang hanya menjalankan 

simpan pinjam dan pembiayaan berbasis yariah, atau Unit 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang 

merupakan unit dari koperasi yang lain seperti menjadi salah 

satu unit dari Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen atau 

Koperasi Serba Usaha, hanya saja tidak boleh menjadi unit 

dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Oleh karena itu, 

menjadi kewajiban bagi pengurus, pengelola, pengawas 

manajemen dan pengawas syariah untuk dapat mengawal 

core business dari KSPPS agar tidak kehilangan fokus. 

Walaupun dalam PP No. 7 Tahun 2021, bahwa usaha 

Koperasi itu bisa tunggal dan bisa juga serba usaha. Jika 
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KSPPS belum besar skala ekonominya maka koperasi in 

harus fokus pada core business yang dijalankan.  

Koperasi Syariah berbeda dengan Bank Syariah atau Unit 

Usaha Syariah maka skala ekonominya relatif belum begitu 

besar. Hal ini dikarenakan KSPPS hanya mengandalkan 

ekuitas atau modal sendiri dari simpanan pokok atau 

simpanan wajib serta simpanan sukarela. Faktor lain adalah 

masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk 

menyimpan dan menginvestasikan dananya pada Koperasi 

Syariah. Saat ini masyarakat lebih dominan untuk 

menginvestasikan uangnya pada Bank Syariah atau Bank 

Konvensional sekalipun. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi KSPPS agar dengan modal yang ada dapat 

mengembangkan produknya. 

Elemen pelaku atau lembaga dalam strategi pengembangan 

koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan usaha 

sektor peternakan susu sapi di Indonesia dalam bentuk 

UMKM dijabarkan dalam 7 (tujuh) subelemen sebagai 

berikut: (E1) Kementerian Koperasi dan UMKM, (E2) 

Pemerintah Daerah, (E3) Lembaga Keuangan Syariah 

(termasuk dalam hal ini Lembaga perbankan, non-

perbankan, dan koperasi syariah), (E4) UMKM, (E5) 

komunitas, (E6) DSN-MUI (sharia advisor),(E7) 

Akademisi.(Rusydiana & Devi, 2018) 
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Sumber: Rusydiana & Devi (2018) 

Gambar 10-1 Struktur Elemen Lembaga Syariah 

Pada Gambar 10-1 dapat dijabarkan bahwa Lembaga 

Keuangan Syariah sangat berperan penting dalam strategi 

pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia untuk 

meningkatkan sektor para peternak sapi perah di Indonesia 

yang diproksikan dengan UMKM. 

 

Industri Pengolahan Susu 

Keberadaan industri susu di Indonesia tidak dapat terlepas 

dari keberadaan koperasi peternakan sapi perah atau lebih 

dikenal dengan nama koperasi susu. Hubungan bisnis yang 

terjalin antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dan koperasi 
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susu menjadi tumpuan penghidupan bagi peternakan rakyat. 

Koperasi susu beranggotakan para peternak sapi perah yang 

bermukim tidak jauh dari lokasi koperasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan kemudahan akses fasilitasi dan terutama 

akses penyetoran susu setiap hari. Inilah keunikan koperasi 

susu dibandingkan koperasi lain pada umumnya.  

Malau et al (2021) menyatakan bahwa keunikan tersebut 

ditunjukkan oleh hubungan antara peternak anggota dengan 

koperasi yang menempatkan peternak sebagai pengusaha, 

dimana posisinya sangat menentukan hidup matinya 

usaha/bisnis koperasi dan berjalannya fungsi kelembagaan 

koperasi. Simpanan pokok, wajib dan sukarela yang 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi susu menjadi 

sumber modal utama untuk menjalankan bisnis susu, agar 

mendapatkan keuntungan yang akan dikembalikan kepada 

anggotanya. Begitu pentingnya keberadaan koperasi susu 

bagi peternak, sehingga kedekatan lokasi menjadi kunci 

utama aktifnya partisipasi anggota. Namun seandainya lokasi 

koperasi terlalu jauh untuk dijangkau oleh peternak, Farid 

dan Suksesi (2011) menyarankan perlunya dibangun IPS 

berskala kecil yang dapat menampung dan sekaligus 

mengolah susu segar dari peternak yang menyetorkan 

susunya.  

Data saat ini menunjukkan produksi susu nasional masih 

memasok tidak lebih dari 26% terhadap konsumsi dalam 

negeri, sementara kekurangannya dipenuhi dari impor (74%) 

(Malau et al, 2021). Produksi susu dalam negeri tentu 

berkaitan dengan populasi ternak. Gambar 10-2 

menunjukkan trend perkembangan populasi ternak sapi 
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perah dari 2019-2020 yang dapat dikatakan stagnan 

meskipun secara jumlah diprediksi mengalami sedikit 

peningkatan di tahun 2020. 

 

Sumber: BPS, 2021 (* angka sementara) 

Gambar 10-2 Perkembangan populasi sapi perah di Indonesia, 2009-

2020* 

Konsumsi susu segar masyarakat Indonesia tergolong sangat 

rendah diantara negara-negara tetangga. Data tingkat 

konsumsi susu Indonesia berkisar 16,27 kg/kapita/tahun, 

sedangkan Vietnam telah mencapai 20 kg/kapita/tahun dan 

Malaysia sekitar 50 kg/kapita/tahun. Meskipun demikian, 

tingkat konsumsi susu diyakini akan terus meningkat seiring 

dengan pertambahan penduduk, ditambah pula derasnya 

arus informasi tanpa batas, memungkinkan semakin 

gencarnya perpindahan barang dan jasa termasuk produk 

susu. Hal itu tentu saja akan berdampak pula pada 

pertumbuhan IPS yang lebih lanjut membawa implikasi 

terhadap pelaku rantai pasok di hulu. 
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Dalam rantai pasok industri susu di Indonesia, pelaku kunci 

di hulu atau di level on-farm adalah peternakan rakyat dan 

koperasi secara bersama-sama, dimana keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Dengan demikian, peran koperasi dalam 

membina peternak anggotanya akan menentukan 

keberlanjutan bisnis susu dengan IPS yang menjalin 

kerjasama bisnis dengan koperasi tersebut. Sutawi et al 

(2020) membagi tiga saluran pemasaran yang dikelola 

koperasi dalam menyetorkan susu ke IPS, yaitu: (i) peternak 

– kelompok – koperasi – IPS; (ii) peternak – pengumpul – 

koperasi IPS; dan (iii) peternak – pengumpul – IPS.  

Benchmarking yang digunakan dalam riset ini adalah 

komparasi dengan peternakan sapi perah di Belanda dan di 

Australia. Peternak sapi perah di negara tersebut tidak 

tergabung dalam koperasi seperti di Indonesia, karena skala 

produksinya di atas minimum scale of production untuk meng-

generate profit, yaitu sebanyak minimal 200 ekor sapi laktasi 

dalam sebuah peternakan. Jumlah ini setara dengan rata-rata 

total sapi yang dimiliki sekian puluh orang peternak anggota 

di 1 koperasi. Dengan demikian, peternak di negara maju 

dapat langsung menyetorkan susu ke industri tanpa melalui 

perantara pihak pengumpul (dalam hal ini koperasi pada 

kasus di Indonesia). Harga yang diterima adalah harga 

langsung dari industri ke peternak, sehingga tidak ada margin 

yang harus dibayarkan pada pelaku lain dalam sebuah rantai 

pasok (supply chain). 

Di Indonesia, IPS diprediksi akan terus tumbuh sebesar 10% 

per tahun (Sanny, 2011). Pertumbuhan tersebut didukung 

oleh semakin maraknya industri makanan dan minuman 
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yang menggunakan bahan baku susu sehingga demand 

terhadap susu segar nasional juga terus meningkat. Apalagi 

di masa pandemi Covid-19 yang telah meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, membuka 

peluang terciptanya market baru (market creation) bagi industri 

pengolahan susu untuk memenuhi varian produk olahan 

premium.  

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan 

adanya perluasan usaha melalui investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan susu terbesar di Indonesia pada tahun 2009, 

antara lain oleh: PT Ajinomoto Calpis Beverage Indonesia, 

PT Frisian Flag Indonesia, PT Puri Purnama Delodyeh, PT 

Cisarua Mountain Dairy, PT Sari Husada, PT Danone 

Indonesia dan PT Indolakto (Sanny, 2011). Yang terbaru di 

masa pandemi Covid-19 adalah BKPM mencatat bahwa FFI 

menerima insentif fiskal dari pemerintah untuk 

meningkatkan investasinya. Komitmen FFI disampaikan 

saat groundbreaking pembukaan pabrik baru di Cikarang, 

Bekasi pada Maret 2021 lalu (www.industri.kontan.co.id). 

Tentu saja hal ini berimplikasi pada semakin terbuka lebar 

peluang bagi peningkatan produksi susu oleh peternakan 

rakyat dan semakin berkembangnya usaha persusuan di 

koperasi susu yang menyetor ke FFI. 

 

Peran dan Keragaan Koperasi Susu 

Sebagian besar produksi susu segar nasional (sekitar 90%) 

berasal dari peternakan rakyat dengan standar mutu yang 

beragam. Pada umumnya, peternakan rakyat memelihara 

http://www.industri.kontan.co.id/
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sapi perah FH (Friesian Holstein) dengan produksi susu 10-

15 liter/ekor/hari (Irsad et al., 2020). Padahal potensi 

produksi susu yang dapat dicapai pada periode laktasi kedua 

adalah 27-35 liter/ekor/hari (Mahmud et al., 2020). 

Disinilah diperlukan peran koperasi dalam melakukan 

pembinaan dan pendampingan pada anggotanya untuk 

meningkatkan produktivitas ternaknya yang mencakup milk 

quantity dan milk quality. 

Salah satu bentuk usaha koperasi susu adalah menampung 

dan menyalurkan susu sapi dari peternak anggota ke IPS dan 

mendapatkan harga jual susu sesuai kualitas. Dengan kata 

lain, koperasi melakukan pemasaran susu secara kolektif. Hal 

ini dapat menciptakan penghematan biaya dan 

meminimalisir biaya transaksi dengan perusahaan, 

dibandingkan apabila perorangan yang memasarkan 

langsung ke perusahaan (Malau et al, 2021). Perusahaan atau 

IPS selanjutnya mengolah susu segar menjadi produk akhir 

untuk konsumen.  Upaya menjaga atau meningkatkan 

produksi dan kualitas susu bukan semata-mata menjadi 

tanggungjawa peternak per se. Dalam hal ini, koperasi pun 

berkewajiban melakukan pembinaan pada anggotanya untuk 

menerapkan praktek terbaik manajemen pemeliharaan dan 

manajemen pemerahan sapi perah (best milking practice).  

Prinsip koperasi susu mengacu pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) sebagai suatu agroekonomi dari masyarakat desa 

dalam suatu wilayah yang menjalankan fungsi-fungsi 

penyuluhan, perkreditan, penyaluran sarana produksi, dan 

pengelolaan pemasaran hasil yang dibentuk dan dibina untuk 

meningkatkan produksi pertanian atau peternakan (Dewi et 
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al., 2013). Peran penting koperasi sebagai kelembagaan 

ekonomi bagi peternak sapi perah telah banyak diungkap 

(Priyono dan Priyanti, 2015; Afifah et al., 2016; Amam dan 

Soetriono, 2019; Mulatmi et al., 2019; Martindah dan Saptati, 

2020; Safitri at al, 2021).  

Priyono dan Priyanti (2015) menyebutkan peran koperasi 

dalam melakukan diversifikasi usaha dengan 

menginvestasikan kembali profit penjualan susu. Sebagai 

contoh, diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Koperasi 

Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU) antara lain: 

penjualan susu segar eceran langsung ke konsumen (sekitar 

9% dari total) dan penjualan produk olahan susu (hanya 1%), 

sedangkan 90% didominasi oleh penjualan ke IPS (Malau et 

al., 2021). 

Afifah et at (2016) menyebutkan peran terkait dengan 

kegiatan penyuluhan berkelanjutan yang membawa pada 

perbaikan produksi dalam pengembangan usaha ternak 

perah. Contoh kasus di KPSBU, manajemen kelompok 

merupakan bagian dari kegiatan penyuluhan berkelanjutan 

yang diisi dengan aktivitas seperti: perencanaan kegiatan, 

penyelesaian konflik, pertemuan rutin dan terjadwal, serta 

pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan 

teknis dan kapabilitas maanjerial peternak (Malau et al., 

2021). 

Amam dan Soetriono (2019) merinci peran koperasi dalam 

menyediakan sarana produksi terutama pakan konsentrat, 

peralatan produksi, pelayanan kesehatan hewan, modal 

usaha, inseminasi buatan (IB), dan menampung serta 
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menjual susu ke IPS. Mulatmi et al (2019) secara spesifik 

menyebutkan peran pegawai koperasi sebagai konsultan dan 

sumber informasi yang menciptakan forum-forum diskusi 

tentang penerapan teknologi tepat guna antara sesama 

anggota koperasi sehingga mereka dapat saling belajar dari 

peternak lain. Martindah dan Saptati (2020) menyatakan 

bahwa koperasi penampungan susu memberikan 

kemudahan bagi peternak dengan memfasilitasi dan 

membenahi manajemen produksi dan meningkatkan 

pengetahuan peternak. Penerapan peran ini dicontohkan 

oleh KPSBU yang menawarkan kemudahan pembayaran 

konsentrat menyesuaikan siklus produksi dan proses 

pembayaran susu (Malau et al., 2021). 

Safitri et al (2021) membedakan peran koperasi terhadap 

pendapatan peternak dan terhadap kesejahteraan peternak, 

dimana koperasi sangat menentukan harga akhir yang 

diterima peternak (price-maker). Di sisi lain, dalam 

hubungannya dengan IPS, koperasi sebagai price-taker dari 

IPS yang mendasarkan harga susu pada harga di pasar 

internasional yang berlaku saat itu. Kajian oleh Priyanti dan 

Saptati (2008) mengungkapkan bahwa adanya kenaikan 

harga susu di pasar internasional akan menyebabkan naiknya 

harga susu segar di tingkat peternak, sehingga harga susu 

dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan dengan harga 

susu dunia. Selain itu, terjadi elastisitas harga yang cukup 

tinggi terhadap harga penawaran susu segar dan harga 

konsentrat di tingkat peternak. Akibatnya, kenaikan harga 

susu segar kerapkali dimbangi dengan kenaikan harga 

konsentrat.  
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Fenomena ini menjadi salah satu concern koperasi untuk 

membantu peternak agar tidak “menjerit” ketika terjadi 

kenaikan harga konsentrat. Oleh karena itu, koperasi 

membantu peternak dalam hal usaha perkreditan, seperti 

yang dilakukan oleh KPSBU. Pengajuan kredit diatur sangat 

mudah bagi anggota koperasi. Jumlah nominal kredit 

disesuaikan dengan kemampuan peternak membayar yang 

ditunjukkan dari jumlah penerimaan susu. Kredit yang 

disalurkan KPSBU Lembang merupakan kredit tanpa bunga 

dengan tujuan utama membantu peternak (Malau et al., 

2021). 

 

Praktek Keuangan Syariah pada Industri Peternakan 

Praktek keuangan Syariah ditunjukkan oleh Asnawi et al 

(2018) khususnya diterapkan dalam bentuk skema 

pembiayaan pada peternakan sapi potong (Gambar 10-3). 

Pembibitan sapi potong berbasis syariah merupakan 

alternatif pola pembiayaan yang menggabungkan 

keterlibatan pemerintah daerah, bank pelaksana, Kelompok 

Tani Ternak dan Koperasi serta peternak. Antara bank 

pelaksana dengan kelompok tani dan koperasi dengan akad 

mudharabah. Akad antara pemilik ternak dengan peternak 

sapi yang dititipkan untuk memelihara sapi menggunakan 

implikasi akad mukhabarah karena pemilik ternak hanya 

memiliki dan menyerahkan ternaknya untuk dipelihara 

sedangkan peternak harus menyediakan hijauan, pakan, air, 

tanah, dan tenaga kerja. 
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Sumber: Asnawi et al. (2018) 

Gambar 10-3. Skema Pembiayaan Peternakan Sapi Potong Syariah 

Gambar 10-3 menjelaskan lebih detail mengenai skema 

pembiayaan syariah yang memiliki peluang untuk 

dipraktekkan dalam bisnis peternakan, termasuk 

kelembagaan yang berpotensi terlibat. 

1. Musyarakah (Kemitraan/Partisipasi Pendanaan Proyek) 

Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu 

dengan kesepakatan manfaat dan risiko ditanggung bersama 

sesuai kesepakatan. Banyak jenis usaha yang dapat dibiayai 
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dengan musyarakah, antara lain perdagangan, perindustrian, 

usaha atas dasar akad dan lain-lain. Kegiatan agribisnis 

dengan jenis usaha yang luas sangat memungkinkan untuk 

menggunakan skema musyarakah ini. 

2. Mudharabah (Trust funding/Trust Investment)  

Perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak 

pertama (pemilik modal) sebagai pemberi modal (100%), 

sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. 

Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi 

sesuai kesepakatan dalam kontrak. Risiko kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian 

yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola, seperti penipuan 

atau penyelewengan. Pelaksanaan mudharabah di bidang 

pertanian dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Pola 

kemitraan yang mendekati mudharabah adalah model contract 

farming dan Koperasi Operasional Agribisnis. Berdasarkan 

jenis usaha, waktu, dan bidang usaha, mudharabah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah 

muqoyyadah. Dalam mudharabah mutlaqoh, pengelola diberikan 

keleluasaan untuk menentukan jenis usaha, waktu 

pelaksanaan, dan wilayah usaha. Adapun mudharabah 

muqoyyadah ketiga hal tersebut telah ditentukan oleh pemilik 

modal. 
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Sumber: Darwanto et al. (2019) 

Gambar 10-4. Skema Pembiayaan dan Kelembagaan 

3. Muzara'ah (Bagi Hasil Hasil) 

Perjanjian kerjasama pengolahan hasil pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian tertentu 

dari hasil panen. Biasanya diterapkan untuk membiayai 

produk pertanian (industri berbasis agro) atau produk 

standar. 

4. Musaqah (Biaya Pengelolaan Perkebunan Berdasarkan 

Porsi Hasil Tertentu).  

Kontrak kerjasama dengan ketentuan penggarap hanya 

bertanggung jawab untuk penyiraman dan pemeliharaan 

dengan imbalan penggarap berhak atas manfaat tertentu dari 
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hasil panen. Hal ini dapat diterapkan ketika petani tidak 

memiliki modal dan lahan. 

5. Bai’ al-Murabahah (jual beli dengan pembayaran yang 

berbeda)  

Akad jual beli barang dengan harga semula dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Lembaga keuangan 

akan membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, 

kemudian nasabah menerimanya dan membayar sesuai 

kemampuan (jumlahnya berdasarkan kesepakatan). Di 

sektor pertanian, dapat digunakan untuk membeli peralatan 

dan mesin pertanian. 

6. Bai’ al-Salam (jual beli di muka)  

Akad jual beli dengan syarat pembeli membayar pada saat 

ini, sedangkan barang akan diterima di kemudian hari. Akad 

Bai al-Salam ini harus jelas dari kuantitas, kualitas barang dan 

waktu pembayarannya. Hal ini dapat diterapkan oleh 

lembaga keuangan yang bekerjasama dengan dua pihak yaitu 

petani dan kontraktor atau pembeli produk pertanian. Dan 

bank di sini sebagai perantara dari petani yang 

membutuhkan pembeli dan membutuhkan modal sekarang 

dengan pembeli atau yang membutuhkan produk pertanian 

di masa depan (waktu panen). 

7. Bai’ al-Istishna (Beli berdasarkan pesanan atau buatan)  

Perjanjian kerjasama dengan ketentuan penyaluran dana 

untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. 

Dalam transaksi ini terjadi akad antara pembeli dan pembuat 
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barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari 

pembeli. Kedua belah pihak menyepakati harga dan sistem 

pembayaran, apakah dilakukan secara tunai, dengan cara 

mencicil, atau ditangguhkan di kemudian hari. 

8. Al-Rahn (gadai/gadai)  

Kontrak kerjasama dengan ketentuan menjadikan salah satu 

barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterima. Barang yang ditahan harus mempunyai nilai 

ekonomis, dan pihak yang memegangnya mendapat jaminan 

untuk dapat memperoleh kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya. Berkaitan dengan pertanian, praktik gadai atau 

Al-Rahn biasa terjadi di pedesaan. 

 
          Sumber: Kantoroeva & Toktomamatova (2021) 

Gambar 10-5. Perangkat Perbankan Syariah di Bidang Agriculture 

Lima prinsip utama keuangan Islam adalah: larangan suku 

bunga, pembagian risiko, uang adalah modal potensial, 

prinsip larangan perilaku spekulatif, prinsip kepatuhan 

terhadap kontrak. Prinsip larangan suku bunga adalah 

melarang suku bunga yang telah ditentukan, yang tergantung 
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pada syarat dan ukuran pinjaman. Prinsip ini didasarkan 

pada agama Islam, yang melarang penggunaan bunga untuk 

keuntungan. Hukum Islam menjelaskan bahwa pengayaan 

dengan membebankan bunga tidak berkontribusi pada 

penciptaan suatu produk dan tidak meningkatkan tingkat 

kesejahteraan warga negara. (Kantoroeva & 

Toktomamatova, 2021) 

Koperasi Syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat 

sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dengan berdasar prinsip syariah. 

Keberadaan Koperasi Syariah diharapkan mampu menjawab 

real problem ekonomi di kalangan peternak sapi perah di 

Indonesia khususnya terkait dengan masalah likuiditas. 

Apabila dilihat dari latar belakang berdiri, koperasi Syariah 

merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan 

kalangan umat muslim. Kehadiran koperasi Syariah muncul 

di saat masyarakat mengharapkan adanya Lembaga 

keuangan yang berbasis Syariah dan bebas dari unsur riba 

yang dinyatakan haram. 

Menurut Radyati (2012) dalam (Rusydiana & Devi, 2018) 

Koperasi syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran 

modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial 

demikian juga mendukung keuangan inklusif. Keuangan 

inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki 

akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas 

dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, 

tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan.  
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Dilihat secara konsepsi, Koperasi Syariah merupakan suatu 

Lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat 

terutama kalangan mikro. Hal ini dikarenakan masih banyak 

kalangan mikro yang belum tersentu dengan bank 

(unbankable). Salah satu kelemahan masyarakat yang 

unbankable adalah sulitnya akses terhadap Lembaga keuangan 

untuk memperoleh permodalan, selain itu tidak sedikit 

masyarakat unbankable yang akhirnya terjerat hutang ke 

rentenir karena lebih mudah diakses dan tidak 

membutuhkan agunan.  

Fungsi-fungsi Koperasi Syariah adalah sebagai berikut: 

(Sobarna, 2021) 

1. Koperasi syariah memiliki fungsi dalam mengembangkan 

potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat guna 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi; 

2. Menguatkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia anggota, agar lebih amanah, professional serta 

konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah 

dalam aktivitas ekonomi; 

3. Mengembangkan dan berusaha mewujudkan ekonomi 

nasional berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi 

ekonomi; 

4. Menjadi manajer investasi, dengan berperan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan yang kemudian diinvestasikan oleh koperasi 

dalam bentuk investasi riil atau dalam bentuk penyaluran 

pembiayaan; 
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5. Koperasi Syariah juga berfungsi sebagai investor dalam 

artian Koperasi Syariah membiayai dari usaha yang 

dimiliki oleh anggota dengan prinsip bagi hasil, jual beli 

atau sewa sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh 

anggota menjadi produktif; 

6. Memiliki fungsi sosial, yaitu Koperasi Syariah memiliki 

kewenangan dalam menghimpun dana zakat, 

infaq/sedekah dan wakaf yang kemudian disalurkan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya.  

 

Kesimpulan 

Perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan tradisional 

didasarkan pada karakteristik budaya Islam yang melarang, 

termasuk riba dan ketidakpastian yang berlebihan dalam 

transaksi. Berkenaan dengan perbankan dan pasar saham, ini 

berarti larangan pemberian pinjaman pada tingkat bunga 

yang dijamin, serta kontrak berjangka. Salah satu 

permasalahan bagi peternak sapi perah dalam 

mengembangkan usaha produksinya adalah aksessibilitas 

kredit untuk sektor tersebut. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini diusulkan untuk peternak sapi perah dapat 

menggunakan instrumen pembiayaan Syariah dengan 

perantara Koperasi Syariah di daerahnya masing-masing. 

Instrumen tersebut diharapkan dapat memenuhi kendala 

likuiditas bagi para peternak sapi perah dalam rangka 

mempercepat inovasi kewirausahaan dan pengembangan 

sektor peternakan susu sapi di Indonesia.   
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Masalah permodalan di sektor peternakan susu sapi dapat 

diselesaikan dengan menerapkan pola linkage program antara 

perbankan syariah, Lembaga keuangan mikro syariah dan 

peternak. Pengaturan kredit yang diterapkan termasuk: 

wakalah wal mudharabah, wakalah wal musyarakah, wakalah wal 

murabahah atau wakalah wak ijaroh. Penguatan kelembagaan di 

sektor peternakan penting dilakukan agar peternak 

Indonesia mampu memiliki daya saing di lokal maupun 

global. 

Koperasi berbasis Syariah memiliki potensi untuk memacu 

pertumbuhan pembiayaan sektor peternak sapi perah di 

Indonesia untuk mendorong skala ekonomi peternah susu 

sapi yang lebih luas lagi. Sementara itu, peternak sapi perah 

di Indonesia masih belum maksimal, terkendala oleh segmen 

hilir yang kurang efisien, akses keuangan dan teknologi yang 

rendah. Hal ini merupakan peluang bagi keuangan Syariah 

yang direpresentasikan dengan Koperasi Syariah dalam 

membantu menjembatani kesenjangan untuk mengurangi 

resiko dan memberikan efek multiplier ekonomi di sepanjang 

rantai nilai.  
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Peran Strategis Perguruan Tinggi atas 

Penjaminan Pangan Halal oleh Negara 

untuk Kelompok Masyarakat Marjinal 

Ranti Wiliasih dan Mochamad Fathoni 

 

 

Abstrak 

Keterbatasan dalam hal finansial dan pengetahuan mengenai 

halal seringkali menjadi kendala bagi masyarakat menengah 

kebawah untuk peduli terhadap makanan halal dan thoyyib. 

Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya awareness 

kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang umumnya 

merupakan penyedia makanan pada kelompok masyarakat 

ini. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk 

ketidakfahaman maupun moral hazard. Keberadaan UU No 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) 

merupakan bentuk jaminan negara secara yuridis kepada 

semua kelompok masyarakat untuk dapat mengakses pangan 

halal. Peran Perguruan Tinggi dalam hal ini menjadi sangat 

strategis terutama dalam memberikan sosialisasi, edukasi, 

dan pendampingan kelompok UMK serta ikut serta dalam 

mengawasi peredaran pangan halal di masyarakat, termasuk 

kepada kelompok marjinal yang merupakan lapisan piramida 

terbawah (the bottom of pyramid) baik secara  de jure maupun de 

facto.  

Kata kunci: awareness Usaha Mikro dan Kecil (UMK), 

Jaminan Produk Halal (JPH), Peran Perguruan Tinggi. 
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Abstrak 

Limitations in terms of finance and knowledge about halal 

are often obstacles for the lower middle class to care about 

halal and thoyyib food. This condition is exacerbated by the 

low awareness of Micro and Small Business (UMK) groups 

which are generally food providers in this community. Many 

factors influence this including incomppatience and moral 

hazard. The existence of Law No. 33 of 2014 on Halal 

Product Guarantee (JPH) is a form of state guarantee 

juridically to all community groups to be able to access halal 

food. The role of universities in this regard becomes very 

strategic, especially in providing socialization, education, and 

mentoring of UMK groups and participate in supervising the 

circulation of halal food in the community, including to the 

marginal groups that are the bottom of the pyramid (the 

bottom of pyramid) both de jure and de facto. 

Keywords: Awareness of Micro and Small Enterprises 

(UMK), Halal Product Guarantee (JPH), Role of 

Universities 
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Pendahuluan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 

pernyataan tanggung jawab negara yang utama, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia. Makna melindungi 

disini tidak semata-mata melindungi fisik atau jiwa, 

melainkan juga melindungi keimanan, melindungi akal 

fikiran, melindungi keluarga dan juga melindungi harta 

benda sebagai satu kesatuan aspek yang melekat pada diri 

setiap warga negara Indonesia. Hal ini merupakan 

pengejawantahan dari tujuan syariah (maqoshid syariah) 

perihal perlindungan dasar terhadap setiap manusia yang 

dikemukakan oleh Al-Ghazali (n.d) dalam Ihya Ulumuddin. 

Salah satu perlindungan paling penting bagi warga negara 

Indonesia, khususnya umat Islam sebagai mayoritas, yang 

sejalan dengan pembukaan UUD 1945 maupun tujuan 

syariah tersebut terkait erat dengan pangan halal. Ini 

dikuatkan dalam amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A, 

28C ayat 1 dan 28E dan Pasal 29 ayat 2.  

Dalam konteks jaminan negara dalam pemenuhan pangan 

halal untuk semua warga Indonesia secara implisit tertuang 

dalam pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan 

hidup, bahwa pemenuhan pangan halal merupakan hak 

mempertahankan hidup dengan mengkonsumsi aneka 

pangan yang halal. Pasal 28C(1) tentang hak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan umat manusia, bahwa pemenuhan kebutuhan 

dasar seorang muslim adalah pemenuhan akan pangan halal. 
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Adapun pasal 28E tentang hak memilih agama, pendidikan 

dan pengajaran, pekerjaan dan tempat tinggal di wilayah 

negara dan hak untuk kembali, yaitu bahwa seorang muslim 

perlu memiliki pekerjaan yang halal sebagai sumber 

penghasilannya dalam rangka pemenuhan pangan halal.  

Ungkapan jaminan negara terhadap perlindungan pangan 

halal juga tertuang di pasal 29 (2), bahwa negara menjamin 

kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Menjadi 

seorang muslim berarti dijamin untuk dapat beribadat 

menurut tata cara agama Islam, dimana salah satu wujud 

ibadah dalam Islam tersebut berupa mengkonsumsi pangan 

halal.  

Berdasarkan Pasal 28A, 28C(1) dan 28E dan 29 UUD 1945 

amandemen kedua dapat dikatakan bahwa negara menjamin 

perlindungan terhadap hak pemenuhan pangan halal bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara 

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan halal 

sebagai kebutuhan dasar yang mana menjadi sebuah public 

service obligation (PSO) atau kewajiban umum.  

 

Pangan Halal Sebagai Kebutuhan Dasar  

Allah SWT berfirman dalam Alquran (QS:2.168)  “Wahai 

manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Berdasarkan 

ayat ini memakan makanan halal adalah perintah Allah SWT 
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dan karenanya mengkonsumsi makanan halal berarti bagian 

dari melindungi keimanannya.  

Makan makanan halal juga berarti melindungi akal fikiran 

dari segala hal yang merusak fungsi otak. McKeith (2006) 

dan Alice (2021) mengemukakan makna ‘you are what you eat’. 

sebagai suatu bentuk pemrograman diri manusia melalui 

makanan. Ungkapan tersebut dapat memiliki arti ketika 

seseorang dibiasakan dengan makanan serba instan, hal ini 

akan mempengaruhi cara berpikir nya untuk cenderung 

menjadi seorang yang berpikir instan. Hal yang sama juga 

berlaku pada seseorang yang dibiasakan dengan menu 

makanan yang sehat, maka akan berpengaruh terhadap cara 

berpikirnya untuk menjalani hidup sehat. Begitu pun ketika 

seorang muslim dibiasakan mengkonsumsi pangan halal 

akan membentuk pola hidup halal. 

Ungkapan Mens Sana in Corpore Sano menunjukkan adanya 

korelasi penting antara fisik yang sehat dengan jiwa yang 

sehat atau yang saat ini sebagai kesehatan mental, dimana hal 

tersebut utamanya bersumber dari makanan yang 

dikonsumsi. Lachance dan Ramsey (2015) membuktikan 

bahwa terdapat hubungan antara kesehatan pikiran dan 

mental dengan makanan yang dikonsumsi seseorang. Dalam 

ajaran Islam, kata halal yang bermakna diperbolehkan Tuhan 

bersanding langsung dengan kata thayyib yang bermakna 

baik, aman untuk dikonsumsi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemenuhan konsumsi pangan halal berkontribusi 

positif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. 
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Pentingnya mengkonsumsi pangan halal sebagaimana uraian 

diatas menunjukkan bahwa materi tentang halal patut 

menjadi pendidikan dasar dalam keluarga. Hal ini karena 

dalam ajaran Islam, terdapat perintah untuk melindungi diri 

sendiri dan keluarga (QS.66:6). Pelaksanaan perintah 

tersebut diwujudkan melalui pendidikan agama di dalam 

keluarga sebagaimana dinyatakan oleh rasulullah perihal 

keadaan keadaan seorang anak yang terlahir dalam keadaan 

suci dimana keluarganya yang paling berperan penting 

menjadikannya seorang muslim,yahudi, nasrani maupun 

majusi (HR Bukhari dan Muslim). Engel (1994) 

mengemukakan bahwa konsumsi rumah tangga sangat 

ditentukan oleh ibu yang berperan sebagai penanggungjawab 

dalam pemilihan hidangan yang akan dikonsumsi anggota 

keluarganya. Dengan demikian seorang ibu memainkan 

peran penting dalam pendidikan seputar pemenuhan pangan 

halal kepada keluarganya.         

Perintah melindungi diri sendiri dan keluarga yang 

tercantum dalam Alquran tersebut di atas juga mencakup 

perlindungan terhadap harta benda, baik yang diperoleh 

maupun yang digunakan secara halal. Pengertian harta yang 

diperoleh secara hal bermakna bahwa sumber asal harta yang 

diperoleh tersebut diperoleh dengan cara-cara yang halal 

semisal dari hasil bekerja atau berusaha, bukan dari hasil 

mencuri atau korupsi. Adapun pengertian harta yang 

digunakan secara halal salah satunya memiliki makna bahwa 

penggunaan harta yang dimiliki diperuntukkan untuk 

mengkonsumsi segala yang dihalalkan oleh Allah dan tidak 

dipergunakan untuk mengkonsumsi apa-apa yang dilarang-
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Nya. Dengan demikian mengkonsumsi pangan halal 

merupakan bentuk pemenuhan perlindungan terhadap harta 

yang dimiliki agar sejalan dengan perintah Allah.     

Berdasarkan uraian-uraian di atas ketersediaan pangan halal 

sangat penting bagi seluruh masyarakat. Hal ini tidak saja 

terkait dengan ibadah namun juga dampaknya terhadap 

kesehatan dan vitalitas masyarakat Indonesia. Namun yang 

menjadi permasalahan adalah kondisi masyarakat Indonesia 

yangg tidak semua dapat mengakses pangan halal ini baik itu 

karena ketersediaan atau karena kondisi keuangan ataupun 

rendahnya pengetahuan tentang halal mengakibatkan 

seseorang tidak mampu mengakses pangan halal.  

 

Aksesibilitas Pangan Halal Bagi Kelompok Marjinal: 

Permasalahan Bottom of Pyramid 

Pengamatan atas distribusi kekayaan di dunia dan khususnya 

di Indonesia dapat didasarkan pada laporan yang dikeluarkan 

Credit Suisse pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut 

terdapat kesenjangan kemakmuran yang tinggi. Terdapat 0,7 

% penduduk dunia yang memiliki kekayaan > 1 juta dolar 

AS. Dilanjutkan dengan 7,9% penduduk dunia memiliki 

kekayaan berkisar antara 100.000 – 1 juta dolar AS. 

Kemudian terdapat 21,3% penduduk dunia yang memiliki 

kekayaan pada kisaran 10.000 – 100.000 dolar AS. 

Sedangkan sisanya, yakni 70,1 % penduduk dunia memiliki 

kekayaan <10.000 dolar AS. Kelompok ini dikenal dengan 

istilah Bottom of Pyramid (Prahalad 2014). Kondisi 
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ketimpangan global ini dapat dilihat pada  Gambar 11-1 

dibawah ini: 

 

Sumber : Credit Suisse (2017) 

Gambar 11-1 Piramida Distribusi Kemakmuran Penduduk Dunia 

 

Lembaga ini juga menemukan bahwa hanya 0,1% penduduk 

dewasa di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta 

dolar Amerika, atau kurang lebih 15 miliar rupiah. Di 

bawahnya, ada kelompok penduduk yang memiliki kekayaan 

100 ribu-1 juta dolar, jumlahnya lebih banyak yakni sekitar 

1,1%. Kemudian, ada kelompok yang memiliki kekayaan 

10.000 – 100.000 dolar, yang berjumlah 17% dari 

populasi. Terakhir, penduduk yang memiliki kekayaan di 

bawah 10.000 dolar, atau kurang dari 150 juta rupiah. 

Kelompok ini berjumlah 81,9 persen dari populasi 

Indonesia. Jika dibuat dalam bentuk grafis, pengelompokan 
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distribusi kekayaan masyarakat Indonesia maka dapat dilihat 

pada Gambar 11-2. 

 

Sumber: Credit Suisse 2017 

Gambar 11-2 Distribusi Pendapatan Indonesia dan Dunia (%) 

 

Dalam laporan terbaru yang juga dikeluarkan oleh Credit 

Suisse pada tahun 2021, relatif tidak ada perubahan 

komposisi pada jumlah orang dengan pendapatan tertinggi 

di Indonesia. namun begitu, jumlah orang kaya yang ada di 

Indonesia mampu menempatkan Indonesia dalam peringkat 

ke-26 dalam hal persentase jumlah orang-orang terkaya di 

dunia. 
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Hasil survei bank dunia pada Januari 2020 menunjukkan 

bahwa jumlah orang rentan miskin di Indonesia berjumlah 

sekitar 145 juta penduduk atau hampir seperempat dari 

jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkkan bahwa 

masyarakat Indonesia belum aman sepenuhnya dari 

kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada 

tanggal 15 Juli 2021, bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% 

atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus 

miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari 

September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan 

kondisi sebelum pandemi pada September 2019. 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11-3 berikut. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), dalam smeru.or.id 

Gambar 11-3 Tingkat Kemiskinan Nasional September 2014 - Maret 

2021 (% populasi) 
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Dari Gambar 13-3 tersebut di atas, dampak pandemi Covid-

19 berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di 

Indonesia. Bahasan kemiskinan ini menjadi hal penting 

mengingat status ekonomi seseorang sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan dalam hal mengakses makanan apalagi 

makanan halal. Perbedaan kelompok miskin dan kaya dalam 

mengakses makanan dapat dilihat dari share pengeluaran 

untuk makanan dari total pendapatan dimana rata-rata 

penduduk kaya sebesasr 30 persen dan kelompok 

berpendapatan menengah sebesar 50 persen. Suryana (2014) 

menjelaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia secara 

makro dapat menjangkau makanan namun belum dengan 

kualitas yang diinginkan. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi definisi Ketahanan 

Pangan dan Gizi adalah kondisinya terpenuhinya kebutuhan 

Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi 

kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Meskipun kata Halal tidak disebutkan secara spesifik namun 

kata tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan dapat 

menggambarkan hal tersebut.  

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki kelompok 

masyarakat marjinal ini hanya mampu membeli makanan 

yang terjangkau di sekitar mereka apakah pedagang keliling 

ataupun warung di dekat rumah. Penelitian Dewi dkk (2017) 



 

 

 

 251 

melihat pilihan tempat belanja dan pendapatan dan 

menemukan bahwa sebagian besar penduduk perkotaan di 

Bali yang berpendapatan rendah belanja di warung terdekat. 

Kondisi ini menjadi lebih serius dikarenakan hampir 

kebanyakan pedagang keliling dan juga warung-warung kecil 

menyediakan jajanan yang tidak berlabel halal karena 

sebagian besar merupakan produk usaha mikro kecil 

ataupun home industri.  

Isu ketidakhalalan terutama berasal dari proses pengolahan 

makanan, mengingat bahwa sekarang ini semakin banyak 

produk pangan yang bersifat olahan. Meskipun makanan 

tersebut tidak mengandung babi namun jika di produksi oleh 

non muslim yang tidak faham halal, bisa jadi makanan yang 

diolahnya mengandung campuran daging yang tidak 

disembelih secara halal. Atau bisa juga produsen muslim 

namun tidak paham dengan istilah nama bahan-bahan yang 

tidak jelas kehalalannya, semisal kaldu atau bumbu penyedap 

yang tidak halal. Disamping itu kasus-kasus penipuan karena 

masalah moral hazard juga banyak ditemukan seperti daging 

sapi yang dioplos dengan celeng, bakso daging tikus dan lain 

sebagainya, termasuk nasi goreng yang menggunakan daging 

babi. Meskipun sebagian besar kelompok masyarakat ini 

tidak aware dengan masalah halal, namun Negara 

bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan berupa 

keterjaminan pangan halal bagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas muslim sebagaimana diamanatkan dalam 

pembukaan UUD 1945.  
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(4a) (4b) 

Gambar 11-4a. Potret Risiko Pangan Tidak Halal Yang Dihadapi 

Masyarakat Melalui Layanan Pesan Daring 

Gambar 11-4b. Roti kemasan tanpa ada informasi halal maupun 

keterangan mengenai komposisi bahan yang di kandung dalam roti 

tersebut. 

 

UU No.33 Tahun 2014 dan PP no.39 tahun 2021 sebagai 

Landasan Turunan Penjaminan Negara Dalam 

Pemenuhan Pangan Halal 

Sebagai bentuk amanat terhadap pelaksanaan UUD 1945 

pasal 28A, 28C(1), pasal 28E dan pasal 29(2) sebagaimana 

disebutkan di awal Pemerintah sebagai pengelola negara 

sudah memberikan perlindungan jaminan halal kepada 

masyarakat yaitu UU no.33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal (JPH). Bahkan sebelum adanya UU ini 

Pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan terkait 

dengan halal (Tulus, 2011) diantaranya:  

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang 

Pangan meskipun UU ini  Dalam Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 2 termuat 

asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi 

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, sertakepastian hukum”. Namun dari semua 

UU itu masalah pencantuman halal bersifat sukarela 

bukan sesuatu yang wajib.  

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang 

Label dan Kemasan  

(3) Iklan Pangan Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan 

Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran 

Makanan Olahan Melalui instruksi No 2 tahun 1991. 

pada tanggal 12 Juni 1991, menginstruksikan kepada 

Menteri Koordinatcr Bidang Kesejahteraan 34 Rakyat, 

Menteri Dalarn Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri 

Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, 

Menteri Agarna dan para Gubernur/Kepala Daerah 

Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan 

pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. 

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan 

bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produks 

dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat 

terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan 

keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut 

tercapai perIu dilakukan peningkatan dan pengawasan 

kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran 

makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus 

dan terkoordinir. 
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(4) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985. Nomor 68 

Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” 

Pada Lebel Makanan,  

(5) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 

82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman 

tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

:924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan 

atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996, dalam 

Pasal 3 Permenkes ini disebutkan: (1) Produk makanan 

yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Mie; b. Bumbu 

masak; c. Kecap; d. Biskuit; e. minyak goring; f. 

Coklat/permen; g. Susu, es krim; h. Daging dan hasil 

olahannya; i. Produk yang mengandung minyak hewan, 

gelatine, shortening, lecithin; j. Produk lain yang dianggap 

perlu (2) Produk makanan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan makanan 

halal berdasarkan hokum Islam; b. diproduksi sesuai 

dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana 

terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.  

(6) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI 

dan Menteri Kesehatan RI No. 

472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No.68/1985 

tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. 

Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram’ 

produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan 
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pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan 

Obat dan Makanan 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut secara hukum 

Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada 

masyarakat akan keterjaminan produk halal. Namun pada 

produk hukum sebelumnya pencantuman label halal masih 

bersifat sukarela sedangkan UU No 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal sudah mewajibkan pencantuman 

halal untuk semua makanan yang beredar di Indonesia 

dimana JPH ini diselenggarakan oleh suatu badan yang 

khusus dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).   

Penetapan UU terkait JPH ini sebelumnya banyak 

menimbulkan Pro dan Kontra dan salah satu isu yang 

diangkat adalah dari sisi ekonomi yang memberatkan pelaku 

usaha terutama kelompok usaha mikro dan menengah. 

Dalam sisi ekonomi sebenarnya adanya labelisasi halal 

membuka kesempatan ekspor yang lebih luas ke negara-

negara Muslim seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur 

Tengah lainnya. Keterlambatan ini mengakibatkan peluang 

ekspor ini dimanfaatkan oleh negara lain seperti Malaysia, 

Singapura atau Thailand dan negara lain yang melihat 

peluang ini.  

Implementasi UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal baru-baru ini telah diperkuat dan diperjelas 

dengan PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam PP ini diatur tentang 

hal-hal yang sifatnya lebih operasional dalam hal 
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penyelenggaraan produk halal seperti aturan dan prosedur 

pengurusan produk halal, pihak-pihak yang terlibat, asesmen 

terhadap pihak-pihak yang terlibat termasuk pengawasan 

dan keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan.  

 

Implementasi Kebijakan Self-Declare Pada Usaha 

Kecil dan Mikro: menjawab Keresahan Pelaku Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian koperasi 

UKM pada tahun 2019 bahwa jumlah pelaku usaha kecil dan 

mikro jumlahnya mencapai 65,2 juta pelaku usaha (99%) dari 

seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dari jumlah UMK 

tersebut berdasarkan data BPS terdapat 3,9 juta usaha mikro 

dan kecil (UMK) yang bergerak di bidang usaha makanan 

dan minuman pada 2019. Provinsi Jawa Barat merupakan 

provinsi dengan UMK makanan dan minuman tertinggi, 

yaitu sebanyak 791.435 UMK. Diikuti Jawa Timur dengan 

jumlah UMK makanan dan minuman sebanyak 746.732 

UMK. Jumlah ini tidak sedikit dan berdasarkan beberapa 

hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaku usaha di level 

mikro dan kecil ini belum memahami tentang masalah halal 

dan juga aturan tentang label halal sebagaimana dilakukan 

oleh Dharu (2016), Tanjung (2019) dan Mita (2020).  

Tidak meratanya informasi, sosialisasi dan edukasi yang 

dilakukan pemerintah sehingga pedagang makanan informal 

belum mengetahui tentang kewajiban yang dimaksud dalam 

aturan-aturan terkait dengan halal sebagaimana disebutkan 

diatas. Keterbatasan-keterbatasan dalam mengakses 
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informasi ini mengakibatkan penerapan labelisasi halal di 

kalangan pedagang ataupun produsen makanan skala rumah 

tangga menjadi terkendala padahal dalam PP no 39 tahun 

2021 pasal 48 disebutkan: “Pelaku Usaha berhak 

memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai 

sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi produk 

Halal dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal 

secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif 

“ namun demikian PP ini belum memberikan informasi 

teknis bagaimana edukasi dan sosialisasi mengenai sistem 

JPH kepada UMK. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku 

UMK ini menjadi sesuatu yang penting sebagaimana 

disebutkan sebagian besar makanan yang diakses kelompok 

masyarakat menengah ke bawah yang merupakan bagian 

piramida terbesar dan terbawah (bottom of pyramid) dipasok 

oleh UMK. 

Self declare atau deklarasi mandiri adalah salah satu upaya 

Pemerintah mengatasi keterbatasan usaha mikro kecil 

mengurus sertifikasi halal.  Self declare berarti pernyataan 

mandiri dari pelaku usaha atas kehalalan produk yang 

dijualnya. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengklaim 

bahwa produk makanan dan minuman yang dijual telah 

memenuhi standar halal, sebelum mendapatkan sertifikasi 

halal resmi dari pemerintah. Hal ini dijelaskank pada PP 

no.39 tahun 2021 pada pasal 79 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha 

mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha 

mikro dan kecil. Namun dalam memberikan pernyataan ini, 

pelaku UMK harus memiliki aset dan kekayaan bersih 
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tertentu yang ditetapkan oleh peundangang-undangan dan 

menggunakan bahan yang sudah jelas kehalalannya dan 

proses yang halal. Proses Pangan Halal (PPH) harus 

dilakukan oleh Pihak Penyelia dimana Penyelia dibayar oleh 

Pelaku Usaha. Pernyataan (ikrar) kehalalan ini diverifikasi 

dan dapat berasal dari perguruan tinggi maupun ormas 

kemasyarakatan untuk diteruskan kepada BPJPH dan 

mendapatkan fatwa halal dari MUI.  Namun sampai saat ini 

self declare masih belum jelas praktiknya dilapangan 

dikarenakan belum ada aturan turunan yang membahas 

petunjuk teknisnya, dan kemungkinan besar banyak UMK 

yang belum mengetahui dan memahami hal ini.  

Untuk menjembatani persoalan ketidakampuan pelaku 

usaha terutama UMK dalam pengurusan sertifikasi halal, 

Keberadaan PP no.39/2021 memberikan ruang 

pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap 

yang dimulai sejak Oktober 2021 hingga selambatnya tahun 

2034 agar nantinya seluruh pelaku usaha dapat memiliki 

sertifikat halal atas produk pangan yang dijualnya. Selama 

masa transisi ini berarti konsumen dari kelompok marjinal 

dihadapkan pada risiko makanan yang belum terverifikasi 

jelas kehalalannya. Beredar luasnya  makanan-makanan tidak 

halal atau tidak memiliki deklarasi halal dapat dikarenakan 

karena moral hazard pedagang namun bisa juga dikarenakan 

ketidaktahuan dari pedagang terkait dengan kehalalan bahan 

baku yang digunakan atau ketidakfahaman cara 

mendeklarasikan bahwa produknya adalah halal. Maka dari 

itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk sementara 

waktu adalah mendorong pemerintah mewajibkan bagi 
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kelompok usaha kecil mikro penghasil makanan dan 

minuman untuk mencantumkan komposisi produk 

makanan yang dijual sehingga membantu konsumen 

memahami isi kandungan dan kehalalan maupun keharaman 

dari makanan tersebut. Setidaknya hal ini dapat diberlakukan 

sampai dengan pelaksanaan self declare berjalan efektif di 

lapangan. 

Pasal-pasal dalam PP ini belum menjelaskan tentang biaya 

Penyelia Halal, dimana Penyelia halal dibutuhkan dalam 

PPH. Hanya disebutkan bahwa penyelia Halal dibayar oleh 

usaha. Sementara itu, pendampingan tidak jelas apakah ada 

biaya dari UMKM atau tidak namun untuk pengajuan 

sertifikasi halal dari UMK kepada BPJPH tidak dikenai biaya 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara 

(Pasal 81). Jika biaya pendampingan dibebankan kepada 

pelaku usaha mikro atau ultra mikro seperti usaha produksi 

makanan minuman skala rumah tangga tentunnya akan 

memberatkan karenan umumnya kelompok usaha mikro 

atau ultra mikro bersifat subsisten atau hanya mampu untuk 

bertahan atau menyambung hidup.  Namun disisi lain   

masyarakat membutuhkan keterjaminan akan kehalalan 

produk. Untuk menjembatani ini maka perlu dipikirkan 

insentif untuk para pendamping yang berasal dari organisasi 

masyarakat ataupun peran perguruan tinggi.  
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Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Proses 

Produk Halal: Optimalisasi Pengabdian Masyarakat 

bagi Perguruan Tinggi 

Pernyataan halal bertujuan untuk mempermudah pelaku 

UMK dalam menjamin kehalalan produknya. Namun, 

kebijakan ini kemungkinan memiliki celah dalam 

implementasinya sebagaimana aturan-aturan terkait halal 

sebelumnya. Terlepas dari ketersediaan pendamping, 

penyelia dan pengawas dalam pelaksanaannya self declare ini 

mungkin akan terhambat karena beberapa faktor.  

1. Ketidaktahuan pengusaha UMK tentang konsep halal. 

Ketidaktahuan ini dapat terjadi karena tidak pernah 

mendapatkan edukasi tentang halal secara menyeluruh.  

2. Produsen makanan dan minuman atau pengusaha 

UMK bukan beragama Islam.  

3. Faktor moral hazard. Hal ini biasanya dimotivasi oleh 

keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan 

menghalalkan berbagai cara. demi keuntungan bisnis 

memalsukan status kehalalan dari tidak halal menjadi 

halal 

4.  Keharaman yang tidak jelas atau abu-abu (syubhat)  

karena pencampuran zat tertentu ataupun kesalahan 

dalam prosesnya sehingga tidak jelas kehalalannya.  

Beberapa faktor ini maka pengawasan menjadi hal yang 

penting dilakukan karena berdasarkan hadis Rasulullah Nabi 

saw.:   
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Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir Ra., ia 

berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang 

haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada 

perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak 

orang. Maka barang siapa menjauhi diri dari yang 

syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan 

kehormatannya. 

Dari penjelasan hadis di atas, produk yang lebih menjadi 

ancaman di masyarakat adalah produk yang syubhat . Hal ini 

karena tidak diketahui secara jelas status kehalalannya 

sehingga peran pengawasan menjadi sangat penting.    

PP no 39 2021 dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan 

secara berkala 6 bulan sekali atau sewaktu waktu (sidak). 

Namun tidak jelas pengawasan  sewaktu waktu ini kapan dan 

apakah termasuk produk usaha kecil dan mikro. Periode 

pengawasan setiap 6 bulan untuk siklus produksi pangan 

yang pola perputarannya harian menjadi sangat lama. 

Sehingga untuk memastikan keterjaminan produk halal yang 

beredar di masyarakat juga membutuhkan ķeterlibatan 

masyarakat baik secara perorangan ataupun organisasi 

(organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan Islam, perguruan 

tinggi) dapat berperan aktif.  

Peran serta masyarakat pada dalam membangun ekosistem 

jaminan halal dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 

144. Peran serta masyarakat dalam pasal tersebut lebih 

kepada melaporkan kepadapihak yang berwenang jika 

https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/halal
https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/haram
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mendapati makanan atau produk yang diduga tidak halal. 

Untuk ini masyarakat harus diberikan edukasi tentang halal .  

Namun, lebih dari sekedar pengawasan, keterlibatan 

masyarakat dalam PP 39/2021 sangat besar mulai dari 

sosialisasi dan edukasi deklarasi halal kepada pelaku UMK, 

pendampingan PPH di kalangan pelaku usaha terutama 

UMK, termasuk publikasi. Keterlibatan masyarakat dalam 

membantu publikasi ke masyarakat bahwa suatu UMK 

sedang mendapat pendampingan self declare kehalalan 

produknya, dapat membantu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat akan jaminan kehalalan produk yang dijual. 

Termasuk juga membantu akselerasi pemasaran produk-

produk pangan halal dari pelaku UMK yang sudah 

melakukan self declare melalui jejaring organisasi masyarakat 

keislaman yang berbadan hukum, yayasan Islam maupun 

perguruan tinggi. Serta yang tidak kalah pentingnya, turut 

berperan dalam pengawasan produk halal yang beredar di 

masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial 

sebagaimana dalam masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin 

fungsi ini dijalankan oleh Lembaga yang dikenal hisbah yang 

bertujuan melakukan amar makruf nahi mungkar. 

Pada PP No 39/2021 selain menyebutkan peran masyarakat 

dalam pengawasan secara spesifik menyebutkan Perguran 

Tinggi (PT) dan juga Yayasan atau Organisasi 

kemasyarakatan yang beranggotakan umat Islam. 

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan juga Ormas Islam 

dimulai dari Lembaga Penjamin Halal, Penyelia Halal, 

Pendampingan, bahkan auditor (meskipun untuk auditor ini 
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disyaratkan berasal dari jurusan tertentu). Ini berarti 

berdasarkan PP 39/2021 memberikan peluang dan peran 

yang seluas-luanya kepada insan akademisi untuk 

mengabdikan diri kepada masyarakat.Bahkan untuk 

sosialisasi dan edukasi kepada kelompok usaha mikro dalam 

membuat pernyataan halal dapat dilakukan oleh civitas 

akademika (dosen dan mahasiswa) sebagai salah satu 

program pengabdian masyarakat. Bagian ini masih sangat 

besar kuenya mengingat masih banyak pelaku UMK yang 

tidak memahami pengurusan sertifikasi halal bahkan 

membuat pernyataan halal. Termasuk yang paling penting 

untuk mendapatkan sosialisasi kepada pengusaha non 

muslim yang bergerak dibidang makanan bahwa halal tidak 

hanya tidak mengandung babi namun juga turunannya dan 

termasuk juga hewan yang tidak disembelih dengan 

menyebutkan nama Allah.   

Peran serta Perguruan Tinggi dalam rangkaian proses 

penjaminan produk halal ini merupakan sesuatu yang sangat 

strategis mengingat beberapa hal. 1) Perguruan Tinggi 

memiliki tridarma perguruan tinggi yang mencakup 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

2) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta 

yang berbasis keislaman hampir dapat dijumpai disemua 

wilayah di Indonesia sehingga memudahkan bagi pelaku 

usaha, 3) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi 

Swasta berbasis keislama, terutama yang memiliki Program 

studi Ekonomi Syariah memiliki kecakapan yang 

pengetahuan yang mumpuni terutama terkait dengan halal 

sehingga dapat menularkan ilmunya dengan baik dan 
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menjadi garda terdepan sosialisasi dan edukasi masyarakat 

terkait dengan halal, 4) Terkait dengan point 3 dan sikap 

kritis civitas akademika sehingga dapat melakukan fungsi 

pengawasan terhadap produk halal atau tidak halal yang 

beredar di masyarakat, 5) membuka wawasan civitas 

akademis khususnya ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam 

tidak hanya Bank syariah, zakat wakaf namun juga mencakup 

halal.  

Dengan partisipasi aktif perguruan tinggi dalam pelaksanaan 

PP no 39/2021 tidak hanya membantu UMK dalam 

membuat pernyataan halal terkait dengan produknya namun 

juga membantu penyediaan pangan halal untuk semua 

lapisan masyarakat termasuk kelompok marjinal atau the 

bottom of pyramid.  

 

Penutup  

UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan 

PP no 39 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan 

Produk Halal merupakan jaminan secara yuridis bahwa 

Pemerintah memberikakn perlindungan halal kepada semua 

komponen masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang 

pernyataan halal sebagai syarat mendapatkan sertifikasi halal 

bagi kelompok mikro kecil yang terdalam PP no 39/2021 

merupakan sebuah langkah penting yang dapat 

mempermudah pelaku usaha mikro kecil penyedia makanan 

minuman untuk menginformasikan staus kehalalan produk 

mereka. Namun sampai saat ini belum jelas efektifitas 

berlakunya di lapangan.  
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Amanat dalam PP 39/2021 dalam rangka pelaksanaan 

kewajiban halal ini kelompok UMK diberi waktu sampai 

dengan Oktober 2034. Untuk waktu 13 tahun kedepan 

dalam rangka menjamin peredaran produk halal pemerintah 

perlu menghimbau pelaku usaha mencantumkan komposisi 

bahan makanan di kemasannya sehingga masyarakat dapat 

menilai kehalalannya.  

Keterlibatan yang besar dari Perguruan Tinggi sebagaimana 

tercantum dalam PP 39/2021 merupakan hal yang strategis 

mengingat Tri Darma Perguruan Tinggi, Lokasi PT yang 

banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, Perguruan Tinggi 

mampu melakukan sosialisasi dan edukasi serta 

pendampingan kepada masyarakat termasuk UMK serta 

sikap kritis dari insan akademis sangat penting dalam 

pengawasan peredaran produk halal di Indonesia. Dengan  

peran aktif  perguruan tinggi dalam penyelenggaraan produk 

Halal ini diharapkan upaya pemerintah dalam memberikan 

jaminan pangan halal kepada semua lapisan masyarakat 

dapat terealisasi.  
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Potensi Pengembangan Wisata Halal 

Medis di Indonesia 

Andi Fariana, Prameswara Samofa Nadya, dan 
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Abstrak 

Wisata halal medis merupakan suatu varian dari wisata halal 
dengan mengandalkan pada pelayanan medis yang dibalut 
oleh berbagai fasilitas pariwisata dengan konten halal yang 
membawa ketenangan bagi wisatawan Muslim yang juga 
dapat dinikmati secara universal oleh pemeluk agama 
lainnya. Di beberapa negara jenis wisata ini telah mulai 
dikembangkan dengan berbagai kekhasan bentuk pelayanan 
medis yang ditawarkan. Indonesia sebagai negara dengan 
penduduk muslim terbesar memiliki berbagai keunggulan, 
baik dalam wisata halal maupun dalam dunia medisnya. 
Karena itulah terbuka peluang yang sangat besar untuk 
mengembangkan wisata halal medis. Meskipun memiliki 
peluang dari berbagai potensi yang ada namun model wisata 
halal medis belum ada di Indonesia. Diperlukan penelitian-
penelitian untuk mencari model yang tepat bagi wisata halal 
medis yang akan dikembangkan di Indonesia. Tulisan ini 
mencoba memaparkan perihal wisata halal medis yang 
menjadi bagian dari wisata halal serta potensi-potensi yang 
dapat ditelusuri dan dikembangkan dalam rangka 
mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional 

Kata Kunci: wisata halal; wisata halal medis; ekonomi 
nasional 

 



 

 

 

 269 

Abstract 

Halal medical travel is a variant of halal tourism that relies 

on medical services wrapped in various tourism facilities 

with halal content comfortable for Muslim tourists which 

can also used universally by adherents of other religions. In 

other countries, this type of tourism has developed with 

various characteristics of medical services. Indonesia as a 

country of largest Muslim has some advantages, both in halal 

tourism and in the medical service. So, there is a big 

opportunity to develop halal medical travel. Although has a 

big opportunity, there is no halal medical travel yet in 

Indonesia. It is needed the research to find out an 

appropriate model for halal medical travel to be developed 

in Indonesia. This chapter tries to explain about halal 

medical travel, which is a part of Muslim friendly travel, also 

looking for potentials that can be explored and developed in 

order to support national economic growth. 

Keyword: muslim-friendly travel; halal medical travel, 

economic growth 
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Pendahuluan 

Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) merupakan sebuah 

fenomena besar dunia, berbagai negara menetapkan situasi 

ini sebagai bencana nasional, tidak terkecuali di Indonesia 

(Koernia, 2020). Namun bencana ini ternyata menuai banyak 

hikmah, salah satunya tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan 

(Tripathi et al., 2020). Di sisi lain, sebelum merebaknya 

pandemi ini, dunia tengah membicarakan suatu tren baru di 

dunia bisnis, yaitu tren halal, di mana wisata halal menjadi 

salah satu klasternya. Bahkan di beberapa tempat, wisata 

halal telah lebih spesifik dengan tema-tema khusus, salah 

satunya adalah kesehatan. Bentuk wisata halal yang 

mengusung tema kesehatan adalah wisata halal medis, yang 

saat ini telah dipraktikkan di beberapa negara di dunia, 

seperti Malaysia (Rahman et al., 2017; Sarwar et al., 2014), 

Thailand (Finch, 2014), Singapura, Korea Selatan dan India 

(Isti, 2017).  

Bicara tentang wisata halal, menurut survei yang dilakukan 

oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019, 

Indonesia menduduki peringkat pertama destinasi wisata 

halal dunia (Bahardeen, 2019). Di tengah kondisi kesadaran 

akan kesehatan yang semakin meningkat, Indonesia memiliki 

peluang untuk meraih ceruk pasar atas wisata halal medis 

(Puspaningtyas & Alamsyah, 2019). Salah satu potensi yang 

dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah rumah sakit yang 

terakreditasi sampai dengan Februari 2020 sudah mencapai 

2.469, bahkan dua belas diantaranya telah terakreditasi 

internasional (Liputan6.com, 2020). 
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Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan destinasi, 

melainkan juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung 

(Andriani et al., 2015). Berdasarkan GMTI 2019 (Bahardeen, 

2019) terdapat sembilan dasar kebutuhan iman (nine key faith-

based needs) yang menentukan perilaku konsumsi wisatawan 

Muslim, yaitu: 1) makanan dan minuman halal; 2) tempat 

ibadah; 3) pelayanan kebutuhan Ramadhan; 4) toilet yang 

menyediakan air; 5) aktivitas yang terbebas dari haram; 6) 

fasilitas dan layanan rekreasi dengan privasi; serta 7) kondisi 

wisata yang terbebas dari Islamophopia; 8) dampak sosial; 

dan 9) pengalaman dari Muslim setempat. Kesembilan dasar 

tersebut, menjadikan sebuah destinasi wisata memenuhi 

syarat untuk menjadi destinasi wisata halal. Potensi 

wisatawan saat ini berasal dari berbagai negara yang sebagian 

besar mendatangi wilayah-wilayah Timur Tengah, Eropa, 

Afrika Utara dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wisata 

halal medis berkembang dari sebuah kesadaran bahwa 

pengembangan pariwisata halal harus memberikan manfaat 

kepada wisatawan dengan mengusung nilai-nilai tertentu 

dengan berbagai tema yang dapat dibangun, salah satunya 

adalah wisata halal medis (Ratnasari, 2020). 

Di sisi lain, wisata medis maupun wisata halal medis yang 

telah ada di beberapa negara menyisakan beberapa 

problematika yang masih harus dibenahi, baik terkait bentuk 

yang efektif (Ko, 2011), imbasnya terhadap penduduk lokal 

(Ormond et al., 2014; Pocock & Phua, 2011), maupun 

berbagai permasalahan kesehatan yang masih tersisa (Rusli, 

2019). Perlu dilakukan penelitian untuk menemukan sebuah 

model yang ideal bagi wisata halal medis dengan situasi dan 
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kondisi yang ada di Indonesia guna menciptakan sebuah 

ekosistem yang menguntungkan, bukan hanya bagi 

wisatawan, tetapi juga bagi penduduk lokal. Terciptanya 

model wisata halal medis yang ideal diharapkan dapat 

menjadi salah satu referensi dalam mengaplikasikan wisata 

halal medis di Indonesia. Tumbuhnya wisata halal dapat 

memperkuat perekonomian masyarakat yang melibatkan 

sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

(Fitrianto, 2019) yang pada akhirnya ikut berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itulah 

artikel ini ditulis yaitu memberikan gambaran atas arti 

pentingnya dilakukan penelitian untuk menemukan model 

pengembangan wisata halal medis. 

 

Pembahasan 

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun 

ketahun sangat pesat dan terlihat adanya dukungan 

Pemerintah yang cukup besar. Berikut tabel pertumbuhan 

dengan pendekatan tahun dan aktivitas yang berkaitan 

dengan aktivitas ekonomi syariah. 

Tabel 12-1 Aktivitas Ekonomi Syariah di Indonesia 

Tahun Kegiatan 

1980 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendiskusikan 
tentang bank Islam sebagai pilar Ekonomi Islam 

1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk 
kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di 
Indonesia 

1991 Berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) 
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1992 Bank Muamalat resmi beroperasi dan isyarat 

diperbolehkannya bank dengan sistem bagi hasil yaitu 

sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 7 tahun 1992 
1998 Disempurnakannya UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU 

No. 10 Tahun 1998 bahwa ada dua sistem di perbankan 

Indonesia, yaitu konvensional dan sistem syariah 
2004 Terbitnya UU No. 21 Tahun 2004 tentang wakaf, hal ini 

guna memperbaiki tata kelola keuangan syariah 
2008 Terbitnya UU No. 11 Tahun 2008, mengenai SBSN 

(Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah 
2009-

2010 
Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong 

peningkatan jumlah BUS (Bank Umum Syariah) dari 

sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu 2 

tahun 
2013 Fungsi Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah 

berpindah dari Bank Indonesia ke OJK 
2014 Terbentuknya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal 
2015 Industri perbankan syariah yang terdiri dari 12 Bank 

Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh 

Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS.  
2016 Terbentuknya KNKS (Komite Nasional Keuangan 

Syariah)  
2017 Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) untuk melaksanakan proses JPH. 
2019 JPH mulai diberlakukan dan Presiden Joko Widodo 

meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 

2019-2024 
2021 ● Ekonomi Syariah di Indonesia semakin 

berkembang pesat, pemerintah menerbitkan 
berbagai regulasi seperti regulasi jaminan produk 
halal diperbaharui dengan UU Cipta Kerja yang 
dilaksanakan dengan peraturan pemerintah nomor 
39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal. 
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● Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf 
Uang dan Brand Ekonomi Syariah 

● Pada 1 Februari, resmi terbentuk Bank Syariah 
Indonesia 

Sumber: Hasil olahan dari berbagai data 

Tabel 12-1 hanya gambaran sederhana bahwa ekonomi 

syariah di Indonesia cukup kondusif perkembangannya. 

Selain informasi tersebut tentu akan semakin terlihat 

dukungan Pemerintah jika dilihat dari aspek hukum 

ekonomi syariah secara komprehensif yang dapat 

ditunjukkan dari lahirnya berbagai Peraturan Perundang 

Undangan yang diterbitkan dalam mendukung industry 

keuangan bank maupun keuangan non-bank termasuk aspek 

industri halal lainnya. Peraturan Perundang Undangan 

tersebut ada yang berasal dari fatwa DSN-MUI (Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) maupun 

Peraturan Perundang Undangn yang lahir atas dasar 

masukan dan dorongan serta inisiatif dari pelaku industry 

ekonomi syariah maupun murni yang merupakan inisiatif 

penyelenggara negara dalam rangka menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pertumbuhan semua aspek ekonomi 

syariah. 

Salah satu aktivitas ekonomi syariah yang tidak terpotret di 

dalam tabel di atas dan belakangan dikembangkan adalah 

tentang pariwisata halal. Di dalam konsideran Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

disebutkan bahwa potensi alam, budaya, peninggalan 

sejarah, purbakala, seni dan budaya merupakan sumber daya 

dan modal untuk pembangunan kepariwisataan. Selain itu 

disebutkan pula bahwa kepariwisataan merupakan bagian 
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integral dari pembangunan Nasional yang dilakukan secara 

terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang 

tujuannya untuk mendorong pemerataan kesempatan 

berusaha dan memperoleh manfaat. Isi konsideran Undang 

Undang ini dipertegas pada Bab I Pasal 1 butir 4 yang 

mengartikan kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan 

yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multidisplin.  

Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu 

negara yang paling progresif didalam pengembangan wisata 

halal sebagai bagian dari bentuk pengembangan 

kepariwisataan. Wisata halal di Indonesia tergolong unik 

karena negara dengan penduduk muslim terbesar tidak 

hanya mengedepankan wisata religi sebagaimana identik dari 

wisata halal, tetapi dikembangkan dan dikemas lebih 

beragam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, 

pengobatan, sejarah, kultural atau bahkan olahraga yang 

menawarkan sejumlah fitur dan simbol Islam (Jaelani, 2017). 

Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan destinasi 

melainkan juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung 

(Andriani et al., 2015), bahkan yang penting adalah mencari, 

menemukan dan meletakkan nilai-nilai dasar pengembangan 

pariwisata di Indonesia yang meliputi dan berdasarkan 

kepada nilai-nilai keagamaan, sumberdaya alam, fashion, 

makanan, kesehatan, sejarah, olahraga, budaya dan hospitality 

tourism value (Ratnasari, 2020). Hal ini sejalan dengan 

pengertian pariwisata halal yang merupakan bagian dari 

industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim 

yang pelayanannya merujuk kepada aturan-aturan Islam 

(Syahid, 2015), namun di dalam perkembangannya bukan 
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hanya ditujukan untuk muslim karena memiliki keunggulan-

keunggulan.  

Beberapa indikator wisata halal yang dirumuskan oleh 

Kementerian Pasriwisata bersama dengan DSN-MUI adalah 

orientasi kepada keuntungan bagi masyarakat, orientasi 

kepada penyegaran dan ketenangan, pencegahan terhadap 

aktivitas kesyirikan dan tahayul, pencegahan terhadap 

aktivitas asusila dan tidak bermoral,  penjagaan terhadap 

perilaku, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan, penjagaan 

terhadap kepercayaan, keamanan dan kenyamanan, 

universalitas dan inklusifisme, perlindungan terhadap 

lingkungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, 

budaya dan kearifan lokal (DSN-MUI, 2016). Indikator ini 

menunjukkan bahwa wisata halal tidak hanya menjadi anti 

tesis dari wisata konvensional tetapi juga merujuk kepada 

tata kelola pelayanan dengan menggunakan platform nilai 

Islam (Surwandono et al., 2020). 

Sebagai bagian dari pengembangan wisata halal, saat ini 

tengah dilakukan pengembangan wisata halal dalam bidang 

kesehatan yang dikenal dengan istilah wisata halal medis. Di 

dalam IIHE (India International Halal Expo) pada Januari 2020 

yang melibatkan industri halal lebih dari 100 negara, salah 

satu yang dipamerkan adalah produk-produk komestik dan 

alat-alat kesehatan (Puspaningtyas & Alamsyah, 2019). Jadi, 

Indonesia bukan hanya menjadi negara dengan peringkat 

pertama destinasi wisata halal dunia (GMTI-Global Muslim 

Travel Index) pada Tahun 2019, tetapi juga tengah 

mengembangkan wisata halal medis. Hal ini dilakukan 

karena melihat potensial yang dimilikinya, oleh karena itu 

diperlukan kolaborasi dari semua pihak dan tentunya model 
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pengembangan yang tepat dalam pelaksanaannya. 

Pengembangan wisata halal medis bukan hanya 

mengembangkan rumah sakit yang berseritifikasi halal tetapi 

juga mengembangkan segala aspek yang berkaitan dengan itu 

seperti hotel syariah, makanan halal, kebutuhan rekreasi dan 

lainnya, sebagaimana yang telah dikembangkan di Thailand, 

Singapura dan Malaysia (Puspaningtyas & Alamsyah, 2019). 

Bumrungrad Hospital Internasional di Thailand merupakan salah 

satu rumah sakit terbaik di dunia dalam hal medical tourism. 

Rumah sakit ini menjual keunggulan dengan tenaga medis 

berpengalaman dan ahli tetapi juga keramahtamahan, 

standar biaya berobat yang lebih rendah dibandingkan 

Malaysia dan Singapura serta memiliki klinik VitaIlife 

Scientitific Wellness Center yang memfokuskan pada kesehatan 

dari sisi kesehatan kulit dan kecantikan (anti aging), weight loss, 

kesehatan seksual dan lain-lain (Medics Indonesia, 2020). 

Medical tourism didefinisikan sebagai upaya pihak tujuan 

wisata untuk menarik wisatawan dengan cara 

mempromosikan layanan dan fasilitas layanan kesehatannya 

disamping fasilitas layanan regulernya (Rusli, 2019). 

Implikasi nyata dari dikembangkannya medical tourism ini 

adalah dalam bidang ekonomi. Malaysia (Indonesia 

menyumbang 45.8% pada sektor ini), Thailand, Singapura 

dan India adalah contoh negara-negara yang mendapatkan 

pemasukan sangat besar dari sektor ini (Heung et al., 2010). 

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya, tempat 

wisata, jenis makanan dan tanaman herbal untuk kesehatan 

yang sangat beragam serta mudah didapat (Haryoto et al., 

2015) serta beberapa Rumah Sakit yang sudah bertaraf 

internasional dan telah memiliki lembaga untuk melakukan 
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akreditas bagi rumah sakit. Komisi Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS) adalah lembaga yang telah memperoleh sertifikasi 

akreditasi ISQua (The International Society for Quality in Health 

Care) yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan 

oleh KARS telah diakui dan sesuai dengan standar 

Internasional, data dari KARS menunjukkan bawah ada 

2010 dari 2.830 Rumah Sakit yang telah terakreditasi baik 

bintang lima bahkan bintang enam seperti misalnya RS 

Jantung Harapan Kita, RS Persahabatan (Kurnia, 2019). Ini 

semua merupakan potensi-potensi yang bisa dikembangkan 

dan dijual dalam rangka ikut serta dalam persaingan global 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari 

bidang pariwisata. 

Di samping itu, di Indonesia telah berdiri pula rumah sakit 

syariah di bawah naungan Majelis Upaya Kesehatan Islam 

Seluruh Indonesia (MUKISI) dengan didukung oleh fatwa 

DSN-MUI Nomor 107 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada fatwa ini 

diatur tentang berbagai hal baik terkait akad, pelayanan, 

penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika 

dan barang gunaan, serta penempatan, penggunaan dan 

pengembangan dana rumah sakit yang seluruhnya harus 

sesuai dengan syariat Islam (DSN-MUI, 2016). Rumah sakit 

syariah ini seluruhnya telah mengantongi izin dari 

Kementerian Kesehatan serta sertifikasi syariah dari 

MUKISI, sehingga memenuhi aspek perizinan dan aspek 

syariah yang membuatnya layak untuk menjadi objek tujuan 

wisata halal medis. 

Selain potensi berupa banyaknya rumah sakit yang telah 

terakreditasi dan rumah sakit yang telah mendapatkan 
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sertifikasi syariah, keberadaan rumah herbal telah didukung 

oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 003 tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam 

Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan dengan 

pertimbangan antara lain bahwa jamu yang aman, bermutu 

dan bermanfaat hasil saintifikasi dapat dimanfaatkan untuk 

pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang di 

dalamnya berisi berbagai aturan terkait saintifikasi jamu, 

termasuk aturan mengenai klinik jamu yang dilengkapi 

dengan dokter, asisten apoteker dan tenaga Kesehatan 

komplementer lainnya (PMK No.003 Ttg Saintifikasi Jamu 

Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.Pdf, n.d.). Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi jumlah dan beragamnya jamu 

atau herbal yang ada di Indonesia telah diakui 

keberadaannya, juga dapat menjadi potensi yang dapat 

dikembangkan dan menjadi bagian dari mendukung 

pengembangan wisata halal medis.  

Paparan di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 

potensi yang tinggi dalam berbagai inovasi wisata halal dan 

juga wisata medis dengan berbagai kekayaan khas Indonesia, 

didukung oleh kondisi demografis sebagai negara dengan 

penduduk Muslim terbesar di dunia, serta potensi alam 

kekayaan flora, termasuk di dalamnya flora herbal yang telah 

dimanfaatkan oleh generasi terdahulu sebagai obat-obatan, 

juga dukungan dari banyaknya rumah sakit berkualitas dan 

rumah sakit berbasis syariah. 

Kemampuan ini pun dapat ditunjang secara finansial dalam 

bentuk berbagai pembiayaan halal yang dapat disediakan 

oleh sektor perbankan syariah, di mana saat ini terdapat 15 

Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah dengan total 
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aset 619 triliun rupiah (Statistik Perbankan Syariah - Agustus 

2021, n.d.), sehingga memungkinkan untuk terbentuknya 

ekosistem halal value chain pada wisata halal medis di 

Indonesia. 

 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Kendatipun booming pariwisata sempat terhenti lajunya oleh 

keberadaan pandemi Covid-19, namun justru membuka 

kesadaran baru tentang pentingnya Kesehatan. Di saat 

berbagai negara di dunia telah memulai bentuk wisata medis, 

Indonesia belum memulai inovasi wisata seperti ini namun 

sebenarnya tersimpan potensi yang sangat besar, mengingat 

Indonesia memiliki berbagai potensi, baik berupa ekosistem 

ekonomi syariah yang telah terbangun dan mencakup 

berbagai aspek, banyaknya rumah sakit yang telah memenuhi 

standar pelayanan internasional, rumah sakit dengan 

sertifikat syariah, serta inovasi produk medis herbal yang 

ditunjang oleh kemampuan pembiayaan dari bank-bank 

syariah. Atas dasar potensi tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian-penelitian untuk menemukan model 

pengembangan wisata halal medis di Indonesia yang 

diharapkan dapat berkontribusi dalam menunjang visi 

Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah 

dunia. 
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Peluang dan Tantangan Kosmetik Halal 

di Indonesia  

Asri Noer Rahmi 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peluang dan 

tantangan kosmetik halal di Indonesia serta pemahaman 

konsumen atas kosmetik halal dan baik bagi kesehatan. Penelitian 

ini menggunakan model Theory of Planned Behavior. Responden 

dalam penelitian ini adalah pengguna kosmetik aktif dan 

mengetahui jenis kosmetik apa yang harus digunakan dan tidak 

memberikan efek negatif dalam penggunaannya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui interview dengan 

konsumen pengguna kosmetik baik laki-laki maupun perempuan. 

Konsumen yang memiliki literasi dan edukasi terkait pentingnya 

kosmetik halal memberikan respon positif dan mempromosikan 

penggunaan kosmetik berlabel halal, sedangkan konsumen yang 

masih kurang literasi dan edukasi kosmetik halal masih tertarik 

menggunakan kosmetik yang belum berlabel halal pada harga 

terjangkau, atau merupakan kosmetik luar negeri yang belum jelas 

kehalalannya. Peluang dan tantangan yang dihadapi kosmetik halal 

di Indonesia diantaranya edukasi dan literasi, harga produk yang 

terjangkau dan adanya dukungan dari pemerintah dan sertifikasi 

halal di Indonesia. 

Kata kunci: industri halal, kosmetik halal, peluang dan 

tantangan  
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Abstrak 

This research aims to look at how the opportunities and 

challenges of halal cosmetics in Indonesia as well as 

consumers' understanding of halal cosmetics and good for 

health. The study used the Theory of Planned Behavior 

model. The respondents in the study were active cosmetic 

users and knew what type of cosmetics to use and did not 

have any negative effects in their use. The research method 

used is qualitative through interviews with cosmetic users 

both male and female. Consumers who have literacy and 

education related to the importance of halal cosmetics give 

a positive response and promote the use of halal labeled 

cosmetics, while consumers who still lack literacy and 

education of halal cosmetics are still interested in using 

cosmetics that have not been labeled halal at affordable 

prices, or are foreign cosmetics that are not yet clear. 

Opportunities and challenges faced by halal cosmetics in 

Indonesia include education and literacy, affordable product 

prices and support from the government and halal 

certification in Indonesia. 

Keywords: halal industry, halal cosmetics, opportunities 

and challenges   
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Pendahuluan 

Industri halal sekarang ini menjadi perbincangan penting di 

seluruh dunia, dimana dengan situasi dan kondisi COVID-

19 selama dua tahun lebih membuat semua orang di seluruh 

dunia mulai sadar dan pentingnya hidup sehat dan 

mengkonsumsi produk halal. Jika sebelumnya pasar produk 

halal dianggap terbatas dan kurang menguntungkan, saat ini 

produk halal telah mampu menjadi primadona yang 

digunakan beberapa negara untuk meningkatkan devisa dan 

dengan potensi pasar yang diperkirakan mencapai $2,7 

triliun secara global (World Halal Forum, 2013) dan 

permintaan yang tidak hanya datang dari konsumen Muslim, 

dapat menjadi motivasi bagi sejumlah negara seperti 

Malaysia, Tahiland, Indonesia, dan Jepang berlomba menjadi 

pusat produk halal dana Halal Hub (Global Pathfinder 

Report, 2011).  

Halal lifestyle kini menjadi tren gaya hidup karena mengingat 

pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal 

yang baik untuk hidup dan kesehatan. Halal Industri 

memiliki peluang besar dan akan menjadi bagian penting 

dalam peningkatan perekonomian di Indonesia, saat ini 

beberapa negara di dunia sudah mulai mempromosikan 

produk halal yang mereka buat dan akan dipasarkan. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas 

penduduknya Muslim sudah semestinya memiliki produk 

halal dan bisa berpeluang menjadi pusat halal di dunia 

dengan adanya dukungan dari pemerintah dan warganegara. 

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah 

dikenal dan diterapkan terutama umat Islam.  
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Halal merupakan konsep yang bukan hanya diterapkan oleh 

Muslim, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari non-Muslim karena ‘’Halal is for everyone’’ dan konsep 

halal ini dapat diterapkan di semua negara bukan hanya di 

Indonesia. Halal diperuntukan bagi segala sesuatu yang baik 

dan bersih yang dimakan atau dikonsumsi oleh seluruh 

manusia menurut syaria’at Islam. Dalam Al-Qur’an Allah 

SWT telah menegaskan didalam Surat Al-Maidah ayat 3 

sebagai berikut: ‘’Diharamkan bagimu memakan bangkai, 

darah, daging babi dana daging hewan yang disembelih 

bukan atas nama Allah, yang tercekik, yamg dipukul, yang 

jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, 

kecuali yang sempat kamu sembelij dan diharamkan pula 

yang disembelih untuk berhala’’ (QS. 5:3). Ayat tersebut 

bukan hanya menjelaskan tentang mengkonsumsi dalam 

menggunakan olahan babi dan turunannya untuk berbagai 

keperluan termasuk kosmetik. 

Di dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 114 juga dijelaskan: 

‘’Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 

diberikan Allah SWT kepadamu dan syukurilah nikmat Allah 

SWT jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah’’ (QS. 

16:114). Jelas sekali disurat An-Nahl dijelaskan Allah SWT 

memerintahkan kepada manusia untuk memakan 

(menkonsumsi) makanan yang halal, hal ini dapat diartikan 

juga pada produk selain makanan yang dikonsumsi 

konsumen Muslim termasuk kosmetik dan perawatan kulit. 

Menurut Sumarwan (2011) konsumen Muslim cenderung 

memilih produk yang dinyatakan halal dibandingkan dengan 

produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga 

berwenang. Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal 

pada konsumen Muslim, akibat dari pemahaman agama yang 
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baik dan edukasi produsen mengenai sertifikasi halal pada 

produknya. Hal ini akan memberikan dampak semakin 

tingginya konsumen yang peduli tentang sertifikasi label 

halal pada produk yang dibelinya, karena saat ini banyak 

konsumen yang semakin kritis dan memiliki pengetahuan 

produk yang baik sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses 

pembuatannya sampai bahan yang digunakan menggunakan 

zat-zat yang tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan 

mungkin zatnya termasuk kategori haram dalam Islam. Para 

konsumen yang menggunakan kosmetik yang halal dapat 

memberikan dampak tenang bagi yang menggunakannya. 

Sebagai muslim diwajibkan wara’ (hati-hati) dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu produk 

yang digunakan dan dipakai agar tidak ragu terkait dengan 

kehalalan produk yang digunakan dan dapat membuat 

perasaan Muslim yang membeli produk yang digunakan 

menjadi lebih tenang dan nyaman digunakan juga tidak 

membahaykan kesehatan kulit. Demikian juga dengan minat 

konsumen mencoba kosmetik, karena kosmetik telah 

bergeser dari pelengkap menjadi kebutuhan bagi sebagian 

kalangan terutama wanita dan selebritis. Oleh karena itu 

penelitian ini akan membahas apa saja peluang dan 

tantangan kosmetik halal di Indonesia Saat ini. 

 

Label Halal dan Kosmetik Halal 

Pengertian label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi 

keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu 

produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau 

dicetak merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya 
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untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh 

dari isi wadah atau kemasan produk tersebut. Pemberian 

label pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian 

rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak 

mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan 

yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Menurut 

Satyahadi (2013) keberadaan label pada suatu produk 

sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan 

identitas dari sebuah produk. Dengan dicantumkan label, 

konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan 

yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh 

produk sesuai dengan yang diinginkannya. 

Manfaat dari label juga dapat menghilangkan keraguan 

konsumen dalam membeli suatu produk. Halal ( حالل ,halāl, 

halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang 

berarti diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal 

berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas 

atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 

melarangnya. Menurut Qardawi (2007) Istilah halal dalam 

kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan 

ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi 

menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah 

halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, 

aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang 

diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam. Label halal 

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan 

halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa 

produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label 

halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. 

Menurut Petunjuk teknis sistem produksi halal yang 

diterbitkan oleh Departemen Agama sertifikat halal adalah 
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suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat 

Islam.  

Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi 

pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud 

dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat 

kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Burhanuddin 

(2011) syarat kehalalan suatu produk diantaranya: tidak 

mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak 

mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-

bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan 

lain sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal 

yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. semua 

tempat penyimpanan, tempat penjualan. Pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan 

untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang 

yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan 

dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Semua 

makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal 

zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, 

halal dalam penyimpanannya, dalam pengangkutannya dan 

halal dalam penyajiannya. Produk kosmetik memang tidak 

dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu 

kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. 

Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik 

tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan 

hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, 

misalnya plasenta. Kosmetik halal juga tidak boleh 
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mengandung alkohol, karena alkohol/khamer tidak 

diperbolehkan dalam kehalalan suatu produk yang 

dikonsumsi. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 

Nomor 69, setiap produsen atau distributor pangan, obat-

obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa 

pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 

Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh 

informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, 

isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun halhal lain 

yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. 

Informasi pada label produk sangat diperlukan agar 

konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum 

memutuskan untuk membeli.  

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-

obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan 

untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, 

sehingga dapat menentramkan perasaan konsumen muslim. 

Namun ketidak tahuan seringkali membuat minimnya 

perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri 

guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat 

halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga 

konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. 

Sedangkan untuk daging yang diekspor berlaku Surat 

Keterangan. Menurut Burhanuddin (2011) Alur proses 

pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen 

mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasihalal ke 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), 

kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan 
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Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit 

selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan 

diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan 

sertifikat halal dan juga dari Badan Penyelanggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH). 

Dengan semakin bertambahnya jumlah produsen yang hadir 

di pasar, menciptakan pilihan-pilihan baru untuk konsumen. 

Penentuan produk mana yang akan dibeli oleh konsumen 

akan melibatkan proses kognitif yang dimulai dari evaluasi 

terhadap produk tersebut hingga timbulnya niat untuk 

membeli, kecuali untuk pembelian impulsif (Peter dan Jerry, 

2005). Peneliti dan produsen biasanya menggunakan faktor 

niat ini untuk mengukur potensi penjualan di masa depan, 

namun mengukur niat bukan hal yang mudah karena niat 

merupakan faktor internal yang abstrak (tidak bisa dirasakan 

melalui panca indra).  

Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) 

merupakan model yang umum digunakan untuk melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan perilaku 

pembelian konsumen terhadap produk tertentu. Menurut 

teori ini sebuah perbuatan diawali dengan Niat (intention) 

dimana niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor internal 

yaitu: Sikap (attitude), Norma Subjektif (subjective norms), dan 

Persepsi Kendali Perilaku (perceived behavioral control). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan TPB untuk mengetahui 

faktor apa yang memiliki pengaruh dominan terhadap niat 

untuk membeli kosmetik berlabel halal.  

Landasan berpikir yang digunakan pertama, perilaku 

pembelian yang dimaksud adalah perilaku yang melalui 

proses kognisi (bukan impulsive buying). Kedua, faktor-faktor 
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tersebut merupakan faktor internal artinya meskipun dalam 

teori ekonomi klasik harga dianggap sebagai fungsi (utama) 

dari permintaan namun dalam penelitian ini harga tidak 

dilihat secara terpisah namun lebih melihat ketika harga 

sudah terinternalisasi ke dalam sistem kognisi konsumen dan 

membentuk persepsi seperti: “saya suka produk X dengan 

tingkat harga tersebut” atau “dengan harga tersebut saya 

(konsumen) merasa mampu atau tidak mampu untuk 

membeli produk”, dan sebagainya. 

 

Minat Konsumen Kosmetik Halal 

Saat ini banyak bermunculan perusahaan yang terjun ke 

dalam bisnis kosmetik di Indonesia. Tren tersebut tak lepas 

dari nilai bisnisnya yang sangat menjanjikan. Meningkatnya 

pendapatan penduduk Indonesia memberikan dampak 

perubahan gaya hidup konsumen khususnya pada kalangan 

penduduk kelas menengah. Kini konsumen tidak hanya 

memikirkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan 

tersiernya. Salah satu kebutuhan sekunder konsumen adalah 

grooming and fashion dimana kosmetik termasuk dalam 

kategori kebutuhan tersebut. Produk kosmetik juga semakin 

berkembang dengan adanya perubahan terhadap gaya hidup 

sehat dan alami yang juga mendorong para Wanita Muslim 

di Indonesia untuk menggunakan kosmetik yang halal dan 

organic (Euromonitor International, 2015). 

Meningkatnya permintaan terhadap kosmetik berbahan halal 

maupun kosmetik dengan halal positioning secara tidak 

langsung merefleksikan besarnya pengaruh agama dan 

edukasi literasi dalam pengambilan keputusan konsumen. 

Pemahaman Agama juga merupakan suatu factor budaya 
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yang penting untuk dipelajari dalam bidang perilaku 

konsumen karena hal ini merupakan salah satu institusi 

sosial yang paling universal dana memiliki pengaruh 

signifikan pada sikap, nilai dan perilaku seseorang pada 

tingkat individu maupun masyarakat (Farrag dan Hassan, 

2015). 

Peluang ekspor ke pasar Asia Tenggara, dipicu oleh faktor 

kesamaan iklim, sosial-budaya, dan daya beli. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor produk kosmetik 

nasional tahun lalu mencapai US$ 600 juta. Angka tersebut, 

lebih tinggi dibanding capaian 2018 sebesar US$ 556,36 juta. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan 

I  2020, kinerja Industri kimia dan obat tradisional yang 

meliputi sektor kosmetik tumbuh hingga 5,59 persen. 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor 

kosmetik tumbuh signifikan di tahun 2020, terlihat dari 

kinerja pertumbuhan sebanyak 9,39 persen dimana sektor 

kosmetik berkontribusi 1,92 persen terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB).  

Dengan bahan baku yang melimpah, Chief Executive 

Officer (CEO) Social Bella John Marco Rasjid optimistis 

industri produk kecantikan berpotensi tumbuh, Mengutip 

Euromonitor, John mengatakan. pasar kecantikan dan 

perawatun diri di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 6.03 

miliar pada 2019. Angka tersebut, kata dia, akan tumbuh 

menjadi USS 8,46 miliar pada 2022. Berikut tabel penjualan 

Kosmetik halal di Indonesia: 
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Sumber: BPS, 2021 
Gambar 13-1 Penjualan Kosmetik Di Indonesia 

 

Rata-rata, total belanja masyarakat Indonesia untuk 

kebutuhan kosmetik dan perawatan diri masih US$ 20 per 

kapita. Angka tersebut lebih kecil ketimbang Thailand (US$ 

56 per kapita) dan Malaysia (USS 75 per kapita). Ada tiga hal 

fundamental yang akan mendorong pertumbuhan industri 

kecantikan. Pertama, Indonesia memiliki populasi penduduk 

usia muda yang sangat besar. John mencatat, usia rata-rata 

masyarakat Indonesia saat ini adalah 28 tahun. Kedua, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dapat 

menopang industri. Ketiga, media sosial turut berkontribusi 

besar. 

Co-founder kosmetik lokal Rollover Reaction, Dinar Amanda, 

juga optimistis proriuk dalam negeri akan semakin diminati. 

Hal ini, kata dia. bersamaan dengan tingginya permintaan 
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konsumen untuk inovasi produk dalam negeri dan 

bagaimana produk kini bisa bersaing di pasar lokal dan 

global. "Konsumen kosmetik sekarang cenderung 

bertambah dan bangga  memakai produk lokal dibanding 

produk impor," tutur Dinar. Itu sebabnya, Dinar. 

mengatakan, tahun ini Rollover Reaction akan banyak 

meluncurkan produk baru yang sesuai dengan permintaan 

konsumen. Meskipun persaingan ketat, perusahaannya tetap 

berfokus pada pengembangan produk dan terus melakukan 

ekspansi. Rollover Reaction menyasar perempuan usia 

produktif sebagai pangsa pasar utarna. Kemajuan teknologi, 

media soaial, dan platform digital akan membuat produk 

kosmetik semakin beragam dan memiliki akses terjangkau 

bagi konsumen dalam negeri. 

Hingga tahun lalu, pemerintah mencatat ada 797 industri 

kosmetik besar dan industri kecil dan menengah (IKM) di 

Indonesia. Angka ini naik dari 760 perusahaan pada tahun 

sebelumnya. Dari 797 industri kosmetik nasional. terdapat 

294 industri terdaftar di Baclan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM). Dibawah in dapat dilihat gambar grafik 

produk kosmetik sebelum dan sesudah kondisi COVID-19, 

hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan namun 

penurunannya tidak menurun secara drastis dan 

menunjukkan perubahan positif dan cukup signifikan 

dengan kondisi sekarang ini dan dapat dilihat adanya 

kenaikan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukan dengan 

ekspor produk kosmetik Indonesia baru sekitar US$ 135,67 

juta atau Rp 1,97 triliun pada Januari – Agustus 2020. Negara 

tujuan ekspor produk kosmetik Indonesia saat ini adalah 

Thailand dengan pangsa 18,89% dari total ekspor dan 

Singapura 16,58%. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
Gambar 13-2 Nilai Ekspor dan Impor Kosmetik Indonesia 

 

Tantangan dan Peluang Kosmetik Halal di Indonesia 

Pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terkait dengan 

hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan (halal dan haram) 

dalam syariat Islam berhasil mempengaruhi sikap terhadap 

produk kosmetik halal. Berdasarkan hasil survey 

menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap sikap dapat diartikan sebagai berikut, 

semakin besar pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

terkait dengan permasalahan halal dan haram maka semakin 

besar pula sikapnya terhadap produk kosmetik yang halal. 

Sementara, pada penelitian Rahman, dkk (2015) tidak 

ditemukan pengaruh antara pengetahuan dan sikap. 

Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan antara 

pengetahuan konsumen terkait dengan permasalahan halal 

dan haram tidak mempengaruhi sikap konsumen terhadap 
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produk kosmetik yang halal. Selain itu, dalam penelitian 

tersebut, nilai dari p-value menunjukkan adanya arah 

hubungan yang negatif di mana hal itu berbeda dari 

hipotesis. Akan tetapi, beberapa peneliti telah melaporkan 

bahwa semakin besar pengetahuan terkait dengan makanan 

organik maka akan memberikan pengaruh positif terhadap 

sikap pada makanan organik (Aertsens, dkk, 2011). Oleh 

karena itu, penelitian ini memiliki temuan yang menarik di 

mana tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

terkait akan kehalalan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap sikap konsumen pada produk kosmetik yang halal. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang 

kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk 

(Wiku, 2008). Dalam proses operaional dan kerjanya peran 

MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis 

Ulama menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-

ketentuan, rekomendasi dan bimbingan pangan, obat-

obatan dan kosmetika yang memiliki isi kandungan sesuai 

dengan yang diperbolehkan dalam Islam dan sekarang ini 

juga dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) dimana memiliki wewenang memberikan 

sertifikasi halal pada produk dan barang yang beredar di 

Indonesia. 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat 

penting bagi seorang wanita. Disadari atau tidak dalam 

kesehariannya wanita tidak bisa lepas dari kosmetik. Produk 

perawatan tubuh ini digunakan oleh Sebagian besar Wanita 

mulai dari pagi hingga malam hari. Oleh karena itu banyak 



 

 

 

 301 

perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan 

kosmetik dengan berbagai inovasi produk (Susanti, 2019). 

Dalam konteks dunia konsumsi, kewajiban di dalam agama 

dan kepercayaan mengarahkan sikap dan peraasaan orang 

terhadap berbagai produk seperti makanan, produk finansial, 

kosmetik, dan produk farmasi (Mukhtar dan Butt, 2012). 

Berdasarkan studi tersebut, intra-personal religiosity juga 

memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap konsumen 

pada produk halal. Kemudian, terdapat pula penelitian yang 

menyatakan mayoritas pemuda muslim di Malaysia sangat 

setuju bahwa mereka membeli produk yang halal 

dikarenakan kepercayaan dari agama mereka (Saabar dan 

Ibrahim, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya literasi dan edukasi 

kepada masyarakat terkait kenapa harus menggunakan 

produk halal, apa saja keuntungan yang diperoleh, dengan 

adanya label halal dapat memberikan bukti bahwa preferensi 

konsumen akan penggunaan produk kosmetik dengan label 

halal dan memotivasi konsumen untuk memilih produk yang 

sesuai syariah tidak sembarangan dan juga memberikan 

dampak yang baik bagi perawatan sehari-hari dan menjaga 

titipan Allah SWT. Walaupun dalam realitanya masih banyak 

wanita Muslim yang tertarik dan menggunakan produk 

kosmetik yang tidak berlabel hala dengan alasan bahwa 

produk tersebut terbuat dari bahan-bahan alami dari alam 

seperti tumbuhan dan buah-buahan yang di ekstrasikan dan 

dibuat menjadi produk kosmetik.  

Banyak orang awam yang masih tidak mengetahui dengan 

menggunakan produk halal kosmetik bukan hanya 
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memberikan kebaikan untuk kesehatan tetapi juga 

produknya tidak memberikan dampak negatif dan sudah 

diuji secara klinis tidak menyebankan alergi, iritasi dan 

lainnya. Dengan kosmetik halal dan sesua Syariah tidak akan 

menghalangi air wudhu, bahkan keuntungannya yaitu 

terjamin baik untuk kesehatan bagi wajah dan dapat tidak 

mengandung bahan-bahan kimia yang bisa merusak kulit. 

Persepsi masyarakat terhadap kosmetik halal juga akan 

membentuk sikap pembelian mereka. Persepsi adalah 

pemahaman atau pengetahuan yang memiliki pengaruh 

terhadap intensi melakukan pembelian produk. Persepsi 

sebagai bagian dari sikap konsumen terhadap suatu objek 

dapat mempengaruhi pengolahan informasi terkait, 

penilaian dan perilaku yang dihasilkan. Sikap yang negatif 

bisa menimbulkan dampak yang besar atau lebih lama 

dibandingkan sikap positif atau netral (Petty dan Krosnick, 

2014). Perilaku pembelian konsumen disadari atau tidak 

akan melibatkan faktor motivasi. Motivasi sebagai inisiasi 

dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi 

sebenarnya merupakan pelajaran mengenai tingkah laku 

(Nugroho 2013). Motivasi juga ada dibalik preferensi 

konsumen akan kosmentik halal.  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim 

akan produk dan jasa produk yang lebih terjamin kesyariahan 

produk yang dikonsumsi, produsen terdorong untuk 

memasarkan produk dengan positioning halal. Seiring 

dinamika sosial dan pertumbuhan ekonomi, permintaan 

akan produk kosmetik terus meningkat, semakin banyak 

produsen kosmetik dengan mem-positioning-kan produknya 

sebagai kosmetik halal.  
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Belum diketahui bagaimana persepsi, motinasi dan 

preferensi masyarakat Muslim di Indonesia terhadap produk 

kosmetik halal. Beriku ini dapat dilihat dampak COVID-19 

terhadapa Industri halal di Indonesia dan dari gambar 

dibawah dapat dilihat bahwa selain makana halal, fashion 

halal, media, farmasi halal, keuangan Islam dan kosmetik 

halal. Dapat dilihat bahwa ada pengaruh dari kosmetik halal 

dalam memberikan kontribusi dengan angka $64 triliun pada 

tahun 2019 dan akan meningkat pada tahun 2024 hingga 

mencapai $85 triliun hal ini menunjukkan bahwa ada 

perubahan dan kenaikan yang cukup signifikan untuk 

perkembangan kosmetik halal. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 

Gambar 13-3 Perkembangan Industri Halal di Indonesia 

 

Dari Gambar grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai 

ekspor produk kosmetik Indonesia dari tahun 2017 – 2021 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dalam 

keadaan stabil, hal ini menunjukkan bahwa tetap banyak 

permintaan di pasar ekspor dan total penjualan yang 

meningkat dari tahun ke tahun nya dan diprediksikan dari 

tahun 2021 – 2023 akan terus mengalami peningkatan yang 
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cukup signifikan dan memberikan hasil penjualan yang 

maksimal.  

 

Sumber: Kementerian Perindustrian (2020) 
Gambar 13-4 Pertumbuhan Industri Kosmetik di Indonesia 

Hambatan dan tantangan selalu ada dalam dunia bisnis dan 

usaha, dan itu menjadi bagian yang tak terelakkan. Namun 

dengan sikap optimis, kecerdasan membaca peluang dan 

solusi yang tepat, semua tantangan dan hambatan tersebut 

akan dapat teratasi. Keinginan para pebisnis untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara-cara yang 

tidak baik, yaitu dengan menjual produk haram akan 

kehilangan tren, pelanggan dan pada akhirnya akan 

merugikan diri sendiri.  

Menyediakan produk halal menjadi bagian dari kebutuhan 

bisnis, bukan lagi pilihan. Peran pemerintah yang kini 

tertuang dalam UU JPH akan menjadi memberikan solusi 

terbaik bagi peluang bisnis halal, jika dijalankan dengan baik 

dan segera direalisasikan. Sosialisasi kepada masyarakat, dan 

menyadarkan mereka menjadi bagian tak terpisahkan untuk 

menjadikan halal sebagai gaya hidup masyarakat muslim 

maupun nonmuslim. Bagi perusahaan jika tidak ingin 
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kehilangan pelanggan maka harus bisa membaca peluang 

dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari 

pelayanan prima atau exellent service. 

 

Penutup 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dlihat bahwa hasil 

dari penelitian yangv telah dilaksanakan menunjukan bahwa 

peluang dan tantangan kosmetik halal di Indonesia sangat 

beragam, mulai dari penting dan perlunya edukasi dan literasi 

pentingnya kosmetik halal digunakan, baik dari bahan 

pembuatannya, proses sampai dengan menjadi kosmetik 

yang siap digunakan dan memiliki sertifikasi halal dari 

LPPOM MUI dan BPJPH. Pasar produk kosmetik di 

Indonesia berukuran sangat besar dan produk kosmetik yang 

banyak dipasarkan memiliki kriteria yang berbeda dan 

memiliki keunggulan masing-masing dimana memiliki 

potensi sangat besar dipasar global untuk menjadi pusat 

industri kosmetik halal. 

Para pengguna baik wanita maupun pria Muslim yang 

memiliki edukasi dan literasi Agama terkait penting dan 

perlunya menggunakan kosmetik halal bukan hanya untuk 

meningkatkan kecantikan penampilan mereka saja, tetapi 

juga aman dalam artian sesuai dengan syariah, tidak 

menganggu air wudhu, sehingga dapat digunakan secara 

nyaman. Sekarang ini kosmetik halal sudah menjadi trend 

juga memiliki kualitas produk yang sesuai dengan yang 

diperlukan oleh para Muslimah. Produk kosmetik halal telah 

memiliki citra yang sangat baik, yaitu memiliki persepsi 

sebagai kosmetik yang benar-benar sesuai syariah, bermutu 
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tinggi, dan memiliki citra positif dan dari segi kualitas dan 

harga terjangkau juga dapat dibeli oleh berbagai kalangan.  

Konsumen juga akan merasa puas dengan kosmetik halal 

baik itu dari bahan baku, proses, kemasan sampai dengan 

berupa kosmetik yang sudah siap dipasarkan dan digunakan 

oleh konsumen. Peluang kosmetik halal saat ini amat sangat 

besar terutama penduduk Indonesia merupakan mayoritas 

Muslim, bahan untuk pembuatan produk berasal dari bahan-

bahan yang sudah diuji kehalalannya, tidak memberikan efek 

negatif melainkan memberikan dampak positif kedepannya. 

Peran dan penjualan kosmetik juga dapat membantu 

meningkatkan perekonomian dan devisa negara Indonesia. 

Tantangan yang dihadapi kosmetik halal adalah sudah 

banyak kosmetik luar negeri yang beredar di pasaran, harga 

yang beragam dari yang murah sampai dengan yang mahal, 

kualitas kosmetik yang tidak jelas kehalalannya dan dapat 

membahayakan kesehatan, namun ada juga kosmetik yang 

sudah memiliki brand dan banyak digunakan oleh artis-artis 

maupun orang-orang yang memiliki peranan penting 

didalam Pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya literasi 

dan edukasi penting dan keuntungan menggunakan 

kosmetik halal dan perlu adanya komitmen, inovasi, dan 

sinergi semua pihak dalam mengembangkan kosmetik halal 

ke depannya. Dengan sinergi dan kerjasama semua pihak, tak 

ada yang tidak bisa dilakukan untuk memasarkan produk 

kosmetik halal dan untuk kesejahteraan umat. Inshaallah.  
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Berbagai Gaya Busana Muslimah di 

Indonesia (1990-2015) 

Indriya 

 

 

Abstrak 

Indonesia merupakan Negara berpenduduk Muslim terbesar 

di seluruh dunia. Belakangan ini ada fenomena menarik yang 

sedang marak di kalangan muslimah, yaitu fenomena busana 

Islami ala komunitas perempuan berbusana Islami. 

Perkembangan gaya busana muslimah di Indonesia (1990-

2015), dipengaruhi oleh pendidikan masyarakatnya, 

perancang busana Islami, Asosiasi Perancang Pengusaha 

Mode Indonesia (APPMI), dan juga perkembangan bentuk 

busana Islami  itu sendiri, yang banyak diikuti dan digunakan 

oleh masyarakat yang disebabkan oleh pengembangan yang 

dilakukan oleh para produsen dan pelaku bisnis busana 

Islami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kajian kualitatif yaitu berupa kajian kepustakaan 

(library research). Ada 4 periode penting yang menurut 

penulis banyak memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan Gaya Busana Muslimah di Indonesia. 

Pendidikan masyarakat melalui gaya busana muslimah 

memberikan pengaruh secara signifikan agar Muslimah 

Indonesia semakin cerdas, religius dan dinamis.  

Kata kunci: busana muslim, desainer, Indonesia, muslimah 
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Abstract 

Indonesia is the largest Muslim country in the world. There 

was an interesting phenomenon among Muslim women 

lately, they become more fashionably and dress according to 

the group they belong. The development of Muslim fashion 

style in Indonesia (1990-2015), was influenced by the 

education of the community, their fashion designer, the 

association (Indonesian Fashion Designers 

Association/APPMI), and the development of Islamic dress 

itself was followed and used by the society is heavily 

influenced by the producers and Islamic fashion business 

person. The approach used in this study is a qualitative study 

in the form of literature study. There are four important 

periods which, according to the author give many influences 

to the development of Muslim Dress Style in Indonesia. 

Public Education through the philosophy of Muslim Dress 

Style providing a significant influence where Indonesia 

Muslim woman become smarter, religious and dynamic.  

Keywords: fashion, muslimah, muslim designer, indonesia 
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Pendahuluan 

Perkembangan Islam di Indonesia dalam berbagai aspek 

kehidupan  terus  berubah,  seiring  dengan waktu yang  

membawa keanekaragaman budaya di Indonesia, khususnya 

bagi muslimahnya. Islam selalu menyatukan  tradisi dengan 

budaya setempat untuk menjaga nilai-nilai keharmonisan, 

dan menjaga keanekaragaman  etnis masyarakat  hingga 

menghasilkan  toleransi, tanpa mengabaikan  prinsip-prinsip  

dalam ajaran Islam itu sendiri. Keanekaragaman budaya, adat 

istiadat dan masyarakat khususnya muslimah Indonesia, 

menjadi daya tarik tersendiri yang menjadi inspirasi sebagai 

aset yang tidak ternilai (Indriya, 2015)  . 

Melalui pendidikan, kecenderungan di dalam masyarakat 

bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dimana pendidikan 

itu sendiri adalah adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh 

semua individu. Islam menganjurkan agar setiap individu 

wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan, baik formal, 

non formal dan informal. Pendidikan Islami menurut 

Ahmad Tafsir adalah bimbingan yang diberikan oleh 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, 

pendidikan Islami adalah bimbingan terhadap seseorang 

agar ia menjadi Muslim semaksimal mungkin (Tafsir, 2013). 

Fesyen Islam atau gaya berbusana Islami, sepertinya menjadi 

kata kunci untuk bisa disebut tidak ketinggalan zaman pada 

zaman modern seperti sekarang ini. Gaya berbusana Islami 

merupakan reflesi ketaatan seorang muslimah kepada Allah 

Swt, sekaligus yang membedakannya didalam bersosialisasi 



 

 

 

 313 

atau bermuamalah dengan gaya busananya. Dengan bahasa 

lain, gaya busana berkaitan erat dengan bagaimana seseorang 

ingin dipersepsikan oleh orang lain, berkaitan dengan status 

social yang disandangnya (Dani, 2014). 

Gaya berbusana Islami tentunya tidak bisa dipisahkan dari 

nilai-nilai keIslaman dan keModernan. Kajian gaya busana 

Islami sangat banyak dan beragam yang tentunya yang sesuai 

dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Berbusana 

muslim merupakan salah satu ketaatan dalam menjalankan 

perintahNya sesuai Al-Qur’an, dan bagi Muslimah adalah 

dengan mengenakan Busana Muslim. Tampil berbusana 

sesuai syariat adalah sebuah kebutuhan yang semakin tidak 

dapat dielakkan (Indriya, n.d.). Penampilan merupakan 

cerminan tingkat kebudayaan, serta tata cara hubungan 

personal maupun sosial (Bernald, 2010). 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa masyarakat merupakan 

salah satu dari tiga tempat pendidikan yang pokok: (1) di 

dalam rumah tangga, (2) di masyarakat, dan (3) di sekolah. 

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya 

bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan 

manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari 

merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, 

sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya 

(Tafsir, 2013). Bahan pelajaran atau isi pendidikan 

ditentukan oleh kelompok atau masyarakat seseorang. 

Demikian pula kelompok atau masyarakat menjamin 

kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar 

masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka 

kepada anggotanya mudanya harus diteruskan nilai-nilai, 
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pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan lainnya 

yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota. Tiap 

masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa 

perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, 

melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat 

diartikan sebagai sosialisasi (Hafidhuddin, 2016).  

Tahun 2020 Indonesia telah dicanangkan sebagai pusat 

mode busana Muslim dunia, yang tentunya pelaku di industri 

ini semakin diperlukan (Aji et al., 2020). Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, bahwa setiap manusia berdasarkan 

budaya akan memiliki gaya  dalam berpakaian sesuai syariat 

yang berbeda-beda (Alwasih, 2014). Di kalangan muslimah 

sendiri, masalah gaya berbusana sesuai syariah masih 

terdapat perbedaan-perbedaan, bahkan dalam diskusi dan 

forum-ilmiah, sering dijadikan perdebatan. Oleh karena itu, 

untuk dapat mengetahui bagaimana cara berbusana yang 

baik menurut ajaran syariat Islam, diperlukan adanya suatu 

kajian secara khusus yang langsung digali dari Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, disamping tentunya literatur ilmiah dari para 

ilmuwan yang membahas mengenai Busana Muslim, 

sehingga muslimah dapat memahami secara jelas tentang 

konsep Berbusana Muslim sesuai Syariat (Gustiawati et al., 

2021). 

 

Busana Muslimah Sesuai Syariat 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pakaian untuk 

menutupi auratnya, melindungi dari cuaca dan untuk 

keindahan tentunya. Berbusana sesuai syariah mengacu pada 
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firman-Nya, berarti mengunakan hijab yang terdiri dari 

khimar atau kerudung panjang menutup dada dan jilbab atau 

busana panjang yang menjuntai hingga semata kaki. Gaya 

busana Muslimah mengacu pada batasan tadi. Tentu saja 

busana Islami boleh bervariasi, begitu juga warna yang 

dipergunakan, bisa disesuaikan dengan budaya masing-

masing. Terpenting dari semua itu ialah tidak mengandung 

tabaruj atau berlebih-lebihan dengan maksud mengundang 

perhatian dari lawan jenis. Artinya Muslimah tampil 

fashionable tentu diperbolehkan, asal sesuai Syariah 

(Alwasih, 2014). 

Berikut istilah busana yang disebutkan di dalam Al-Qur’an:  

1. Jilbab 

Berbusana sesuai syariah mengacu pada firman-Nya berarti 

mengunakan hijab yang terdiri dari khimar atau kerudung 

panjang menutup dada dan jilbab atau busana panjang yang 

menjuntai hingga semata kaki. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan 

QS. An-Nur ayat 31. 

Jilbab adalah salah satu produk budaya Islam, yaitu pakaian 

penutup seluruh rambut wanita yang mengandung arti 

religius (Islam), dan bentuk atau modenya relatif khas 

Indonesia (Melayu), yang berbeda pula dengan penutup 

rambut wanita Muslimah Timur Tengah, Turki atau Iran. 

Semenjak tahun 1980an penggunaan busana Islami yang 

benar-benar tertutup, sepertinya sudah biasa dikenakan para 

santriwati di pesantren-pesantren tradisional, maupun guru-



 

 

 

 316 

guru dan murid-murid sekolah Madrasah yang mulai 

menjadi populer. Gaya busana Islami inilah yang kemudian 

dikenal sebagai jilbab. Evolusi istilah kata jilbab berubah 

sebagai bentuk pakaian yang menutup aurat termasuk 

penutup kepala. 

Bisa diartikan dalam budaya Indonesia jilbab ini dikenal 

sebagai baju gamis atau baju panjang dan ditambah busana 

Islami yang lebar yang menutup dari kepala sampai kaki 

kecuali wajah dan pergelangan tangan, bukan hanya sekedar 

penutup kepala saja sebagai yang dipahami oleh kebanyakan 

masyarakat Indonesia. Namun pemahaman yang populer 

dimasyarakat tentang arti jilbab adalah busana Islami yang 

dipakai menutup kepala secara keseluruhan baik hingga 

menutup dada atau tidak.  

Secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa arab, dan 

bentuk jamaknya jalabaib.  Para ahli berbeda-beda dalam 

merumuskan ruang lingkup dan batasan-batasan tentang 

makna jilbab tersebut, sehingga terdapat bermacam-macam 

definisi, seperti berikut: 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab berarti 

busana Islami lebar yang dipakai wanita muslim untuk 

menutupi kepala dan leher sampai dada (Yanggo, 2010). Hj. 

Huzaemah Tahido Yanggo, mengartikan jilbab sebagai baju 

kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan 

dada.  Sedangkan menurut Pepin, Jilbab adalah “large outer 

wrap, worn in the early centuries of Islam. In Indonesia the 

word is used to describe a head scarft.”  (penutup luar yang 

besar, dipakai pada masa-masa abad awal Islam. Di 
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Indonesia kata tersebut digunakan untuk menggambarkan 

jilbab) 

Dari beberapa pengertian tentang jilbab yang dikemukakan 

para ahli diatas tampak berbeda-beda, namun jika ditarik 

benang merahnya bahwa yang di maksud dengan jilbab pada 

dasarnya merupakan pakaian yang longgar dan dapat 

menutupi seluruh badan, kepala dan dada.    

2. Hijab 

Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti 

penghalang. Pada beberapa negara berbahasa Arab serta 

negara-negara Barat, kata "hijab" lebih sering merujuk 

kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. 

Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk 

kepada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan 

tuntunan agama.  

Tim departemen Agama yang menyusun Al-Quran dan 

terjemahannya, menterjemahkan kata tersebut dengan tabir. 

Dalam perkembangan lebih jauh wanita yang menutupi diri 

dari seluruh badannya dengan pakaian dinamai mutahajjibah.  

Busana Islami kemudian menjadi semakin popular hampir 

ke seluruh dunia. Dalam dunia internasional busana Islami 

dikenal sebagai hijab. Penggunanya di kalangan muslimah 

semakin banyak, sehingga kadang-kadang banyak gayanya 

dianggap eksklusif dari kalangan Islam saja. Hijab meski juga 

berasal dari bahasa Arab, namun istilah ini populer di negara 

Arab, Afrika dan Eropa. Meski sama-sama menjadi penutup 
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kepala yang rapat, model dan cara mengenakannya pun 

berbeda (Indriya, 2018b).  

Sebelum sampai ke Indonesia, hijab identik dengan fashion 

kontemporer yang sangat memandang penting street 

fashion. Pemakai busana Islami di jalanan kota-kota besar di 

Eropa dikenal dengan istilah The Hijabies. Uniknya, 

pengguna hijab di Indonesia yang cenderung menganut 

fesyen global merasa perlu membangun sebuah komunitas 

khusus yang dinamai model penutup kepala HmC. 

Komunitas HmC (Hijabers Mom community) tidak hanya 

terdapat di satu kota, namun telah merambah cepat 

kesejumlah kota besar dengan adanya jejaring sosial dan 

media elektronik. Dalam kurun waktu belum genap empat 

tahun, gaya baru berjilbab ini direspon sangat positif oleh 

kelas menengah atas. Didirikan lima Desainer sebagai 

pelopornya, yakni desainer Irna Mutiara, Hannie Hananto, 

Monika Jufry , Najua Yanti dan Jeny Tjahyawati (R. Dani, 

Indriya; Lukmanika Tata; Murniati, 2013).  

Kuatnya pengaruh gaya semacam Hijabers Mom Community-

HmC ini, beriringan dengan munculnya blog-blog dan situs 

pribadi para penggemar gaya berbusana Islami ala komunitas 

hijaber. Meskipun pada media konvensional seperti televisi 

dan surat kabar belum sampai pada tahap sosialisasi busana 

Islami secara intens, namun pada media baru berupa jejaring 

sosial seperti facebook dan blog, siapa pun dapat mengakses 

informasi tentang gaya berbusana Islami ala hijaber. Tidak 

hanya berlangsung di dunia maya, ekspansi busana Islami ini 

mulai merambah ke lingkungan akademis dan pusat-pusat 



 

 

 

 319 

perbelanjaan dengan berbagai workshop tutorial, seminar, 

dan butik khusus busana Islami (Indriya, 2018a). 

 

Desain Busana Islami 

Dengan melihat bentuk-bentuk desain setiap dekade yang 

ada dimasyarakat dari tahun 1990 hingga 2015, bisa kita 

klasifikasikan bahwa bentuk dasar busana Islami yang 

banyak digunakan di Indonesia ada 3 macam yaitu: 

a. Gamis  

Gamis adalah satu bentuk busana Islami yang terhitung 

klasik terdiri atas satu potong (one piece), bersiluet panjang 

semata kaki longgar (H Line), dan berlengan panjang. Kata 

gamis sendiri terdengar mirip dengan Kameez atau qamiz, 

yaitu salah satu unsur busana tradisional beberapa Negara  

asia selatan,gamis dalam wajah baru bisa berwujud banyak 

rupa yang pasti siluet dasarnya yang panjang dipertahankan 

sebagai basic. 

b. Abaya   

Abaya dikenalkan sebagai overgarment, yaitu busana luar yang 

berfungsi untuk menutup busana dalam (seperti gamis atau 

busana lainnya), ketika pemakainya berada di tempat umum. 

Abaya berwarna hitam bersiluet persegi, dengan jahitan yang 

diterapkan secara berkelilingsisi tubuh menyambung dengan 

bagian. Pada perkembangannya abaya dalam bentuk 

kontemporer disebut kaftan. Biasanya terbuat dari bahan-

bahan yang lebih ringan dan ‘melayang’, seperti crepe, georgette, 
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dan chiffon dengan warna yang tidak terbatas pada hitam. 

Dengan transformasi ini, tentu saja kaftan tidak berfungsi 

sebagai overgarment. 

c. Tunik 

Tunik (Tunic) adalah atasan atau blus panjang sepaha atau  

selutut  dengan atau tanpa lengan potongannya ada yang 

longgar ada yang ramping, tunik biasanya  di kenakan  

dengan celana panjang (Tjahyawati, 2015) . 

Di Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Bangladesh, 

Muslimahnya mengunakan Shalwar. Artinya Shalwar adalah 

celana yang kurang lebih sama dengan suwal ,cara 

berpakaian ini merupakan salah satu bentuk pengaruh Turki 

yang terjadi saat berlangsungnya penyebaran Islam di Asia 

selatan pada abad 12, sarwal kameez biasa dikenakan oleh 

perempuan India muslim (dilengkapi penutup kepala) 

(Rusmana, 2018). Sejalan dengan keterangan di atas, maka 

kita dalam merancang busana harus dapat memilih bentuk 

dan model yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun 

tetap memiliki keindahan (estetika) yang tinggi. 

Untuk itu dalam bab ini akan dijelaskan tentang 

perkembangan Gaya Busana Muslimah (1990 – 2015). 

1. Busana Islami Periode 1990-2000 (APPMI) 

Periode ini busana Islami banyak mengalami perubahan, 

terlebih setelah didirikannya Asosiasi Perancang Pengusaha 

Indonesia APPMI. Memperkenalkan adaptasi tema dan ide 

yang sesuai untuk diterapkan pada rancangan busana Islami, 
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yang bertujuan untuk memacu kreatifitas dan mengikuti tren 

yang mempunyai nilai tambah tersendiri dengan 

memasukkan unsur-unsur sentuhan  local identitas 

Indonesia. 

Fenny Mustafa pemilik dan founder Shafira, tahun 2015 ini 

telah mengeluti dunia fesyen khususnya busana muslimah 25 

tahun hingga saat ini. Pemilik brand ternama dan terbesar di 

Indonesia ini, mengawalinya dengan niat dakwah agar 

muslimah bisa tetap tampil modis namun tetap mengikuti 

kaidahnya. Beruntung bagi Fenny Mustafa, yang hadir di 

periode APMMI telah berdiri. Peranan APPMI terhadap 

para Desainer khusunya Busana Muslimah saat itu mampu 

mensejajarkan dengan Desainer busana non muslim atau 

umum. Gaya yang dikenalkan Fenny Mustafa pada 

masyarkat saat itu, dengan Tunik dan Celana Panjang lebar 

atau Palazzo. Karyanya mirip dengan yang diperkenalkan Ida 

Leman di penghujung 1980 dan awal 1990. Kekuatan cita 

rasa local dengan mengusung Padang, menjadi kekuatan 

tersendiri yang mampu memberikan suatu terobosan dan 

kekhasan gaya Fenny Mustafa atau Shafira Style. Padang atau 

Sumatera Barat identik dengan masyarakat religius, mampu 

Fenny Mustafa artikan kedalam karyanya dalam balutan 

busana pesta keemasan yang dirancangnya. 
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Sumber: Feny Mustafa 

Gambar 14-1 Busana Feny Mustafa 

Bahan yang digunakan cenderng mengunakan songket 

Sumatera Barat agar dapat memperkuat idenya. Demikian 

juga dengan motif di dalam rancangannya berciri khas 

songket Sumatera Barat. Personal Style yang diusungnya 

adalah Anggun dan Elegan. Warnanya banyak didominasi 

dengan Merah, Hijau dan Emas yang merupakan perwakilan 

dari lambing kemakmuran, kekuasaan sekaligus mewakili 

keindahan alam Sumatera Barat. Kemampuannya 

memadupadankan warna kedalam garis rancangannya 

menjadi nilai tambah, kekuatan dan kekhasan karnyanya. 

Tampaknya Fenny Mustafa paham benar dengan segala 

budaya Sumatera Barat yang dituangkannya ke dalam gaya 
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desainnya. Ciput dan selendang panjang menjadi aksesoris 

sekaligus sentuhan akhir didalam karyanya yang mampu 

menepis kebosanan. Tidak mengherankan jika karyanya dan 

Shafira mampu berkembang seperti sekarang ini, karena 

dalam setiap karnyanya mampu menuangkan dan 

mengusung nilai-nilai dakwah sekaligus memutar roda 

perekonomian yang berbasis keIslaman. 

2. Busana Islami  Periode Tahun 2000 – 2010 

Desainer senior Jenny Tjahyawati mengawali karirnya 

sebagai karyawan di perusahaan garmen Lee Cooper. 

Bakatnya dan ketekunanya dalam bidang fesyen dibuktikan 

dengan memenangkan lomba LRBM sebuah majalah 

muslim terbesar di Indonesia. Karirnya semakin cemerlang 

dengan kemenangannya sekaligus menancapkan sebagai 

Desainer berpengaruh dimasanya. 

Garis rancangannya dikenal dengan kemampuannya 

memadupadankan nilai Indonesia dengan Kemoderenan. 

Inilah yang melahirkan Etnicant disalah satu lini labelnya dan 

mendeklarasikan diri, mampu ikut bersaing dipasaran 

International. Seperti dalam salah satu karyanya ini. Kembali 

kepiawaiannya diperlihatkan, diamana sporty dan playful 

mampu bersinergi sempurna mengusung keharmonisan. 

Kesan colourful dan bebas berekpresi tampak jelas disuarakan 

di dalam karyanya. 
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Sumber : Jeny Tjahyawati 

Gambar 14-2 Busana Jeny Tjahyawati 

Jumpsuit menjadi pilihannya yang dirasa dapat diterima 

pasar saat itu, sebagai gaya baru yang digunakan dalam 

busana muslimah. Perkembangan busana muslimah 

tentunya menjadi central dalam berekpresi yang mampu 

memuaskan dalam setiap ide yang diberikanNya. Harajuku 

street style asal Jepang merupakan ide utamanya dalam koleksi 

kali ini. 

Bahan Sutra dan Poliester bersinergi apik dalam membawa 

pesan etnik namun bercita rasa modern kekinian. Tenun 

NTT mampu diolahnya menjadi tampilan busana bagi 

Muslimah yang modern yang menyukai seni dan keindahan. 

Gaya jilbabnya yang tidak biasa, memperkuat keseluruhan 

gaya  etnik yang diusungnya. Gaya ini menjadi trendsetter 
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saat itu dan menarik para Muslimah semakin banyak 

mengunakan hijab dengan gaya lilit dan kombinasi warna 

dan gaya kerudung. Aksesoris warna warni nan etnik 

menyemarakan sekaligus melengkapi, seperti kalung, gelang 

dan bahkan sepatu yang dikenakan di order khusus oleh 

Desainer agar selaras hasil akhirnya. 

Dalam setiap gaya desainer tentunya telah berputar roda 

perputaran bisnis selain tentunya mengusung nilai dakwah. 

Jeny Tjahyawti telah mampu membuktikannya dengan 

mempersembahkan karyanya tidak saja didalam negeri tapi 

juga di Luar Negeri. Eropa, Australia dan America pernah 

menjadi saksi kehadiran karyanya. 

3. Busana Islami Periode Tahun 2010 – 2015 

Dian Wahyu Utami atau lebih dikenal Dian Pelangi adalah 

salah satu perancang busana Indonesia kelas atas. Dia adalah 

desainer utama dari perusahaan Dian Pelangi, salah satu 

rumah busana muslim terkemuka di Indonesia. Lahir pada 

14 Januari 1991 di Palembang, ia kemudian lulus dari Ecole 

des Arts et Techniques Superieur de la Mode (ESMOD) 

dengan nilai sangat memuaskan pada tahun 2008. 

Dian Pelangi menjadi salah satu tokoh yang paling 

berpengaruh dalam trend fashion bergaya di negeri ini. Orang-

orang tampaknya mengikuti hampir setiap gaya yang dia 

ciptakan. Menyadari pengaruh yang luasnya, Dian Pelangi 

menerbitkan buku sendiri pada tahun 2012 berjudul  Hijab 

Street Style yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama di 

toko-toko buku terdekat. Hijab Street Style adalah buku 
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pertama Dian. Diluncurkan Minggu 15 Juli 2012, buku 

tersebut berisi lebih dari 600 foto muslimah di beberapa kota 

di Indonesia dan juga di beberapa kota di luar negeri seperti 

Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, dan lain-lain. 

 

Sumber: Dian Pelangi 

Gambar 14-3 Busana Dian Pelangi 

Kain Palembang menjadi kekhasan dalam karya busana 

muslimah Dian Pelangi. Kombinasi dan teknik dalam 

meningkatkan keindahan karya mampu dituangkan ke dalam 

setiap kain, untuk kemudian diolah sesuai rancangannya. 

Kain yang digunakan biasanya berbahan dasar katun dan 

jersey. Motif jumputan Palembang tie dye menjadi ciri khas dan 

keunikan dari karyanya.  

Warna-warna pastel mampu memberikan energi pada garis 

rancangannya yang berkesan ringan tapi chic. Management-nya 

mampu menjadikan namanya menajadi branding kesuksesan 
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desainer muda berbakat. Tidak saja busananya, tapi mampu 

membuat bisnisnya Dian Pelangi merambah ke buku, 

majalah dan komunitas HC Hijabers Community,  dimana 

menjadi pengerak kesuksesan busana muslimah berkembang 

dan dikenal di kalangan muda untuk mengenakannya. 

Bakat dan kepiawaiannya ini menjadikan sosoknya 

membawa angin segar dan pengaruh yang baik terhadap 

perkembangan busana muslim di tanah air. Kesan 

kampungan, kolot dan tidak gaya ditepisnya dengan 

menghasilkan karya nyata di dalam setiap koleksi karyanya. 

Sekaligus membuktikan bahwa bahan lokal justru menjadi 

kekuatan yang tidak saja menjadi leader di tanah air tapi juga 

mampu bersaing di pasar internasional.  

  

Sumber: Irna Mutiara 

Gambar 14-4 Busana Irna Mutiara 
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Irna Mutiara lahir di Bandung, 24 Januari 1970 adalah salah 

seorang pelopor busana Muslim di Indonesia. Mulai belajar 

mengenai tata busana di IKIP (saat ini UPI), Bandung 

(1990). Setelah itu bekerja sebagai desainer fashion di 

beberapa perusahaan garment. Pada tahun 1996 mulai 

membangun bisnisnya sendiri dengan spesialisasi Busana 

Muslim. 

Irna Mutiara merupakan salah satu pendiri Trimoda 

Uptodate Group, dan merilis brand pertamanya pada tahun 

2006: "Up2date", yang merupakan salah satu brand pelopor 

di Indonesia untuk perempuan muslim yang mengutamakan 

kepraktisan namun tetap stylish. Pada tahun 2007 merilis Irna 

La Perle, brand busana pengantin Muslim dan pakaian pesta 

yang memiliki gaya internasional klasik dan elegan. Pada 

bulan September 2014, Irna La Perle menyelenggarakan 

fashion show tunggal pertamanya, Luminescence, di hotel 

Grand Mahakam. 

Irna Mutiara juga bersemangat untuk bekerjasama dengan 

industri pengrajin lokal, sebagaimana dapat ditemukan 

dalam koleksinya. Misalnya, ia menerapkan teknik sulam 

tangan Sumatera Barat dan Tasikmalaya, dalam desain 

pakain pengantin. Irna La Perle pernah diundang oleh 

Komunitas Muslim Paris untuk melakukan fashion show 

pada acara The International Fair of the Muslim World di Le 

Bourget Exhibition Center pada tahun 2011.  Selain itu, ia 

juga berpartisipasi pada beberapa fashion week seperti 

Hongkong Fashion Week (2007 dan 2010) dan Arabia Fashion 

Week (2008 dan 2010). Anggota APPMI (Asosiasi Perancang 

Pengusaha Muda Indonesia), bersama dengan beberapa 
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rekan sesama desainer Busana Muslim, pada tahun 2011 ia 

mendirikan Hijabers Mom Community (HmC), sebuah 

organisasi untuk memberdayakan perempuan Muslim di 

Indonesia. Ia juga memiliki cita-cita untuk membuat 

Indonesia menjadi Pusat Fashion Muslim Dunia. 

Abaya, Khimar dan Outer atau luaran rok panjang menjadi 

tema karya terbarunya saat ini dengan mengunakan bahan 

katun polos. Warna-warna lembut banyak mendominasi 

yang dikombinasikan warnanya, agar mampu menenyahkan 

kebosanan. Teknik cutting yang baik menajadikan busana 

yang nsangat enak dikenakan. 

Feminime, elegant dan syar’i tema di dalam karyanya dalam 

memperkenalkan gaya busana muslim yang sesuai 

syariatNya. Timur tenggah menjadikan nafas dalam garis 

rancangannya yang mampu memberikan aura keIslaman 

yang kental,  sekaligus aura ketinggian ilmu yang 

mengenakannya. Sulit untuk memisahkan antara kekinian 

namun dalam koridor syariat yang sebenarnya didalam setiap 

karyanya. 

Tampil mengenakan busana sesuai syariah dengan hijab 

panjang ternyata mampu menepis kebosanan dan kesan 

kuno. Irna Mutiara sebagai pengagas dan yang pertama kali 

memperkenal gaya yang dikenal dengan busana syar’i ini, 

tentunya memberikan banyak pilihan kepada para pecinta 

karyanya. Dan semoga karya-karya Desainer Indonesia dapat 

terus memberikan warna di industri busana muslim (Indriya, 

2020). 
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Perkembangan gaya busana Muslimah dimana Indonesia 

tumbuh menjadi pusat fesyen Muslim dunia, tentunya sisi 

positifnya makin banyak orang yang mulai mengenakan 

busana Muslim, utamanya kaum hawa. Namun 

pertumbuhan tren ini juga membawa efek negatif. Gaya 

pakaian Muslimah yang sangat beragam, perpaduan dengan 

modernitas membuat beberapa model pakaian justru 

menabrak esensi berhijab itu sendiri. Salah satu fenomena 

2014 gencar dibicarakan jilboobs yaitu gaya pakaian berhijab 

dengan baju ketat yang membentuk lekuk tubuh. Menurut 

Irna Mutiara yang juga founder HmC, penyebabnya adalah 

belum memahami  berjilbab sesuai kaidah dan syaiat islam. 

Disinilah sebetulnya peranan Desainer sangat besar, sebagai 

trendsetter busana Muslimah harus bisa memberikan karya 

sekaligus mendidik kepada masyarakat, bagaimana 

seharusnya menampilkan busana muslimah tanpa 

meninggalkan syariatnya (Indriya, 2015). 

 

Kesimpulan 

Perubahan gaya berbusana muslim tentunya dipengaruhi 

juga dengan pemahaman masyarakat terhadap pemahaman 

Islam itu sendiri, terutama pada Pendidikan Adab 

Masyarakatnya dengan semakin banyaknya berdiri Majelis 

Ta’lim dan pengguna hijab, dimana yang telah menjadi 

bagian dari gaya hidup Muslimah. Dan saat ini Gaya 

Berbusana Muslimah sudah mulai memasuki ranah bisnis di 

industri fesyen Indonesia dan international (Emma, Cut, 

2018). 
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Berbusana muslim merupakan refleksi ketaatan seorang 

muslimah kepadaAllah Swt dan Rasulnya. Cara berbusana 

muslimah ialah untuk mendidik diri sendiri. Untuk itu 

apakah gaya berbusana yang kita kenakan sudah 

mendekatkan diri kepada Allah?.  Karena itulah Desainer 

Busana Muslimah seharusnya dirancang oleh seorang 

Desainer Muslim yang mengerti tentang kaidah berbusana 

muslim yang sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah yang 

mengusung nilai dakwah melalui karyanya. 

Halal dan Kreatif Industri, serta penguatan di akademisi 

merupakan strategi Indonesia sebagai pusat mode busana 

muslim Dunia. Akademisi, industri, komunitas, dan 

pemerintah harus dapat bergandengan tangan mewujudkan, 

dan mempertahnkan semua impian dan branding sebagai 

Pusat Mode Muslim Dunia. Prodi Pendidikan Desain 

Busana Muslim sudah mulai di gagas di Fakutas Agama 

Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan sejak kurun 

waktu 2018 mulai aktif di dalam bagian akademisi dan 

kampus di Indonesia mendukung setiap perkembangan di 

industri ini (Indriya, 2021).  
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Peran Zakat, Infak, Sedekah dalam 

Penurunan Tingkat Kemiskinan di Masa 

Pandemi Covid-19 

Mariska Aprina Serin, Asep Nurhalim, Yekti Mahanani  

 
 
Abstrak 

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu daerah yang terdampak pandemi COVID-19, 

dimulai pada akhir tahun 2019. Ada berbagai dampak, 

termasuk peningkatan tingkat kemiskinan. Keberadaan 

sejumlah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah) di Kabupaten Purworejo yang memiliki unit Baitul 

Maal yang mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) 

diprediksi akan berperan dalam mengurangi kemiskinan 

mustahik selama pandemi COVID-19. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kegiatan dan dampak 

penyaluran dana ZIS dalam mengurangi kemiskinan 

mustahik selama pandemi COVID-19. Penelitian ini 

menggunakan model CIBEST dengan studi kasus KSPPS 

Binamas Purworejo. Hasil penelitian ini menunjukkan 

peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat 

kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan 

absolut dilihat dari perubahan indeks kemiskinan Islam di 

rumah tangga mustahik. 

Kata Kunci: Baitul Maal, Kemiskinan, Model CIBEST, 

Pandemi Covid-19, ZIS 
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Abstract 

Purworejo Regency, Central Java Province is one of the 

areas affected by the Covid-19 pandemic, began at the end 

of 2019. There are various impacts, including an increase in 

the poverty levels. The existence of a number of KSPPS 

(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) in 

Purworejo Regency which has a Baitul Maal unit that 

manages zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds is predicted 

to play a role in reducing mustahik  poverty during the 

Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the activities 

and impacts of the ZIS funds distribution in reducing 

mustahik poverty during the Covid-19 pandemic. This study 

uses the CIBEST model with a case study of KSPPS 

Binamas Purworejo. The results of this study indicate an 

increase in welfare and a decrease in the level of material 

poverty, spiritual poverty, and absolute poverty seen from 

changes in the Islamic poverty index in mustahik 

households. 

Keywords: Baitul Maal, CIBEST Model, COVID-19 

Pandemic, Poverty, ZIS 
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Dalam Islam, ZIS atau zakat, infak, sedekah termasuk 

instrumen sosial ekonomi yang sangat berguna dalam 

membantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi dan tingkat kemiskinan. Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia 

yang potensi zakatnya sangat besar. Pada tahun 2019, 

potensi zakat di Indonesia berdasarkan kajian IPPZ 

(Indikator Potensi Pemetaan Zakat) sebesar Rp233,8 triliun 

(Puskas BAZNAS 2020). Faktanya, pengumpulan ZIS 

nasional pada tahun 2019 sebesar Rp10,23 triliun (BAZNAS 

2019). Nilai tersebut masih jauh dari potensinya, tetapi 

mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Pengumpulan secara nasional terbagi menjadi berbagai jenis 

data seperti zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sebagainya. 

Dana ZIS secara nasional dihimpun oleh seluruh OPZ 

(Organisasi Pengelola Zakat) se-Indonesia. 

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia yang 

mengelola dana ZIS salah satunya ialah BMT (Baitul Maal wat 

Tamwil). Soemitra (2009) menyatakan bahwa BMT 

menjalankan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip syariah 

dengan dua fokus, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul 

maal (rumah harta) bertugas menghimpun dan mengelola 

dana sosial, seperti ZIS yang akan disalurkan dengan optimal 

sesuai prinsip syariah dan peraturannya. Adapun baitul tamwil 

(rumah pengembangan harta) bertugas mengumpulkan dan 

mengelola dana komersial untuk pembiayaan dan jasa 
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simpanan dengan tujuan membantu ekonomi wirausaha 

mikro dan kecil. Nama BMT berubah menjadi Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sejak 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 

KSPPS yang memiliki fungsi sosial dalam baitul maal 

melaporkan pelaksanaan pengelolaan ZIS-nya kepada 

Kementerian, BAZNAS, dan BWI (Badan Wakaf 

Indonesia). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 16. Salah satu peran BMT 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan yaitu pada BMT 

MMU Sidogiri, Jawa Timur yang menangani sekitar 70 

persen anggota yang merupakan masyarakat miskin, serta 

dapat menjaga proporsi dananya untuk masyarakat miskin 

sehingga penenurunan tingkat kemiskinan dapat tercapai 

(Adnan dan Ajija 2015). 

Kemiskinan merupakan masalah rumit dan mencakup 

berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, 

dan lainnya. Menurut data BPS (2021), Indonesia pada 

periode September 2019 hingga September 2020 memiliki 

tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan dari sisi 

persentase dan jumlah. Peningkatan persentase dan jumlah 

penduduk miskin pada periode tersebut disebabkan oleh 

adanya pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Pandemi 

COVID-19 memberikan dampak terhadap aktivitas 
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ekonomi penduduk dan perubahan perilaku. Angka 

kemiskinan di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di 

daerah perdesaan. 

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa 

Tengah yang masuk kategori perdesaan. Jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 jumlahnya 

mencapai 84,80 ribu orang. Dalam persentase penduduk 

miskin berjumlah sebesar 11,78 persen (BPS 2021). Masa 

pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pendapatan 

rumah tangga di Kabupaten Purworejo yang mengalami 

fluktuasi (BPS 2020). Di Kabupaten Purworejo lembaga 

yang mengelola dana ZIS berupa BAZNAS Kabupaten 

Purworejo dan Baitul Maal dalam KSPPS. Salah satunya 

adalah KSPPS Binamas (Bina Masyarakat) Purworejo yang 

memiliki unit Baitul Maal. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas 

memiliki program SEPAKAT yang kepanjangannya adalah 

Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, 

dan Analisis Kemiskinan Terpadu. SEPAKAT telah 

dimanfaatkan di tujuh provinsi dan 129 kabupaten kota 

untuk membuat kebijakan dalam pemulihan dampak adanya 

pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi daerah 

(Bappenas 2020). 

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di Kabupaten 

Purworejo, membutuhkan waktu agar dapat terlaksana 

sesuai harapan. Oleh karena itu, perlu adanya pihak di luar 

pemerintah yang bisa membantu tercapainya tujuan 
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penurunan tingkat kemiskinan, salah satunya adalah 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

yang memiliki fungsi baitul maal (rumah harta). Dana sosial 

berupa dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikumpulkan 

KSPPS dapat dimanfaatkan untuk membantu menurunkan 

tingkat kemiskinan mustahik dengan program seperti 

pelayanan kesehatan gratis, layanan ambulan gratis, 

madrasah atau tempat les gratis untuk mustahik, dan 

bantuan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi kegiatan pendistribusian dana ZIS Baitul 

Maal KSPPS Binamas Kabupaten Purworejo dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di masa pandemi 

Covid-19 dan menganalisis pengaruh pendistribusian dana 

ZIS Baitul Maal KSPPS Binamas Kabupaten Purworejo 

terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik 

sebelum dan sesudah menerima bantuan dana ZIS di masa 

pandemi Covid-19. 

 

Zakat, Infak, dan Sedekah 

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diyakini sebagai ibadah yang 

berperan penting dalam mendorong pemerataan 

kesejahteraan masyarakat di suatu negara karena dapat 

memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang 

membutuhkan bantuan secara finansial (Habib 2016). 

Perbedaan zakat, infak, dan sedekah adalah bahwa zakat 

merupakan pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh 

setiap Muslim serta terdapat ketetapan mengenai besaran 

dan penerimanya. Kemudian infak adalah pemberian harta 

yang sifatnya sukarela sehingga tidak wajib dilakukan oleh 
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seorang Muslim, dilakukan bagi mereka yang mampu. 

Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu yang sifatnya 

sukarela, bukan hanya tentang hal yang bersifat material, 

tetapi juga hal non-material. 

Penerima manfaat dari dana zakat memiliki kriteria 

berdasarkan Quran Surat At-Taubah (9) ayat 60 yaitu orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk 

memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang 

yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan. Kemudian untuk penerima dana 

infak dan sedekah dapat diberikan untuk keluarga, saudara, 

dan sebagainya. 

 

Kemiskinan 

Salah satu problematika serius dalam pembangunan di 

Indonesia adalah  kemiskinan. Menurut Bappenas (2005), 

kemiskinan adalah keadaan ketika tidak tercapainya 

pengembangan kehidupan yang bermartabat karena 

seseorang atau sekelompok orang yang tak terpenuhi hak-

hak dasarnya. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk mencukupi 

keperluan pokok makanan dan bukan makanan yang 

diukurndari sisi pengeluaran dengan garis kemiskinan. 

Dengan kata lain, penduduk miskin adalah penduduk yang 

rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis 

kemiskinan. Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa 

menurut Islam, kemiskinan tidak hanya tentang duniawi, 

tetapi ukhrawi (akhirat) juga. Selain itu, kemiskinan sifatnya 
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multidimensional sebab bukan hanya mengenai kemiskinan 

pada aspek material saja, namun mencakup aspek spiritual. 

 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

BMT menjadi lembaga keuangan yang mendorong 

berkembangnya ekonomi yang berkaitan dengan kerakyatan 

(Yusanto dan Yunus 2009). BMT sebagai lembaga keuangan 

yang berfungsi mengumpulkan dan menyampaikan dana 

yang terkumpul sesuai prinsip syariah (Rodiana et al 2014). 

Menurut Mujiono (2017), secara konteks kontemporer, 

BMT sama seperti Baitul Maal yang diubah menjadi lembaga 

solidaritas sosial dan lembaga pemberdayaan rakyat kecil 

agar mampu berkompetisi dengan lembaga ekonomi 

modern. Menurut Soemitra (2009), karakteristik penting 

BMT atau KSPPS sebagai LKMS (non-bank) sebagai 

berikut. 

1. Business oriented, yaitu bertujuan memperoleh 

keuntungan serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi 

untuk anggota dan lingkungan, 

2. Berperan dalam keefektifan pemanfaatan dana zakat, 

infak, dan sedekah (ZIS), meskipun bukan lembaga 

sosial murni, 

3. Dibesarkan darinbawah melalui bantuan peran serta 

masyarakat, 

4. Kepemilikan bersama bagi masyarakat kecil di daerah 

BMT tersebut, kepemilikannya bukan perseorangan. 
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COVID-19 

COVID-19 atau corona virus disease merupakan varian virus 

baru yang mengancam daya tahan tubuh dan bisa 

mengakibatkan kematian (Zulva dalam El Zuhby 2020). 

COVID-19 masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

pada dua orang wanita berumur 31 tahun dan ibunya 

berumur 64 tahun (Almuttaqi 2020). WHO menyatakan 

COVID-19 sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia 

berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease (COVID-19) telah menyatakan 

COVID-19 merupakan keadaan darurat bagi kesehatan 

masyarakat Indonesia yang wajib diupayakan 

penanggulangannya (Syauqi 2020). COVID-19 memberikan 

dampak terhadap desa-desa di Indonesia, terutama di bidang 

ekonomi pembangunan yang mayoritas bergantung kepada 

dana dari pusat. Adanya wabah COVID-19 mengakibatkan 

tidak maksimalnya pembangunan di desa dan di aspek 

perekonomian (Sarip et al 2020). 

 

Metode Penelitian 

Sumber Data 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2021 di 

Baitul Maal KSPPS Binamas Purworejo. Penelitian dilakukan 

dengan memberikan kuesioner online dan wawancara 

melalui telepon Whatsapp. Responden penelitian ini adalah 

rumah tangga mustahik atau penerima bantuan dana ZIS 

dari Program Unggulan Beasiswa Muslim Berprestasi Baitul 
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Maal KSPPS Binamas di Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah. 

 

Sampel Penelitian 

Ukuran sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 

52 responden dari total 108 responden rumah tangga 

mustahik dengan teknik purposive sampling. Angka tersebut 

diperoleh dari hasil perhitungan slovin dengan taraf nyata 10 

persen. 

 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menggunakan metode 

CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies) untuk 

mengetahui posisi rumah tangga mustahik. CIBEST berasal 

dari Institut Pertanian Bogor dengan indeks kemiskinan 

Islami. Indeks CIBEST disusun oleh Irfan Syauqi Beik dan 

Laily Dwi Arsyianti. Kalkulasi yang pertama adalah 

menetapkan besaran garis kemiskinan material dan garis 

kemiskinan spiritual sebagai standar. 

Garis kemiskinan material atau Material Value (MV) berarti 

nilai terkecil material yang harus dipenuhi rumah tangga 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑴𝑽 =  ∑ 𝐏𝐢𝐌𝐢
𝒏

𝒊=𝟏
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Keterangan: 

MV : standar minimum kebutuhan material yang harus 

dipenuhi rumah tangga atau disebut dengan garis 

kemiskinan material (Rp) 

Pi : harga barang dan jasa i (Rp) 

Mi : jumlah barang dan jasa minimum yang dibutuhkan 

rumah tangga 

 

Garis kemiskinan (MV) pada penelitian ini berdasarkan garis 

kemiskinan Kabupaten Purworejo tahun 2020 yaitu sebesar 

Rp364.289,00 (BPS 2020). Garis kemiskinan spiritual atau 

Spiritual Value (SV) menggambarkan spiritualitas secara 

aktual dari rumah tangga. Nilai SV didapatkan melalui 

indikator ketaatan spiritual dan pemenuhan lima variabel 

yang hasilnya akan menggambarkan skor spiritual. 

Tabel 15-1 Indikator Kebutuhan Spiritual 

Variabel 

Skala Likert Standar 
Kemiskinan 

1 2 3 4 5  

Salat Melarang 
orang 
lain solat 

Menolak 
konsep 
solat 

Melaksanakan 
salat wajib 
tidak rutin 

Melaksanakan 
salat wajib 
rutin tapi 
tidak 
berjamaah 

Melaksanakan 
salat wajib 
rutin 
berjamaah 
dan 
melakukan 
salat sunah 

Skor rata-
rata untuk 

rumah 
tangga yang 

secara 
spiritual 
miskin 

adalah 3 
(SV=3) 

Puasa Melarang 
orang 
lain 
berpuasa 

Menolak 
konsep 
puasa 

Melaksanakan 
puasa wajib 
tidak penuh 

Hanya 
melaksanakan 
puasa wajib 
secara penuh 

Melaksanakan 
puasa wajib 
dan puasa 
sunah 

Zakat dan 
Infak 

Melarang 
orang 
lain 
berzakat 

Menolak 
konsep 
zakat dan 
infak 

Tidak pernah 
berinfak 
walau sekali 
dalam 
setahun 

Membayar 
zakat fitrah 
dan zakat 
harta 

Membayar 
zakat fitrah, 
zakat harta, 
dan 
infak/sedekah 
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dan 
berinfak 

Lingkungan 
Rumah 
Tangga 

Melarang 
anggota 
rumah 
tangga 
ibadah 

Menolak 
pelaksanaan 
ibadah 

Menganggap 
ibadah urusan 
pribadi 
anggota 
rumah tangga 

Mendukung 
ibadah 
anggota 
rumah tangga 

Membangun 
suasana 
rumah tangga 
yang 
mendukung 
ibadah secara 
bersama-sama 

Kebijakan 
Pemerintah 

Melarang 
ibadah 
untuk 
setiap 
rumah 
tangga 

Menolak 
pelaksanaan 
ibadah 

Menganggap 
ibadah urusan 
pribadi 
masyarakat 

Mendukung 
ibadah 

Menciptakan 
lingkungan 
yang kondusif 
untuk ibadah 

Sumber: Beik dan Arsyianti (2015) 

 

Berdasarkan Tabel 15-1, nilai 1 menggambarkan indikator 

terburuk dan nilai 5 menggambarkan indikator terbaik. 

Standar spiritual yang yang memisahkan rumah tangga 

miskin spiritual dan rumah tangga kaya spiritual bernilai 3 

(Beik dan Arsyianti 2015). Jika rumah tangga memiliki skor 

lebih kecil atau sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut 

termasuk miskin spiritual. Secara matematika, nilai SV 

didapatkan dengan rumus berikut: 

𝐻𝑖 =  
𝑉𝑝 + 𝑉𝑓 + 𝑉𝑧 + 𝑉ℎ + 𝑉𝑔

5
 

Keterangan: 

Hi = Skor aktual spiritual rumah tangga ke-i 

Vp = Skor salat 

Vf = Skor puasa 

Vz = Skor zakat dan infak 

Vh = Skor lingkungan rumah tangga 

Vg = Skor kebijakan pemerintah 
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Setelah memperoleh nilai standar MV dan SV, metode 

CIBEST mengelompokkan rumah tangga dalam empat 

kuadran model CIBEST sebagai berikut: 

Tabel 15-2 Kuadran Model CIBEST 

Kondisi Rumah 

Tangga 

≤ Nilai MV > Nilai MV 

> Nilai SV Rumah Tangga 

Miskin Material, 

mampu memenuhi 

kebutuhan spiritual 

tetapi tidak mampu 

memenuhi 

kebutuhan material 

(Kuadran II) 

Rumah Tangga 

Sejahtera, mampu 

memenuhi 

kebutuhan material 

dan spiritual 

(Kuadran I) 

≤ Nilai SV Rumah Tangga 

Miskin Absolut, tidak 

mampu memenuhi 

kebutuhan material 

dan spiritual 

(Kuadran IV) 

Rumah Tangga 

Miskin Spiritual, 

mampu memenuhi 

kebutuhan material 

tetapi tidak mampu 

memenuhi 

kebutuhan spiritual 

(Kuadran III) 

Sumber: Beik dan Arsyianti (2015) 

Setelah pengelompokkan rumah tangga menjadi empat 

kuadran, dilakukan perhitungan Indeks Kemiskinan Islami. 

Indeks ini berguna untuk menghitung jumlah penduduk 

yang berada pada tiap kuadran dan implikasinya terhadap 

kebijakan pemerintah (Beik dan Arsyianti 2015). Indeks 

kemiskinan Islami terdiri atas empat indeks sebagai berikut: 
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1. Indeks Kesejahteraan, untuk menghitung jumlah 

rumah tangga yang termasuk sejahtera atau masuk 

kuadran I dengan rumus sebagai berikut: 

 

W =
𝑤

𝑁
 

Keterangan: 

W = Indeks kesejahteraan, rentang nilainya 0 ≤ 
W ≤ 1 

w = Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara 
material dan spiritual) 

N = Jumlah populasi rumah tangga yang 
diobservasi 

2. Indeks Kemiskinan Material, untuk menghitung 

jumlah rumah tangga yang berada pada kuadran II 

atau miskin material dengan rumus sebagai berikut: 

Pm =
𝑀𝑝

𝑁
 

Keterangan: 

Pm = Indeks kemiskinan material, rentang 
nilainya 0 ≤ Pm ≤ 1 

Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara 
material tetapi kaya secara spiritual 

N = Jumlah populasi rumah tangga yang 
diobservasi 
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3. Indeks Kemiskinan Spiritual, untuk menghitung 

jumlah rumah tangga yang masuk dalam kuadran III 

atau miskin spiritual dengan rumus sebagai berikut: 

Ps =
𝑆𝑝

𝑁
 

Keterangan: 

Ps = Indeks kemiskinan spiritual, rentang 
nilainya 0 ≤ Ps ≤ 1 

Sp = Jumlah keluarga yang miskin secara 
spiritual tetapi kaya secara material 

N = Jumlah populasi rumah tangga yang 
diobservasi 

4. Indeks Kemiskinan Absolut, untuk menghitung 

jumlah rumah tangga yang masuk dalam kuadran IV 

atau miskin absolut dengan rumus sebagai berikut: 

Pa =
𝐴𝑝

𝑁
 

Keterangan: 

Ps = Indeks kemiskinan absolut, rentang 
nilainya 0 ≤ Pa ≤ 1 

Ap = Jumlah keluarga yang miskin secara 
material dan spiritual 

N = Jumlah populasi rumah tangga yang 
diobservasi 
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Hasil dan Pembahasan 

Profil dan Gambaran Umum KSPPS Bina Masyarakat 

Purworejo 

KSPPS Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo atau BMT 

Binamas didirikan oleh 20 orang pendiri pada tanggal 4 April 

1995. Legalitas operasionalnya didapat dari Dompet Dhuafa 

Republika sebagai mitra dengan nomor 

023/FES.DD/VII/1995. Pada 29 Januari 1996 BMT 

Binamas mendapatkan sertifikat operasional dari PINBUK 

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan SK Nomor 

1120001/PINBUK/I/1996. Pada tahun 1998, Kementerian 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Purworejo memberikan 

akta pendirian dengan Badan Hukum Nomor: 

13752/BH/KWK.II/1998. 

Aset dari KSPPS Binamas hingga bulan Juni tahun 2021 

mencapai 195,8 miliar rupiah dengan sumber daya manusia 

berjumlah 124 orang. KSPPS Binamas memiliki dua bagian 

yaitu Baitul Tamwil dan social security system (Baitul Maal). Pada 

tahun 2020 aset dari Baitul Tamwil sebesar 190,6 miliar rupiah 

dan aset Baitul Maal sebesar 2,18 miliar rupiah. KSPPS 

Binamas diaudit secara internal dari pihak Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) KSSPS Binamas dan secara eksternal dari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad yang 

memiliki nomor perizinan Nomor KEP.091/KM.6/2004 

yang beralamat di Semarang, Jawa Tengah. 
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Baitul Maal KSPPS Binamas Purworejo 

Penelitian ini berfokus kepada Baitul Maal KSPPS Binamas 

Purworejo (BM Binamas) yang tugasnya menghimpun dan 

menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS). Dana ZIS 

yang dihimpun Baitul Maal pada tahun 2020 sebesar 1,072 

miliar rupiah. Kemudian dana yang dikelola berjumlah 

899,526 juta rupiah dan sisanya sebagai saving. Total jumlah 

penerima manfaat sebanyak 9243 orang. Program yang 

dilaksanakan Baitul Maal BM Binamas adalah Beasiswa 

Muslim Berprestasi, Pemberdayaan Produktif, Santunan 

Yatim, Piatu, Dhuafa, Aksi Tanggap Bencana, Layanan 

Kesehatan, Pembiayaan Qardhul Hasan, dan Wakaf. 

Program yang diteliti dalam penelitian ini adalah Beasiswa 

Muslim Berprestasi, yaitu program yang diberikan kepada 

pelajar mulai kelas 2 SMP sederajat sampai mahasiswa di 

Kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan tertentu 

seperti keluarga Muslim dan kurang mampu, tidak menerima 

bantuan, dll. Dana yang dialokasikan untuk program ini 

sekitar 186 juta rupiah untuk satu tahun pelajaran. Pada 

tahun pelajaran 2020/2021 peserta dari program beasiswa ini 

sebanyak 108 siswa dan mahasiswa. Program ini berupa 

pemberian dana dengan jumlah tertentu setiap bulan dan 

pembinaan berupa Kajian Onlne melalui Zoom Meeting. 
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Analisis Kuadran CIBEST Sebelum Menerima 

Bantuan Dana ZIS 

Penelitian ini menggunakan model CIBEST dengan standar 

MV dan SV. Standar MV pada penelitian ini bernilai 

Rp1.534.217,00 dari perkalian garis kemiskinan BPS 

Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebesar Rp364.289,00 

dengan besaran jumlah rata-rata anggota rumah tangga 

sebesar 4,211538. Standar SV pada model CIBEST bernilai 

3, rumah tangga yang memiliki skor spiritual lebih kecil atau 

sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut termasuk miskin 

spiritual. 

Tabel 15-3 Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Bantuan 

Dana ZIS 

Kondisi Rumah 
Tangga 

≤ Nilai MV > Nilai MV 

> Nilai SV Rumah Tangga 
Miskin Material 

(Kuadran II) 
28 RT 

Rumah Tangga 
Sejahtera, (Kuadran I) 

20 RT 

≤ Nilai SV Rumah Tangga 
Miskin Absolut 
(Kuadran IV) 

2 RT 

Rumah Tangga Miskin 
Spiritual (Kuadran III) 

2 RT 

Sumber: Data Primer 2021 (diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 15-3 dapat dilihat bahwa 20 rumah 

tangga mustahik yang termasuk dalam kuadran I yaitu 

mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya 

dengan baik. Kemudian pada kuadran II terdapat 28 rumah 

tangga mustahik, berarti rumah tangga tersebut tidak dapat 
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mencukupi kebutuhan materialnya, tetapi dapat mencukupi 

kebutuhan spiritualnya dengan baik. Pada kuadran III 

terdapat dua rumah tangga mustahik yang termasuk rumah 

tangga miskin spiritual, yaitu rumah tangga yang bisa 

mencukupi kebutuhan materialnya, tetapi kurang dalam 

mencukupi kebutuhan spiritualnya. Selanjutnya pada 

kuadran IV terdapat dua rumah tangga mustahik, yaitu 

rumah tangga yang memiliki ketidakmampuan untuk 

mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritualnya. 

 

Analisis Kuadran CIBEST Sesudah Menerima Bantuan 

Dana ZIS 

Pemberian bantuan dana ZIS diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga 

mustahik. Selain itu, juga diharapkan dapat menurunkan 

angka rumah tangga yang termasuk miskin material, miskin 

spiritual, dan miskin absolut menjadi rumah tangga 

sejahtera. 

Tabel 15-4 Kuadran CIBEST Sesudah Menerima Bantuan Dana ZIS 

Kondisi Rumah 

Tangga 

≤ Nilai MV > Nilai MV 

> Nilai SV Rumah Tangga 

Miskin Material 

(Kuadran II) 

24 RT 

Rumah Tangga 

Sejahtera, (Kuadran I) 

28 RT 

≤ Nilai SV Rumah Tangga 

Miskin Absolut 

(Kuadran IV) 

0 RT 

Rumah Tangga Miskin 

Spiritual (Kuadran III) 

0 RT 

Sumber: Data Primer 2021 (diolah) 
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Hasil analisis berdasarkan Tabel 15-4 terdapat 28 rumah 

tangga mustahik pada kuadran I yang termasuk rumah 

tangga sejahtera. Hal tersebut menggambarkan bahwa 28 

rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan 

material dan spiritualnya dengan baik. Pada kuadran II 

terdapat 24 rumah tangga mustahik. Selanjutnya pada 

kuadran III rumah tangga miskin spiritual dan kuadran IV 

rumah tangga miskin absolut masing-masing kuadran 

terdapat nol rumah tangga mustahik atau tidak ada rumah 

tangga mustahik yang termasuk pada kedua kuadran 

tersebut. 

Tabel 15-5 Perubahan Jumlah Rumah Tangga Mustahik 

dalam Kuadran CIBEST 

Kuadran 
Jumlah rumah tangga mustahik 

Sebelum Sesudah 

Kuadran I 

(Sejahtera) 
20 28 

Kuadran II 

(Miskin Material) 
28 24 

Kuadran III 

(Miskin Spiritual) 
2 0 

Kuadran IV 

(Miskin Absolut) 
2 0 

Sumber: Data Primer 2021 (diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 15-5 dapat dilihat perpindahan kuadran 

rumah tangga mustahik yang terjadi pada tiap kuadran. Pada 

kuadran I rumah tangga sejahtera mengalami peningkatan 

jumlah sebesar 8 rumah tangga mustahik setelah menerima 

bantuan dana ZIS. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat 
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bahwa pemberian bantuan dana ZIS cukup membantu bagi 

rumah tangga mustahik untuk menjadi rumah tangga 

sejahtera. Selanjutnya pada kuadran II dapat dilihat 

mengalami penurunan jumlah rumah tangga mustahik 

sebesar 4 rumah tangga mustahik. Dengan kata lain 

pemberian dana ZIS tersebut berperan dalam membantu 

rumah tangga mustahik memenuhi kebutuhan materialnya. 

Pada kuadran III dapat dilihat bahwa rumah tangga 

mustahik miskin spiritual mengalami penurunan jumlah dari 

dua rumah tangga menjadi nol rumah tangga. Hal ini berarti 

pemberian bantuan dana ZIS yang dilanjutkan dengan 

pembinaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

spiritual rumah tangga mustahik. Terakhir adalah kuadran 

IV atau rumah tangga miskin absolut yang mengalami 

penurunan jumlah rumah tangga dari dua menjadi nol. Dari 

hal tersebut dapat dilihat bahwa pemberian bantuan dana 

ZIS dapat menghilangkan rumah tangga mustahik miskin 

absolut. Berdasarkan keempat kuadran CIBEST di atas 

dapat dilihat bahwa adanya bantuan dana ZIS dapat 

menurunkan angka rumah tangga mustahik yang termasuk 

dalam rumah tangga miskin material, miskin spiritual, dan 

miskin absolut. 

 

Analisis Indeks Kemiskinan Islami 

Indeks kemiskinan Islami dalam model CIBEST terdiri dari 

4 indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan 

material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan 

absolut. Berikut adalah tabel hasil analisis indeks kemiskinan 

Islami. 
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Tabel 15-6 Indeks Kemiskinan Islami 

Indeks 

Kemiskinan 

Sebelum menerima bantuan dana 

ZIS 

Sesudah menerima bantuan dana 

ZIS 
Persentase 

Perubahan 

Nilai 

Indeks 

Rata-

rata 

Skor 

Spiritual 

(SS1) 

Rata-rata 

Pendapatan 

(Rp) 

Nilai 

Indeks 

Rata-

rata 

Skor 

Spiritual 

(SS2) 

Rata-rata 

Pendapatan 

(Rp) 

Nilai 

Indeks 

Indeks 

Kesejahteraan 

(W) 

4,17 2.432.000 0,38 4,65 2.458.036 0,54 16 

Indeks 

Kemiskinan 

Material (Pm) 

4,16 1.010.714 0,54 4,48 1.032.292 0,46 -8 

Indeks 

Kemiskinan 

Spiritual (Ps) 

1,6 2.750.000 0,04 0 0 0 -4 

Indeks 

Kemiskinan 

Absolut (Pa) 

2,4 850.000 0,04 0 0 0 -4 

Sumber: Data Primer 2021 (diolah) 

Analisis Indeks Kesejahteraan Rumah Tangga 

Mustahik 

Indeks kesejahteraan adalah indeks yang menggambarkan 

jumlah rumah tangga mustahik yang termasuk rumah tangga 

sejahtera atau berada di kuadran I, rumah tangga sejahtera 

adalah rumah tangga yang kaya baik secara material maupun 

spiritual. Berdasarkan Tabel 10, rata-rata skor spiritual 

rumah tangga sejahtera sebelum menerima bantuan dana 

ZIS bernilai 4,17 dan setelah menerima bantuan dana ZIS 

menjadi 4,65. Hal itu berarti skor spiritualnya mengalami 

peningkatan sebesar 0,48 selaras dengan peningkatan jumlah 

rumah tangga mustahik di kuadran I atau rumah tangga 

sejahtera. Rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik 
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sejahtera sebelum menerima bantuan dana ZIS adalah 

Rp2.432.000,00 dan setelah menerima bantuan dana ZIS 

mengalami peningkatan menjadi Rp2.458.036,00. Hasil 

analisis tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rata-

rata pendapatan rumah tangga mustahik yang merupakan 

rumah tangga sejahtera sebesar Rp26.036,00. 

Nilai indeks kesejahteraan sebelum diberikan bantuan dana 

ZIS adalah 0,38 dan sesudah menerima bantuan dana ZIS 

nilai indeks kesejahteraannya menjadi 0,54. Hal tersebut 

berarti terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 16 persen. 

Analisis ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana 

ZIS terhadap rumah tangga mustahik terbukti dapat 

meningkatkan nilai indeks kesejahteraan rumah tangga 

mustahik. 

 

Analisis Indeks Kemiskinan Material Rumah Tangga 

Mustahik 

Indeks kemiskinan material adalah indeks yang 

menggambarkan jumlah rumah tangga mustahik yang berada 

pada kuadran II atau rumah tangga miskin material. Rumah 

tangga miskin material adalah rumah tangga yang miskin 

secara material tetapi kaya secara spiritual. Menurut data 

pada Tabel 10, rata-rata skor spiritual rumah tangga miskin 

material sebelum menerima bantuan dana ZIS bernilai 4,16 

dan setelah menerima bantuan dana ZIS menjadi 4,48. Hal 

tersebut berarti skor spiritualnya mengalami peningkatan 

sebesar 0,32. Rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik 

sebelum menerima bantuan dana ZIS adalah 

Rp1.010.714,00 dan sesudah menerima bantuan dana ZIS 

rata-rata pendapatannya menjadi Rp1.032.292,00. Hasil 
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analisis tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rata-

rata pendapatan rumah tangga miskin material senilai 

Rp21.577,00. 

Besar nilai indeks kemiskinan material sebelum menerima 

bantuan dana ZIS dalam penelitian ini adalah 0,54 dan 

sesudah menerima bantuan dana ZIS nilai indeks menurun 

menjadi 0,46. Berdasarkan nilai tersebut berarti terjadi 

penurunan nilai sebesar 8 persen. Analisis ini menunjukkan 

bahwa pemberian bantuan dana ZIS terhadap rumah tangga 

mustahik terbukti dapat menurunkan nilai indeks 

kemiskinan material rumah tangga mustahik. Hal tersebut 

selaras dengan penurunan jumlah rumah tangga mustahik 

yang termasuk dalam rumah tangga miskin material. 

 

Analisis Indeks Kemiskinan Spiritual Rumah Tangga 

Mustahik 

Indeks kemiskinan spiritual adalah indeks yang 

menggambarkan jumlah rumah tangga mustahik yang 

termasuk dalam rumah tangga miskin spiritual. Rumah 

tangga miskin spiritual adalah rumah tangga yang kaya secara 

material tetapi miskin secara spiritual. Berdasarkan Tabel 10, 

rata-rata skor spiritual rumah tangga miskin spiritual 

sebelum menerima bantuan dana ZIS sebesar 1,6 dan setelah 

menerima bantuan dana ZIS adalah nol. Hal ini berarti skor 

spiritual pada rumah tangga miskin material menurun 

sebesar 1,6 sehingga nilai skor spiritualnya menjadi nol. Rata-

rata pendapatan rumah tangga miskin spiritual sebelum 

menerima bantuan dana ZIS sebesar Rp2.750.000,00 dan 

setelah menerima bantuan dana ZIS menurun menjadi nol.  
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Nilai indeks kemiskinan spiritual sebelum menerima 

bantuan dana ZIS adalah 0,04 dan sesudah menerima 

bantuan dana ZIS turun menjadi nol. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dilihat bahwa penurunan nilainya sebesar 4 

persen. Penurunan-penurunan yang terjadi pada rumah 

tangga miskin spiritual disebabkan oleh jumlah rumah 

tangga mustahik miskin spiritual sesudah menerima bantuan 

dana ZIS adalah nol. Analisis ini menunjukkan bahwa 

pemberian bantuan dana ZIS terhadap rumah tangga 

mustahik terbukti dapat menurunkan nilai indeks 

kemiskinan spiritual rumah tangga mustahik. 

 

Analisis Indeks Kemiskinan Absolut Rumah Tangga 

Mustahik 

Indeks kemiskinan absolut adalah indeks yang 

menggambarkan jumlah rumah tangga yang merupakan 

rumah tangga miskin absolut. Rumah tangga miskin absolut 

adalah rumah tangga yang miskin baik secara material 

maupun spiritual. Berdasarkan Tabel 10, rata-rata skor 

spiritual rumah tangga miskin absolut sebelum menerima 

bantuan dana ZIS adalah 2,4 dan sesudah menerima bantuan 

dana ZIS nilainya menjadi nol. Dari hasil tersebut maka skor 

spiritual rumah tangga miskin absolut mengalami penurunan 

sebesar 2,4 sehingga nilainya menjadi nol. Rata-rata 

pendapatan rumah tangga sebelum menerima bantuan dana 

ZIS adalah Rp850.000,00 dan sesudah menerima bantuan 

dana ZIS turun menjadi nol. 

Nilai indeks kemiskinan absolut sebelum menerima bantuan 

dana ZIS adalah 0,04 dan sesudah menerima bantuan dana 

ZIS turun menjadi nol. Dari nilai tersebut dapat dilihat 
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bahwa penurunan nilai indeksnya sebesar 4 persen. 

Penurunan yang terjadi pada rumah tangga miskin absolut 

disebabkan oleh jumlah rumah tangga mustahik miskin 

absolut setelah menerima bantuan dana ZIS adalah nol. 

Analisis ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana 

ZIS terhadap rumah tangga mustahik terbukti dapat 

menurunkan nilai indeks kemiskinan absolut rumah tangga 

mustahik. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

1. KSPPS Binamas Purworejo merupakan BMT terbesar 

di Kabupaten Purworejo yang memiliki 10 kantor 

cabang tersebar di wilayah kabupaten. Hal ini 

memudahkan dalam pengelolaan kelembagaannya yang 

menjangkau banyak pihak baik dari segi Baitul Tamwil 

maupun dari segi Baitul Maal. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada program yang dilakukan Baitul Maal 

yang mana tugasnya adalah mengumpulkan dan 

mendistribusikan dana sosial untuk penerima manfaat. 

Program dari BM Binamas adalah Beasiswa Muslim 

Berprestasi, Pemberdayaan Produktif, Santunan Yatim 

Piatu Dhuafa, dan lain-lain. Penerima manfaat atau 

mustahik BM Binamas adalah orang-orang terpilih yang 

memiliki kriteria di antaranya adalah berasal dari 

keluarga Muslim, termasuk keluarga yang kurang 

mampu dari segi material, dan memiliki kemampuan 

serta kemauan untuk kemajuan hidupnya. Bantuan yang 

diberikan untuk penerima manfaat terdapat syarat 

tertentu (tergantung program) yang harus dipenuhi. 
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Salah satu contoh syaratnya adalah mengikuti kajian 

bulanan yang diselenggarakan oleh BM Binamas untuk 

para penerima manfaat. Apabila syarat tersebut tidak 

terpenuhi bantuan yang diberikan dapat dihentikan. 

2. Rumah tangga mustahik atau penerima manfaat 

bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) program 

Beasiswa Muslim Berprestasi Baitul Maal KSPPS 

Binamas Purworejo mengalami peningkatan 

kesejahteraan sebesar 15 persen, penurunan tingkat 

kemiskinan material sebesar 8 persen, penurunan 

tingkat kemiskinan spiritual sebesar 4 persen, dan 

penurunan tingkat kemiskinan absolut sebesar 4 persen. 

Kesimpulan tersebut diperoleh dari perubahan jumlah 

rumah tangga mustahik pada masing-masing kuadran 

sebelum dan sesudah menerima bantuan dana ZIS di 

masa pandemi Covid-19. Perpindahan kuadran yang 

terjadi pada penelitian ini tidak begitu banyak. Hal 

tersebut karena bantuan dana yang diberikan berupa 

dana beasiswa yang bersifat dana konsumtif, bukan 

dana produktif. Selain itu karena adanya pandemi 

Covid-19, pembinaan yang dilakukan dari BM Binamas 

hanya secara online atau daring melalui Zoom Meeting 

sehingga tidak semaksimal apabila dilaksanakan 

pembinaan secara tatap muka atau luring. 

 

Saran 

1. Kajian online yang dilaksanakan BM Binamas setiap 

bulan untuk penerima manfaat Beasiswa Muslim 

Berprestasi Baitul Maal KSPPS Binamas Purworejo 

dibuat lebih ketat peraturannya agar siswa dan 
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mahasiswa dapat lebih tertib dan disiplin untuk 

mengikutinya. 

2. Kelembagaan dannpengelolaan dana zakat, infak, 

sedekah (ZIS) pada Baitul Maal KSPPS Binamas 

Purworejo sudah rapi dan terstruktur, diharapkan ke 

depannya dapat terus meningkatkan kinerjanya agar 

semakin profesional. 

3. Pengelolaan ZIS yang transparan, amanah, dan program 

yang bervariasi harus dilanjutkan oleh Baitul Maal 

KSPPS Binamas Purworejo agar kepercayaan dan 

ketertarikan masyarakat semakin meningkat. 

4. Pemerintah harus mendukung program dari Baitul Maal 

dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS, 

dukungan pemerintah dapat dilakukan dengan bekerja 

sama atau dengan cara lain yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan 

kemiskinan mustahik. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

pengaruh distribusi dana ZIS di tempat yang berbeda 

agar semakin tergali potensi ZIS di Indonesia. 
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Gerakan Nasional Wakaf Uang: 

Momentum Transformasi Keuangan 

Sosial Islam Untuk Mendukung 

Perekonomian Indonesia 

Ai Nur Bayinah 

 

 

Abstrak 

25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo,bersama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dan Menteri 

Keuangan, Sri Mulyani meresmikan Gerakan Nasional 

Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. GNWU 

menandakan tonggak penting dalam sejarah perwakafan di 

Indonesia. Hal ini merupakan momentum bagi percepatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah hantaman 

pandemi, melalui sektor keuangan sosial Islam. Indonesia 

sebagai Negara Paling Dermawan menurut World Giving 

Index tahun 2021 bahkan saat Covid-19 melanda, memiliki 

potensi dan dasar yang kuat untuk keluar dari keterpurukan 

ekonomi dan dapat menjalani proses normal baru dengan 

mengoptimalkan wakaf sebagai salah satu instrumen 

strategis yang memiliki peluang pengembangan yang besar. 

Kata Kunci: wakaf, ekonomi, keuangan sosial Islam, 

pandemi 
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Abstract 

January 25, 2021 The President of Republic of Indonesia 

Joko Widodo with the Vice President, Ma’ruf Amin, and the 

Minister of Finance, Sri Mulyani inaugurated the National 

Money Waqf Movement at the State Palace. It marks an 

important milestone in the history of waqf in Indonesia. 

This is a momentum for accelerating Indonesia’s economic 

growth in the midst of corona pandemic, through the 

Islamic social finance sector. Indonesia as the Most 

Generous Country according the World Giving Index in 

2021 even when Covid-19 hit, has strong the potential and 

foundation to get out of the economic downturn and be able 

to undergo a new normal process by optimizing waqf as a 

strategic instrument which has great development 

opportunities. 

Keywords: Economic, Islamic Social Finance, Pandemic, 

Waqf. 
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Pendahuluan 

Indonesia menurut World Giving Index (CAF, 2021) 

digelari sebagai negara paling dermawan. Kepedulian dan 

sikap saling tolong menolong telah menjadi budaya yang 

telah mengurat mengakar sebagai jati diri bangsa. Sebagai 

Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, 

nilai kedermawanan ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa 

harta yang dimilikinya sejatinya adalah milik Allah SWT yang 

harus digunakan bukan hanya untuk kepentingan di dunia, 

tetapi juga sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. 

Salah satu sarana kedermawanan yang dilaksanakan 

masyarakat Indonesia dalam bentuk donasi sosial adalah 

dengan wakaf. Praktik implementasi wakaf ini bahkan telah 

ditemukan sejak masa kerajaan Islam di Nusantara 

(Syarifuddin & Sakti, 2020). Kerajaan Islam di Aceh, 

misalnya, memiliki satu kementrian khusus bernama wazirat 

al Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf sebagai Lembaga atau 

jabatan khusus untuk mengurus perwakafan kerajaan. 

Praktik wakaf di antaranya juga dapat dilihat dari tanah 

wekeuh pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan 

umum seperti masjid, pertanian, perkebunan, perabot rumah 

tangga, pembangunan sarana umum dan lain-lain. 

Demikian pula pada Kerajaan Islam di Sumatera Selatan, 

salah satu tugas penghulu dalam bidang kemasyarakatan di 

antaranya adalah pengaturan praktik wakaf. Ia memiliki 

kewajiban dalam memelihara harta wakaf, yang hasilnya 

dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti pemeliharaan 

masjid dan pemberian makan bagi orang-orang miskin.  
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Di Riau, Kerajaan Siak menugaskan Datuk Bendahari untuk 

mengelola keuangan sosial berupa infak, sedekah, hadiah, 

hibah, zakat fitrah, dan wakaf secara khusus bernama julo-julo 

dan batobo. Bahkan Sultan Syarif Hasyim selaku Raja Siak Sri 

Indrapura telah membuat surat pada tahun 1904 yang 

mewakafkan kerajaan mulai dari istana dan seluruh isinya 

kepada rakyatnya. 

Pada Kesultanan Melayu di Sumatera Utara juga ditemukan 

praktik wakaf untuk kepentingan Pendidikan, dakwah Islam 

terutama di daerah Karo dan Simalungun, serta batuan 

pendirian masjid dan panti asuhan di Kerajaan Melayu Deli. 

Sementara itu, di Kerajaan Melayu Serdang, Sultan Sulaiman 

Shariful Alamshash sebagai Sultan Serdang ke-5 

menyumbangkan bagian terbesar dari penghasilan 

perkebunan kepada rakyat Serdang berupa hibah dan wakaf 

untuk kepentingan pelayanan umum, memajukan 

pendidikan, rumah sakit, dan mendirikan bank rakyat.  

Sultan berprinsip bahwa tidak cukup hanya dengan 

memenuhi kebutuhan makanan dan minuman untuk rakyat. 

Lebih dari itu, kebutuhan peningkatan kualitas masyarakat 

juga sangat penting bagi masa depan kerajaan. Ia mendirikan 

Sekolah Agama Islam dan mengirimkan anak-anak Serdang 

ke Batavia, Bandung, dan luar negeri atas biaya kerajaan. 
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Sumber: Syarifudin & Sakti (2020) 

Gambar 16-1 Jejak Wakaf Kerajaan Islam di Indonesia 

 

Seiring perubahan zaman, pengelolaan wakaf di Indonesia 

pasca kemerdekaan juga terus mengalami perkembangan. 

Sejak 1977, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan No. 

28 tentang kepemilikan harta wakaf, juga Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 6/1977 tentang Prosedur Pendaftaran 

atas Kepemilikan Tanah. Tahun berikutnya keluar Peraturan 

Menteri Agama No.1/1978 tentang Implementasi Peraturan 

Pemerintah No.28/1977 atas Kepemilikan Wakaf. Dilanjut 

pada tahun 2004 lahirnya Undang-undang Wakaf No. 41, 

yang disertai Peraturan Pemerintah No.42/2006 tentang 

implementasi undang-undang tersebut. 

Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai 

dibentuk sebagai Lembaga yang memiliki otoritas untuk 

membuat aturan terkait perwakafan di Indonesia. Pertama 

kali yang diatur oleh Lembaga ini adalah terkait wakaf tanah. 

Yakni Peraturan BWI No.1/2008 tentang perubahan status 
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wakaf, dan Peraturan No.3/2008 tentang prosedur 

pendaftaran dan penggantian mutawalli pada wakaf tanah 

tidak bergerak.  

Pada tahun berikutnya, keluar Peraturan Menteri Agama No. 

4/2009 tentang administrasi wakaf uang (cash waqf), yang 

diikuti Peraturan BWI No.1/2009 tentang Kerangka 

Pengelolaan dan Pengembangannya. Untuk wakaf selain 

tanah dan uang, diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

No.73/2013. Pelaksanaan peraturan pengelolaan wakaf di 

Indonesia bukannya tidak menemui kendala, terdapat 

beberapa isu strategis yang harus menjadi pertimbangan 

utama, di tengah tantangan dan hambatan yang dihadapi, 

agar dapat mengoptimalkan manfaat wakaf lebih besar lagi 

di masa depan. Pada tahun 2018, pemerintah juga telah 

mengeluarkan Peraturan No.25/2018 untuk amandemen 

Peraturan Pemerintah No.42/2006. Dilanjutkan dengan 

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta 

Benda Wakaf.  

Dengan luas tanah wakaf di Indonesia tidak kurang dari 

54.128,54 hektar, yang berada di 405.103 titik, dengan nilai 

valuasi sekitar 2000 triliun rupiah, dan potensi wakaf uang 

lebih dari 180 triliun rupiah, ke depan dinamika pengelolaan 

wakaf di Indonesia juga akan semakin berkembang seiring 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Saat ini 

masyarakat dapat memilih model berwakaf melalui proyek 

sosial; investasi riil seperti pembangunan kawasan dagang, 

Gedung perkantoran, perkebunan, dan sebagainya; serta 

wakaf melalui instrumen keuangan meliputi wakaf saham, 
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simpanan pada bank Syariah, sukuk, dan instrumen 

keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah.  

Pengembangan wakaf secara produktif ini sangat potensial 

untuk berkembang di Indonesia, apalagi dengan jumlah 

pengelola wakaf terbanyak di dunia, nazhir kini telah 

memiliki standar pengelolaan wakaf berskala Internasional 

yang mendorong pola manajemen wakaf yang profesional 

dan amanah. Sejalan dengan harapan masyarakat 

sebagaimana disurvei oleh Kementerian Agama, BAZNAS, 

dan BWI (2020) bahwa faktor kredibilitas, transparansi, dan 

akuntabilitas menjadi pilihan terbanyak dari responden 

dalam mempertimbangkan penempatan wakaf yang 

dilakukannya. Hal ini menjadi urgen, sebab dalam 

pengelolaan harta wakaf, keberadaaan nazhir memiliki peran 

yang sangat penting dan strategis agar harta wakaf yang 

dikelola bisa bermanfaat bagi masyarakat (Dahlan, 2017). 

  

Urgensi Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Sosial 

Islam di Indonesia 

Wakaf merupakan pengejawantahan sikap kedermawanan 

yang mencerminkan ketulusan dan kepedulian yang tinggi. 

Sebagai seorang Muslim, motivasi berwakaf semata karena 

ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan 

menjalankan perintah-Nya dan mengikuti jejak langkah 

keteladanan Rasulullah SAW. Dalam Islam, harta yang 

dimiliki seseorang tidak lantas menjadi miliknya pribadi. Ada 

hak orang lain yang perlu diperhatikan dan didistribusikan, 

agar kesejahteraan dapat lebih merata dan terbentuk keadilan 
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sosial. Pada masa Rasulullah SAW, dikisahkan dari sahabat 

Jabir radhiyallahu’anhu, bahwa tidak ada seorang sahabat 

Rasul pun yang memiliki kemampuan, kecuali ia (pasti) 

berwakaf. 

Jejak wakaf masyarakat Indonesia telah tercatat sejak abad 

ke-18 Masehi. Salah seorang hartawan nan dermawan Aceh, 

Tengku Haji Habib Bugak mewakafkan sebuah rumah di 

Qusyaisiyah. Wakaf tersebut diikrarkan tahun 1224 H. Di 

depan hakim Mahkamah Syariah, Mekkah. Kini jamaah asal 

Aceh selalu mendapatkan manfaat dari hasil penyewaan aset 

yang diperoleh dari pengembangan harta wakaf tersebut 

(Republika, 2021). 

Wakaf secara bahasa adalah mashdar (infinitive noun) dari kata 

waqafa yaqifu yang berarti al-habs (menahan). Baik Al-waqf 

ataupun al-habs keduanya sama-sama mengandung makna 

menahan dan mencegah atau melarang. Disebut menahan 

karena harta yang diwakafkan akan di tahan dari semua 

bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, 

seperti ditahan dari kerusakan, ditahan dari penjualan, juga 

hasil dari harta pemanfaatan wakaf ditahan dan tidak 

diperkenankan untuk disalurkan kepada orang yang tidak 

berhak atas hasil pengelolaan wakaf tersebut. Dari definisi 

wakaf ini bisa dipahami juga kalau harta yang diwakafkan 

dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu tanpa 

mengurangi harta wakaf itu sendiri, seperti definisi wakaf 

menurut Sayyid Sabiq (2008) dalam Kitab Fiqh as-Sunnah 

yaitu ‘Menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah’. 
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Pengikut Imam Malik mendefinisikan wakaf dengan 

“membuat harta si pemiliknya menjadi bermanfaat 

meskipun hanya dengan upah atau penghasilannya seperti 

dirham, untuk orang-orang yang berhak, dengan lafadz 

tertentu” (Al-Zuhaili, 1997). Dari pendapatnya ini, Imam 

Malik memperlebar cakupan wakaf meliputi barang-barang 

bergerak lain seperti wakaf susu sapi, hingga yang paling 

likuid, yakni uang tunai yang digunakan untuk menopang 

pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. 

Definisi wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah, 

sebuah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa wakif 

menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir (pihak yang 

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai peruntukkan). 

Jika dilihat berdasarkan fungsinya, wakaf adalah aktifitas 

sedekah jariyah yang tidak terputus manfaat atau pahalanya, 

karena harta wakaf dituntut agar terus dapat bermanfaat, 

sehingga umur amal dari orang yang berwakaf dapat 

mengalir abadi. Sebagai contoh, Utsman Bin Affan 

mewakafkan sebuah sumur yang kemudian dikelola dengan 

baik sehingga dapat dibeli sebuah kebun kurma yang sampai 

saat ini kurang lebih terdapat 1550 pohon kurma, dimana 

Setengah dari hasil panen itu diperuntukkan untuk anak-

anak yatim dan fakir miskin, sedangkan yang setengah 
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lainnya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama 

Utsman bin Affan. Dari hasil pengelolaan kebun, dapat 

dibeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah yang 

merupakan area eksklusif dekat Masjid Nabawi di Madinah. 

Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah hotel bintang 

lima dari tabungan Utsman bin Affan yang telah berusia 

lebih dari seribu tahun. Dengan berwakaf, pahala terus 

mengalir untuk Utsman bin Affan, dan memberikan manfaat 

yang berkelanjutan (sustainable) (SuaraMuhammadiyah, 

2021). 

Merujuk pada tugas Nazhir yang disebutkan dalam Pasal 11 

Undang-undang No.41 tahun 2014 tentang Wakaf, dapat 

dilihat bahwa nazhir memiliki peran yang begitu penting 

dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta 

wakaf. Mekanisme pengelolaan wakaf dapat dilihat dari 

beberapa aspek, yakni mulai dari penghimpunan dana wakaf, 

penginvestasian, dan pendistribusian wakaf atau hasil 

investasi wakaf kepada mauqûf ‘alaih. Menurut syalabi dalam 

(Tiswarni, 2014) dikatakan bahwa dari sekian banyak tugas 

nazhir, tugas yang paling utama adalah melakukan 

pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. sebab 

mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada 

kerusakan dan akan menghilangkan fungsi wakaf. 
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Gambar 16-2 Perkembangan Harta Wakaf Utsman bin Affan 

 

Penelitian Kholid, Sukmana, dan Hassan (2007) menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa hal yang menciptakan keenggan 

berwakaf dan menghambat kinerja wakaf. Di antaranya, 

korupsi dan pengayaan diri sendiri (self-enrichment) yang 

menjadi image Negara Muslim, serta ketergantungan 

berlebihan (excessive dependency) pada properti yang 

didonasikan wakif. Proyek primer yang menyediakan 

kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain 

menurutnya tidak dapat terus-menerus dibiayai oleh wakif. 

Karenanya, proyek sekunder yang menguntungkan harus 

dibentuk untuk menjaga proyek primer tersebut. Manajer 

dari proyek sekunder ini harus mampu menciptakan proyek 

yang menghasilkan pendapatan, sebagaimana 

kemampuannya untuk meningkatkan dana wakaf.  
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Bagi para wakif hendaknya memilih nazhir yang baik untuk 

menyerahkan harta wakafnya, agar manfaat dari harta wakaf 

tersebut dapat bermanfaat. Diantara kriteria dasar nazhir 

yang baik adalah:  

1. Terdaftar sebagai nazhir pada Badan Wakaf Indonesia  

2. Nazhir yang mengelola wakaf secara transparan, dengan 

ouput berupa laporan keuangan dan kinerja yang dapat 

diakses oleh wakif. 

3. Nazhir yang dapat mengelola harta wakaf secara 

produktif, agar masyarakat dapat menerima manfaat 

secara berkelanjutan  

4. Nazhir yang dapat dipercaya, yang memiliki integritas, 

dan seluruh aktifitas usahanya dilakukan selaras dengan 

ketentuan syariah.  

Pada tahun 2018 telah dikembangkan Prinsip-Prinsip Utama 

Pengelolaan Wakaf (Waqf Core Principles). Meskipun menurut 

hasil survei implementasinya di Indonesia tahun 2019 yang 

dilakukan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan 

Syariah Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (2020) 

belum sepenuhnya diterapkan, namun WCP ini diharapkan 

dapat menjadi panduan yang lebih jelas bagi lembaga 

pengelolaan wakaf dalam hal penghimpunan, perlindungan, 

pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada 

masyarakat. Prinsip-prinsip dalam WCP seperti dalam 

gambar berikut:  
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Tabel 16-1 Waqf Core Principles (WCP) 

Wewenang, Tanggung 

Jawab, dan Fungsi 

Pengawasan 

(Supervisory Powers, 

Responsibility, and 

Function) 

Regulasi dan Ketentuan yang 

Bersifat Prudensial (Prudential 

Regulations and Requirements) 

WCP 1 Responsibilities, 

Objectives, 

Powers, 

Independence, 

Accountability, 

and 

Collaboration 

WCP 13 Good Nazhir Governance 

WCP 2 Asset Classes WCP 14 Risk Management 

WCP 3 Permissible 

Activities 

WCP 15 Collection Management 

WCP 4 Licensing 

Criteria 

WCP 16 Counterparty Risks 

WCP 5 Transfer Waqf 

Management 

WCP 17 Disbursement 

Management 

WCP 6 Take Over 

Waqf 

Institution and 

Assets 

WCP 18 Problem Waqf Asset, 

Provision, and Reserves 

WCP 7 Waqf 

Supervisory 

Approach 

WCP 19 Transaction with Related 

Parties 
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WCP 8 Waqf 

Supervisory 

Techniques and 

tools 

WCP 20 Country and Transfer Risks 

WCP 9 Waqf 

Supervisory 

Reporting 

WCP 21 Market Risks 

WCP 

10 

Corrective and 

sanctioning 

Powers of Waqf 

Supervisor 

WCP 22 Reputation and Waqif Loss 

Risks 

WCP 

11 

Consolidated 

Supervsion 

WCP 23 Revenu/Profit Loss 

Sharing Risks 

WCP 

12 

Home-House 

Relationship 

WCP 24 Disbursement Risks 

  WCP 25 Operational Risk and 

Shariah Compliant 

  WCP 26 Shariah Compliance and 

Internal Audit 

  WCP 27 Financial Reporting and 

External Audit 

  WCP 28 Disclosure and 

Transparency 

  WCP 29 Abuse of Waqf Asset 

Services 

 

Dalam skema wakaf uang, wakif adalah seseorang yang 

mendonasikan dananya untuk berwakaf dan mendapat 
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sertifikat wakaf uang. Sertifikat ini dapat menggunakan atas 

nama anggota keluarga, meskipun yang bersangkutan telah 

meninggal dunia. Wakif berharap keuntungan dari 

pengelolaan dana tersebut agar dapat diberikan untuk tujuan 

tertentu yang bernilai kebaikan, seperti pembangunan 

fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat miskin, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat tidak perlu 

menunggu punya aset besar dan banyak untuk berwakaf. 

Dengan adanya kemudahan wakaf uang, seseorang dapat 

berwakaf kapan pun dengan secara terencana dialokasikan di 

setiap belanja rutin yang dilakukannya.  

Seseorang misalnya dapat mengalokasikan secara rutin dana 

berwakaf sebesar 5% dari setiap penerimaan yang diterima 

untuk memenuhi tujuan berwakaf di setiap pengeluaran 

sebagai bagian dari perencanaan keuangannya. Sebagai 

ilustrasi, sebut saja Bapak Ali penghasilan bulanannya 

sebesar Rp.10.000.000,-. Maka setiap bulan ia dapat 

berwakaf secara rutin sebesar 5% atau Rp500.000,-.  

Menurut Mohsin (2007) potensi penciptaaan wakaf uang 

Indonesia ($14 Miliar) per tahun lebih besar di banding 

Malaysia ($1.4 Miliar), Mesir ($6.5 Miliar), dan Pakistan ($8 

Miliar). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan 

skenario yang disimulasikan oleh Masyita, Tasrif, dan Telaga 

(2003)(2003), jika dana yang dihimpun dari sertifikat wakaf 

uang meningkat Rp50 juta per hari, maka kira-kira 

dibutuhkan waktu 11.000 hari (30 tahun) untuk 

menghapuskan kemiskinan dan 21.000 hari (57 tahun) untuk 
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dengan 

asumsi variabel yang lain konstan. 

Berdasarkan data dan pertimbangan tersebut, bila 

masyarakat mampu mengalokasikan dana sebanyak 

Rp500ribu dari anggaran keuangannya, maka butuh 100 

wakif tambahan setiap hari untuk mencapai skenario yang 

disimulasikan di atas, atau 3000 wakif per bulan. Dengan 

keberadaan bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang saat ini 

berjumlah 25 lembaga dengan jumlah nasabah prioritas 

sekitar 2 juta nasabah per bank, maka semestinya target ini 

menjadi realistis. Sebab kebutuhan tersebut bermakna 

sebesar 0,15% pertumbuhan wakif dari nasabah prioritas 

yang ada.  

Hanya saja, hal ini tentu membutuhkan sebuah strategi yang 

masif dan komprehensif dalam pencapaiannya. Sebab 

kondisinya saat ini, sebagaimana penelitian Utomo, Masyita 

dan Hastuti (2020) didapati bahwa peraturan wakaf tunai 

yang ada masih belum menciptakan perilaku koordinasi yang 

baik antara nazhir selaku pengelola dana wakaf dan bank 

syariah selaku mediator penerima wakaf uang. Bank Syariah 

direkomendasikan untuk membentuk departemen khusus 

yang mengurus wakaf uang dan mengalokasikan lebih 

banyak anggaran untuk promosi wakaf uang. Sedangkan di 

sisi nazhir, laporan berkala harus terus ditingkatkan sebagai 

wujud transparansi dan implementasi tata kelola yang baik. 

Sementara dari sisi Pemerintah, penelitian tersebut 

menemukan bahwa dukungan pemerintah memiliki dampak 

positif pada perilaku koordinasi laporan bank Syariah dan 
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nazhir. Sehingga sangat dibutuhkan untuk mendorong 

kesuksesan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. 

 

Terobosan dalam bentuk Gerakan Nasional Wakaf 

Uang (GNWU) 

Sejalan dengan upaya untuk mengembangkan produktifitas 

aset wakaf yang ada di Indonesia saat ini dan menimbang 

segala tantangan yang ada, pada hari senin 25 Januari 2021, 

Presiden RI Joko Widodo yang juga bertindak selaku Keta 

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 

(KNEKS) di Istana Negara mencanangkan Gerakan 

Nasional Wakaf Uang (GNWU). Beliau menjelaskan dalam 

sambutannya bahwa pemerintah terus berupaya mencari 

jalan keluar untuk mengurangi ketimpangan sosial dan 

mewujudkan pemerataan pembanguanan di seluruh pelosok 

tanah air (BPMI Setpres, 2021).  

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mendampingi beliau juga 

berharap program nasional wakaf uang dapat dikelola 

dengan baik, termasuk melalui investasi yang optimal, 

sehingga dapat mendukung kegiatan sosial secara luas. 

Senada dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang juga 

merupakan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia 

(IAEI) menyampaikan bahwa dengan pengelolaan yang 

profesional, wakaf uang dan instrumen keuangan berbasis 

wakaf dapat turut membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  
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Setidaknya terdapat 4 (empat) hal penting yang menjadi 

tujuan pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang 

(GNWU). Pertama, untuk mengurangi ketimpangan sosial 

dan kemiskinan. Kedua, untuk meningkatkan literasi dan 

edukasi ekonomi Syariah. Ketiga, sebagai upaya untuk 

memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Keempat, 

sebagai bentuk transformasi wakaf yang luas, modern, 

transparan, dan profesional. 

Tujuan pertama dari GNWU merupakan diskusi yang 

banyak dibahas kaitannya dengan wakaf. Yakni bagaimana 

wakaf dapat mengentaskan kemiskinan melalui penguatan 

keuangan mikro, dan pengembangan ekonomi (Sukmana, 

2020). Dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir, 

institusi pendidikan dan para sarjana Indonesia telah 

memiliki komitmen penelitian yang kuat atas pembahasan 

wakaf (Aldeen, 2021).  

Inisiatif pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan 

salah satu upaya mencapai hal tersebut. Meski terdapat 

dualisme regulasi yang menimbulkan akibat hukum dalam 

aspek kegiatan usaha, permodalan, pembinaan dan 

pengawasan (Prananingtyas & Disemadi, 2020). Sebuah 

survei terhadap 104 responden Muslim menunjukkan bahwa 

42% setuju pembentukan BWM sebagai solusi untuk 

menekan praktik rentenir, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Responden 

49% juga setuju berkontribusi kepada BWM jika tahu cara 

berpartisipasi dan bagaimana BWM beroperasi (Maulana & 

Darmastuti, 2020). 
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Tujuan kedua terkait dengan peningkatan literasi dan edukasi 

ekonomi Syariah. Kementerian Agama membuat Survei 

Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 dilakukan di 32 provinsi 

di Indonesia, melibatkan 100 responden per provinsi atau 

3200 responden secara nasional dengan berbagai latar 

belakan, bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia 

(BWI), dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Saptono, 

2020). Literasi Wakaf sebagai Program yang bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat mengenai wakaf.  

 
 

Gambar 16-3a 

Sumber:  Survey Nasional Literasi Wakaf 2020, Badan Wakaf 

Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, dan Direktorat Zakat dan 

Wakaf Kementerian Agama RI (Saptono, 2020) 
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Gambar 16-3b 

Sumber:  Survey Nasional Literasi Wakaf 2020, Badan Wakaf Indonesia, 

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, dan Direktorat Zakat dan 

Wakaf Kementerian Agama RI (Saptono, 2020)  

Gambar 16-3a Skor Indeks Literasi Wakaf per Provinsi 

Gambar 16-3b Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional 

 

Hasil survey literasi tersebut mendapati bahwa tingkat 

pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf masih 

rendah. Dengan nilai indeks literasi wakaf sebesar 50,48. 

Akan tetapi, bila ditelisik lebih detil, ternyata hal ini  berbeda 

dengan literasi di kalangan kaum muda atau biasa disebut 

generasi Z. Menurut survei terhadap 313 mahasiswa di 

sebuah kampus Islam Negeri dengan 2 dimensi indeks yakni 

pengetahuan dasar dan lanjutan tentang wakaf, 
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menunjukkan hasil indeks yang tinggi yakni 83,48 

(Napitupulu, et al., 2021). Dengan kondisi seperti ini, tentu 

dibutuhkan sebuah rencana strategis agar tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan wakaf ini 

menjadi lebih merata dan komprehensif. Hal ini kemudian 

mendorong peningkatan kepedulian sosial sebagaimana 

tujuan GNWU yang ketiga. 

Pada tujuan ketiga GNWU ditujukan sebagai upaya untuk 

memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Nilai-nilai 

kepedulian sosial selaras dengan jiwa Pancasila yang menjadi 

karakteristik bangsa Indonesia. Akan tetapi, seringkali pada 

praktiknya, masih banyak masyarakat yang merasa belum 

siap untuk berwakaf. Seringkali orang keliru memahami, 

seolah-olah wakaf hanya dalam bentuk tanah. Hal tersebut 

juga dapat dilihat pada jawaban responden pada survei yang 

dilakukan 2020, bahwa 50% masyarkat cenderung berwakaf 

dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah. Sementara 

hanya 12% yang sudah memahami bahwa ada alternatif 

berwakaf dalam bentuk uang.  

Pemahaman ini kemudian juga berimbas pada pengelolaan 

aset wakafnya yang akhirnya membuat wakaf di Indonesia 

masih dikelola secara tradisional dan belum efisien. Dari 

survey yang sama, didapatkan jawaban bahwa 29% 

masyarakat senang berwakaf secara langsung kepada 

penerima wakaf (mauquf ‘alaih), 23% melalui nazhir 

perorangan, dan 3% dikelola sendiri. Sedangkan pengelolaan 

secara terlembaga dan dengan harapan pengelolaannya lebih 

profesional yakni sebesar 45%. 
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Gambar 16-4a 

Sumber:  Survey Nasional Literasi Wakaf 2020, Badan Wakaf Indonesia, 

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, dan Direktorat Zakat dan 

Wakaf Kementerian Agama RI (Saptono, 2020) 

Gambar 16-4b 
Sumber:  Survey Nasional Literasi Wakaf 2020, Badan Wakaf Indonesia, 

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, dan Direktorat Zakat dan 

Wakaf Kementerian Agama RI (Saptono, 2020) 

 

Gambar 16-4a Preferensi Masyarakat terhadap Jenis Wakaf 

Gambar 16-4b Preferensi Tempat Menunaikan Wakaf 

Dengan sejumlah temuan tersebut, perkembangan wakaf 

dengan sejumlah isu strategis yang sangat potensial di atas 

pada praktiknya menghadapi beberapa tantangan dan 

hambatan. Di antaranya yakni persoalan belum meratanya 

50%

38%

12% Wakaf Melalui
Uang

Wakaf berupa Aset
tidak Bergerak

Wakaf Uang

45%

23%

29%

3%
Nazhir Lembaga

Nazhir Perorangan

Langsung kepada
Mauquf Alaih

Dikelola Sendiri
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tingkat pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi 

wakaf dalam membantu meningkatkan kualitas hidup. 

Masyarakat Indonesia tercatat masih memiliki indeks literasi 

wakaf yang rendah. Dari 32 provinsi yang disurvei oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat dan Badan 

Wakaf Indonesia (BWI), hanya 13 provinsi yang memiliki 

indeks literasi wakaf kategori sedang, sisanya berada pada 

kategori rendah. Selain itu, pengelolaan wakaf di Indonesia 

umumnya belum digunakan secara produktif. Persoalan 

status tanah wakaf, perubahan lokasi wakaf tanah, dan 

kontroversi wakaf tunai, masih menjadi hambatan (Haneef, 

et al., 2017). 

 

Sumber: (Huda, et al., 2017) 

Gambar 16-5 Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia 

 

Dari banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi 

dalam implementasi wakaf, selain masih rendahnya 

pemahaman atau literasi wakaf sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, persoalan terkait kompetensi pengelola wakaf 

• Nazhir bukan profesi utama

• Regulasi wakaf belum tersosialiasi
dengan tepat

• Pengetahuan wakif belum memadai

Masalah

• Nazhir perlu bertransformasi dari pengelola individu
menjadi sebuah institusi

• Menciptakan hubungan harmonis dengan lembaga
dakwah untuk mensosialisasikan Gerakan Wakaf di 
Indonesia

• Ekspansi dan inovasi pengelolaan wakaf sebagai strategi 
untuk meningkatkan minat wakif.

Tantangan
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(nazhir) juga merupakan ancaman terbesar pengembangan 

wakaf di Negeri ini (Haneef, et al., 2017; Huda, et al., 2017). 

Padahal kepercayaan (trust) kepada Lembaga wakaf 

merupakan faktor krusial dalam meningkatkan potensi 

penerimaan wakaf terutama wakaf uang di Indonesia. 

Sehingga nazhir harus mempromosikan kredibilitas 

pengelolaan wakafnya secara kreatif dan inovatif, serta harus 

mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

wakaf, karena memiliki dampak signifikan pada kepercayaan 

publik (Rusydiana, 2018; Purnamasari, et al., 2021). Hal ini 

kemudian, mengarahkan nazhir untuk melakuan 

transformasi wakaf sebagaimana tujuan GNWU yang 

keempat.  

Bentuk transformasi wakaf yang luas, modern, transparan, 

dan profesional merupakan arahan yang ingin dicapai dari 

GNWU. Terkait tujuan terakhir ini, isu yang mengemuka 

meliputi pengembangan wakaf menjadi produk keuangan, 

sarana kepemilikan properti, bagian dari kontrak, sarana 

investasi, mekanisme mitigasi risiko, dan entitas berbadan 

hukum., yang mendorong struktur yurisprudensinya untuk 

mengakomodasi kebutuhan keuangan Islam yang ada 

(Abdullah, 2018); Pembentukan badan standar untuk 

menjaga tata kelola, pelaporan, dan stabilitas pengelolaan 

wakaf (Hassan, et al., 2019); serta isu pemanfaatan wakaf 

bagi investasi energi terbarukan (Ari & Koc, 2021). 

Transformasi wakaf modern juga telah mendorong 

munculnya isu-isu strategis dalam pengembangan wakaf di 

Indonesia. Mulai dari sinergi pengelolaan wakaf bersama 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saling mengisi dan 

terkait (linkage). Hingga penggabungan kontrak sukuk 
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dengan wakaf sebagai bagian dari upaya pengembangan dan 

inovasi keuangan Islam dan investasi sosial, yang dikenal 

dengan nama Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Produk 

CWLS ini diyakini sangat potensial memberikan dampak 

positif bagi masyarakat Indonesia karena manfaat dan 

peluangnya lebih besar dibanding risiko dan biayanya 

(Fauziah, et al., 2021). 

Isu lain yang juga tak kalah menarik adalah tentang 

penggunaan aplikasi untuk memberikan kemudahan layanan 

wakaf secara daring (online). Pengelola wakaf diharapkan 

dapat menyediakan lebih banyak fitur dalam aplikasinya. 

Sebab didapati bahwa variabel yang mempengaruhi 

penerimaan pengguna wakaf atas aplikasi daring adalah 

kegunaan yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan yang 

dipengaruhi juga oleh banyaknya jumlah informasi 

(Faturohman, et al., 2020). 

 

Transformasi Wakaf Uang dalam Akselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan dana yang besar 

yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh pemerintah. Besarnya 

jumlah utang telah melemahkan ekonomi Indonesia dalam 

25 tahun terakhir. Nilai ini terus bertambah seiring defisit 

anggaran yang dihadapi pemerintah sejak 1997. Pemerintah 

tidak punya cukup banyak dana untuk membiayai kebutuhan 

strategis seperti pendidikan yang baik, layanan Kesehatan 

yang memadai, dan pengembangan UMKM. Karenanya 

diperlukan inisiasi sumber dana baru yang inevitable. Dalam 

konsep sosial-ekonomi Islam, terdapat sumber dana sosial 
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yang secara ekonomis dan politis bebas biaya, yakni wakaf 

uang (cash waqf) (Masyita & Febrian, 2004). 

Di Malaysia dan Arab Saudi, lembaga wakaf telah 

mengadopsi pendekatan inovatif dalam mengembangkan 

program wakaf dan bereksperimen dengan cara-cara baru 

dalam mengelola dan menginvestasikan harta wakaf. Nazir 

telah menciptakan peluang untuk merevitalisasi potensi aset 

wakaf dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat (Saad, et al., 2016).  

Di Indonesia, inisiatif investasi wakaf telah membantu 

perekonomian masyarakat melalui investasi pada perbankan, 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan permodalan bagi fakir 

miskin yang memiliki usaha kecil menengah berdasarkan 

akad mudharabah dan musyarakah (Candra & Rahman, 

2010). Pengelolaan wakaf produktif terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

dengan pemberdayaan ekonomi sebagai variable 

intervening. Semakin baik pengelolaan wakaf yang dilakukan 

oleh Lembaga wakaf, maka secara tidak langsung akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

pemberdayaan ekonomi yang baik berupa dukungan 

keterampilan, pelatihan bisning, pendampingan, dan 

pemantauan kegiatan operasional usaha, serta penyediaan 

modal usaha dan pemasaran (Munawar & Mufraini, 2021). 

Dengan segala potensi wakaf dalam mendorong tercapainya 

isu-isu strategis, dan tantangan serta hambatan yang dihadapi 

dalam pengelolaan wakaf, maka peran optimalisasi 

pengembangan wakaf menjadi esensial untuk dilakukan. 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

dilakukan secara produktif antara lain dengan cara 
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pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, 

kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, 

perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan 

gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, 

pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana 

kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan 

syariah. (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf Pasal 43 ayat 2).  

Secara umum, saat ini praktik pengelolaan wakaf telah 

berjalan melalui serangkaian program yang telah dijalankan 

oleh setidaknya 285 nazhir yang telah memiliki izin berupa 

Surat Keputusan (SK) dari Badan Wakaf Indonesia. Terdiri 

dari 7 organisasi masyarakat, 10 lembaga pendidikan, 28 

berinduk Lembaga Amil Zakat (LAZ), 79 yayasan sosial, 

serta 160 koperasi Syariah dan BMT. Beragam model 

pengelolaan yang dilakukan  di antaranya melalui proyek 

sosial berupa pembangunan masjid, lembaga pendidikan, 

pemakaman umum, dan lain sebagainya. Transformasi 

wakaf produktif juga mulai berkembang dari pembangunan 

gedung perkantoran, pasar, toko retail, rumah makan, hotel, 

rumah sakit, perkebunan, dan sebagainya. Hingga 

pengembangan wakaf melalui instrumen keuangan berbasis 

Syariah. Di antaranya wakaf melalui Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), wakaf saham, 

dan wakaf melalui produk asuransi Syariah, serta wakaf 

melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).  

Transformasi pengelolaan wakaf melalui instrumen 

keuangan Syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang 

signifikan. Selama 2021, telah terdapat penambahan jumlah 

LKS-PWU sebanyak 3 BPRS dan 1 UUS, dan mitra 



 

 

 

 393 

distribusi CWLS sebanyak 2 BUS dan 2 UUS. Sehingga 

totalnya saat ini ada 25 LKS-PWU yang terdiri dari 6 Bank 

Umum Syariah (BUS), 15 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 4 

BPRS. Dengan keberadaan LKS-PWU tersebut, masyarakat 

yang ingin melakukan wakaf uang mendapat kemudahan 

untuk mengakses informasi dan melaksanakan kegiatan 

wakaf semudah menabung dengan memilih bank Syariah 

yang telah menjadi mitra keuangannya selama ini.   

Masyarakat investor yang ingin menjadi wakif baik individu 

maupun institusi juga dapat memilih bank Syariah sebagai 

mitra distribusi untuk dapat berwakaf melalui instrumen 

sukuk wakaf yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pada 10 

Maret 2020, pemerintah untuk pertama kalinya telah 

mengambil inisiatif untuk menerbitkan CWLS dengan nilai 

sebesar Rp.50.849.000.000,-. Dilanjutkan dengan penerbitan 

SWR002 pada 9 April 2021.   

Penerbitan CWLS merupakan komitmen pemerintah 

bersama Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

untuk mengembangkan investasi sosial dan pengembangan 

wakaf produktif di Indonesia. Pemanfaatan imbal hasil 

wakaf melalui CWLS disalurkan untuk kegiatan sosial berupa 

bantuan beasiswa Pendidikan, bantuan untuk tuna netra, 

bantuan ekonomi seperti gerobak dagang, bantuan sanitasi 

dan MCK, program pembebasan buta aksara Al-Qur’an, 

hingga program penangkaran benih padi. 

Investor yang ingin berwakaf melalui surat berharga berupa 

saham juga dapat melakukannya dengan memilih anggota 

bursa pelaksana Sharia Online Trading System (AB-SOTS) yang 

memilki fasilitas program wakaf saham melalui kerjasama 

dengan Lembaga nazhir yang terdaftar di BWI. Masyarakat 
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dapat memilih berwakaf saham dengan memberikan uang 

untuk dibelikan saham oleh sekuritas dan kemudian 

pengelolaan investasinya dikembangkan oleh nazhir untuk 

kepentingan sosial, maupun mewakafkan dividen dan capital 

gain dari saham yang dimilikinya, untuk diserahkan kepada 

nazhir selaku pengelola. 

Masyarakat juga dapat berwakaf melalui produk asuransi 

Syariah dengan memilih untuk membuka polis produk 

asuransi Syariah yang berkait wakaf pada perusahaan 

asuransi Syariah yang diinginkan. Wakaf dapat diambil dari 

dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk investasi 

yang diniatkan sebagai wakaf uang, maupun dari manfaat 

polis asuransinya bila peserta mengalami risiko yang 

ditanggung. Perusahaan asuransi Syariah dapat menawarkan 

program wakaf yang dijalankan oleh nazhir mitra yang 

terdaftar di BWI, maupun menyerahkan penyaluran 

wakafnya kepada pribadi wakif untuk memilihnya sendiri 

sesuai keinginan wakif.  

 

Penutup 

Secara sederhana, wakaf dilakukan dengan membuat harta 

menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang berhak dengan 

lafaz tertentu. Cakupan wakaf karenanya tidak hanya berupa 

tanah dan aset tidak bergerak lainnya, melainkan juga aset 

likuid seperti uang tunai untuk menopang pemberdayaan 

wakaf secara produktif.  

Saat ini, wakaf uang telah memberikan kemudahan bagi siapa 

pun untuk bisa berwakaf bahkan dengan dana yang terbatas. 

Wakif hanya perlu mengalokasikan sejumlah uang dalam 
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perencanaan keuangan periodiknya, sebagai sebuah upaya 

yang secara rutin dilakukan untuk merencanakan wakaf. Bisa 

dimulai dari hal kecil dan bisa mulai dari sekarang.  

Dengan berbagai transformasi yang memberikan 

kemudahan kepada masyarakat tersebut dan pencanangan 

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia, diharapkan pengembangan 

wakaf di Indonesia ke depan dapat lebih berdaya guna dan 

memberikan manfaat lebih besar bagi kemaslahatan umum. 
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Kinerja Bank Keuangan Mikro Syariah 

Sebelum, dan Pada Saat Terjadi 

Pandemi COVID–19 

Taufik Akbar 

 

Abstrak 

Serupa dengan lembaga keuangan mikro konvensional, bank keuangan 

mikro syariah menyediakan layanan keuangan perantara dengan 

menerima dana dari investor dan pemangku kepentingan lainnya dan 

menyalurkan dana kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dan 

rumah tangga yang miskin. Bank Keuangan Mikro Syariah (BKMS) 

memainkan peran utama di negara-negara berkembang, terutama di 

Indonesia. Data diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

dianalisis dari 2017 hingga 2020. Temuan menunjukkan bahwa rasio 

NPF (Non-Performing Financing) sebesar 4% dalam kondisi sehat baik 

sebelum maupun saat sedang terjadi COVID-19. Sementara untuk risiko 

likuiditas pada rasio FDR pada saat sebelum COVID-19 mengalami 

kondisi yang kurang sehat dengan FDR (Financing to Deposit Ratio) 

sebesar 107% namun saat sedang terjadi pandemi COVID-19 justru 

Bank Keuangan Mikro Syariah mampu meningkatkan FDR hingga 

sebesar 95,20% dalam kondisi yang cukup sehat, hal itu menandakan 

walaupun masa pandemi seperti ini BKMS masih mampu untuk 

menyalurkan pembiayaan lebih besar daripada dana yang disimpan oleh 

nasabah. Di satu sisi, bank akan memperoleh bagi hasil yang cukup besar 

dari debitur daripada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang 

menyimpan dananya di bank syariah. Hasil temuan berikutnya yang 

menyangkut Profitabilitas menunjukan bahwa untuk rasio ini yang terdiri 

dari ROA (Return on Asset) dan ROE (Return on Equity) masing – 

masing menempati kondisi yang sangat sehat.  

Kata kunci: Bank Keuangan Mikro Syariah, Profitabilitas, Risiko Kredit, 

Risiko Likuiditas, Tingkat Kesehatan Bank  
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Abstract 

Islamic Microfinance Banks (BKMS) play a significant role 

in developing countries, especially in Indonesia. Islamic 

microfinance banks provide intermediary financial services 

like conventional microfinance institutions by receiving 

funds from investors and other stakeholders and channeling 

funds to micro, small and medium entrepreneurs, and poor 

households. During the Corona Virus outbreak, Islamic 

microfinance banks experienced ups and downs in financial 

health but were still stable. The data is taken from the 

Financial Services Authority (OJK), analyzed from 2017 to 

2020. The findings show that the NPF (Non-Performing 

Financing) ratio is 4% in good health before and during the 

Covid-19 outbreak. Meanwhile, the FDR ratio before covid- 

19 experienced an unhealthy condition for liquidity risk with 

an FDR (Financing to Deposit Ratio) ratio of 107%, during 

the covid 19 pandemic, Islamic Micro Finance Banks could 

increase the FDR value up to 95.20 % is in a reasonably 

healthy. This indicates that even during a pandemic like this, 

Islamic Microfinance Banks can still prevent failure to pay 

short-term obligations. The following findings concerning 

profitability show that each occupies a very healthy 

condition for this ratio, consisting of ROA (Return on 

Assets) and ROE (Return on Equity). So, it can be 

concluded that before and during the COVID-19 outbreak, 

the Islamic Microfinance Bank was still stable in managing 

income. 

Keywords: Islamic Microfinance Bank, Bank Health Level, 

Credit Risk, Liquidity Risk, Profitability 
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Pendahuluan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah penyediaan 

berbagai layanan keuangan termasuk kredit, asuransi, 

tabungan, deposito, dan layanan pembayaran kepada rumah 

tangga miskin, berpenghasilan rendah, dan usaha mikro kecil 

dan menengah yang secara finansial dikecualikan oleh Bank 

umum karena kurangnya jaminan/agunan (Ledgerwood, 

1999; Littlefield, Morduch, & Hashemi, 2003; Robinson, 

2001; Abdelkader & Salem, 2013; Begum, Alam, Mia, 

Bhuiyan, & Ghani, 2018; Berguiga et al., 2017; Hermes & 

Hudon, 2018; Reichert, 2018; Wediawati et al. , 2018). Secara 

khusus LKM adalah lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai perantara yang tujuannya tidak hanya untuk mencari 

keuntungan tetapi juga untuk mewujudkan tujuan sosial 

seperti pengembangan masyarakat (Baskara, 2013). 

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) didirikan untuk 

memenuhi kebutuhan komunitas Muslim karena beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. LKMI mencerminkan 

pertemuan dua industri yang tumbuh cepat, Lembaga 

keuangan mikro, dan keuangan Islam. Keuangan mikro 

sebagai alat penting dalam mendukung dan memperkuat 

perekonomian di dasar piramida sosial ekonomi dengan 

memfasilitasi akses layanan keuangan bagi masyarakat 

miskin dan tidak mampu, sedangkan keuangan syariah 

adalah sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. 

Larangan ketat untuk membayar atau menerima bunga tetap 

(riba) adalah karakteristik yang paling dikenal luas dari sistem 

keuangan ini (CGPA, 2013; Abdelkader & Salem, 2013; 

Mobin et al., 2017). 
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Salah satu LKM formal di Indonesia adalah bank keuangan 

mikro. Menurut peraturan pemerintah Indonesia No. 10 

Tahun 1998, bank keuangan mikro adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional 

(BPR) maupun secara syariah (BPRS) (www.bi.go.id). Jenis 

bank keuangan mikro formal ini memberikan layanan 

keuangan kepada nasabah seperti tabungan, 

pinjaman/kredit, dan deposito (Hamidi, 2017; Iswandari & 

Anan, 2015; Yusi & Idris, 2016).  Namun saat ini asset pada 

BPRS menurun dari tahun ke tahun hal ini terjadi 

dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul dalam 

perkembangan bisnis terutama dalam persaingan yang ketat 

pada BPRS seperti banyaknya saingan yang tidak hanya 

dikalangan BPRS saja tetapi juga saingan dengan beberapa 

lembaga keuangan lainnya seperti BPR Konvensional, Bank 

umum, atau BMT (Baitul Maal Watamwil), dalam satu 

lingkungan tersebut (Sasmitha, 2019; Oppong & Mashudu, 

2014; Rizvi, Narayan, Sakti, & Syarifuddin, 2019). Ditambah 

adanya wabah virus corona yang telah menjangkit bukan 

hanya di Indonesia tetapi ke seluruh dunia, yang dimana 

membuat perekonomian suatu negara dalam keadaan yang 

tidak baik, apakah situasi ini berakibat juga terhadap kinerja 

LKMI, yang jelas penulis akan menguraikan semua dengan 

pendekatan analisis kualitatif deskriptif untuk melihat lebih 

lanjut tingkat kesehatan LKMI yang diwakili oleh BPRS, 

yang dimana hasil nya akan memberikan gambaran yang jelas 

tentang tingkat kesehatan dan kinerja BPRS. 
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Kajian Pustaka   

Bank Keuangan Mikro Syariah (BKMS) 

Salah satu LKM formal di Indonesia adalah bank keuangan 

mikro. Menurut peraturan pemerintah Indonesia No. 10 

Tahun 1998, bank keuangan mikro adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional 

(BPR) maupun secara syariah (BPRS) (www.bi.go.id). Jenis 

bank keuangan mikro formal ini memberikan layanan 

keuangan kepada nasabah seperti tabungan, 

pinjaman/kredit, dan deposito (Hamidi, 2017; Iswandari & 

Anan, 2015; Yusi & Idris, 2016). 

Baik BPR maupun BPRS memberikan layanan keuangan 

kepada nasabah seperti tabungan, pinjaman/kredit, dan 

deposito (Hamidi, 2017; Iswandari & Anan, 2015; Yusi & 

Idris, 2016). Bank keuangan mikro formal tidak hanya 

memiliki tujuan berorientasi pada keuntungan tetapi juga 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat serta membantu meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi dan produktivitas masyarakat dengan memfasilitasi 

kredit kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, 

terutama mikro, kecil dan menengah. (Peraturan Pemerintah 

Indonesia No. 10 Tahun 1998; Masyita, 2017; Mulyati & 

Harieti, 2018). Dalam hal ini BPR dan BPRS memiliki sistem 

yang beroperasi hampir sama yaitu berbasis profit dalam 

konteks financial sustainability, namun dalam konteks 

kinerja sosial, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda 

baik dari BPR maupun BPRS. Kinerja sosial BPRS tidak 

hanya mencakup jumlah nasabah peminjam, jumlah 
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pinjaman dan tabungan serta jumlah cabang yang didirikan, 

tetapi juga integrasi zakat, wakaf dan qardlu hasan untuk 

pedesaan dan perkotaan, yang kinerja keuangan mikro 

konvensional tidak memiliki (Fersi & Boujelbéne, 2016; 

Mobin dkk. 2017; Ahmed, 2002, Riwajanti, 2013). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 

Tahun 1998, BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPRS dibina dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 7, 

mengatur bahwa bentuk usaha bank keuangan mikro syariah 

adalah swasta dimana modal diperoleh dari investor internal 

dan eksternal. 

Pada dasarnya, BPRS memiliki sistem yang hampir mirip 

dengan BPR konvensional yang beroperasi atas dasar 

keuntungan. Lembaga-lembaga ini dapat memperoleh 

keuntungan dalam tiga bidang, termasuk perdagangan, sewa 

guna usaha, dan pembiayaan langsung dari kontrak bagi hasil 

(Al-Omar & Abdel-Haq, 1996). Produk, jasa, dan akad yang 

digunakan berbeda, namun semua kegiatan harus didasarkan 

pada hukum syariah Islam di mana praktik riba, maysir, dan 

gharar dilarang. Menurut Chapra (2000), istilah riba 

umumnya didefinisikan sebagai mengambil keuntungan 

ekstra dari aset dasar atau modal. Hal ini tidak substansial 

karena pemilik dana mengharuskan peminjam untuk 

membayar lebih dari dana yang dipinjam terlepas dari apakah 

peminjam memperoleh keuntungan atau mengalami 

kerugian. Sedangkan maysir secara harfiah berarti 

mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja 
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keras atau mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Dalam 

Islam, maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur 

perjudian, taruhan, atau permainan yang berisiko. Perjudian 

dalam bentuk apapun dilarang dalam hukum Islam 

(Hameed, 2009). Sebagaimana disebutkan sebelumnya 

dalam Al-Qur'an, Allah (s.w.t) dengan jelas melarang 

perjudian (Al-Baqarah, 2:219 dan Al-Maidah, 5:93). Dalam 

Islam, gharar adalah semua transaksi ekonomi yang 

melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. 

Hal ini dikutuk oleh Islam dalam Al Qur'an (QS 6 152; 83 1-

5; dan 4 29) dan Hadis. Dalam dunia bisnis, gharar berarti 

menjalankan bisnis secara membabi buta dengan 

pemahaman yang terbatas (Rahmanti, 2012; Uddin, 2015). 

 

Analisi Kinerja Bank Keuangan Mikro Syariah  

Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja merupakan faktor utama guna 

mengembangkan suatu organisasi dengan cara efektif dan 

efisien, disertai kebijakan atau program yang lebih baik atas 

sumber daya yang digunakan dalam organisasi. Pengukuran 

kinerja menjadi alat penentuan secara periodic efektivitas 

operasional suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang telah ditetapkan.  

Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi 

personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa 
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kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan 

dalam rencana strategik, program dan anggaran organisasi. 

 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  

Tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan atau 

menegement bank yang dianalisis menggunakan rasio – rasio 

hitung. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal 

dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan 

cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku 

(Santoso & Triandaru, 2006:51). Perbankan dalam hal ini 

adalah BPRS harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap 

prima dan stabil dalam melakukan pelayanan kepada 

nasabahnya, bank yang tidak sehat dapat merugikan lembaga 

bank itu sendiri dan para nasabahnya. Untuk menilai 

kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian. 

Penilaian tingkat kesehatan bank ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui apakah kondisi bank tersebut sangat sehat, 

sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Untuk 

menilai tingkat kesehatan bank terdapat beberapa metode 

yang digunakan untuk menilai atau menganalisis perbankan 

salah satunya menggunakan metode Risk profil, Earnings, 

dan Capital (Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 

Pasal 7). Berikut ini adalah penjelasannya :  

1. Risk Profile (Risiko Profil) merupakan penerapan 

penilaian terhadap kualitas penerapan menegement 

risiko. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap 
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faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan 

kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional 

Bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko 

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, 

risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko 

reputasi (Lasta dkk. 2014). Dalam tulisan ini untuk 

mengukur penilaian risk profile menggunakan 2 indikator 

yaitu: 

a) Risiko kredit merupakan kegagalan nasabah atau 

pihak lain dalam melakukan kewaibannya kepada 

bank sesuai yang telah disepakati. Untuk 

menghitung risiko kredit menggunakan rasio 

NPF (Non-Performing Financing).  

Rumus NPF = 
Jumlah Pembiayaan bermasalah

Total pembiayaan 
 𝑥 100% 

b) Risiko likuiditas berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No.11/25/2009, pengertian 

resiko likuiditas adalah risiko bank akibat 

ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban 

bank yang telah jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid 

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

Bank Untuk menghitung risiko likuiditas 

menggunakan rasio FDR (Financing to Deposit 

Ratio). 

Rumus FDR  = 
Pembiayaan yang diberikan 

Dana Pihak Ketiga
 x 100 
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2. Earnings (Rentabilitas) merupakan alat untuk 

menganalisis atau mengukur tingkat efisien usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Penilaian rentabilitas didalam tulisan ini menggunakan 

rasio ROA (Return On Assets), ROE (Return On 

Equity), dan BOPO (Beban Operasional terhadap  

Pendapatan Operasional) 

a. ROA (Return On Assets) atau rasio laba sebelum 

pajak terhadap rata – rata total aset. 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 
 𝑥 100%   

 

b. ROE ( Return On Equity ) dihitung dengan cara 

membagi laba bersih setelah pajak pada modal 

tersebut. Berikut adalah Rumus ROE : 

 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘  

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 
 𝑥 100% 

 

3. Capital (permodalan)  berdasarkan Peraturan bank 

Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6  huruf d meliputi 

penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan 

pengelolaan permodalan. Rasio CAR (Capital Adequacy 

Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dalam menutupi kerugian – 

kerugian yang terjadi akbiat aktiva berisiko. 

   
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 
 𝑥 100% 
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Metodologi Penelitian  

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah BPRS diseluruh 

Indonesia. Sedangkan datanya diperoleh dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling atau pemilihan sampel yang sesuai 

dengan kreteria tertentu sesuai dengan penelitian yang 

dirancang. Kriteria berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republika Indonesia Nomor 19/POJK 03/2014 

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan 

Unit Usaha Syariah. Aset suatu Bank lebih dari 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan 

Rp.10.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan memenuhi 

kreteria yang lainnya yaitu: 

1. Memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR 

(Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko) untuk risiko 

kredit memadai (satisfactory). 

2. Memiliki KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum) paling rendah sama dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan, dan  

3. Memiliki peringkat komposit tangka kesehatan bank 

paling rendah 3 (PK-3).  

Dalam penelitian in untuk kreteria sampel BPRS yang 

memiliki aset sebesar Rp.100.000.000,00 – 

Rp.500.000.000,00, dan memiliki laporan keuangan yang 

lengkap berjumlah 10 ( sepuluh ) BPRS yaitu PT. BPRS 

Harta Insan Karimah, PT. BPRS Arha Madani, PT. BPRS 

Insan Cita Artha Jaya, PT. BPRS Artha Amanah Ummat, 
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PT. BPRS Baktimakmur Indah, PT. BPRS Bangun Drajat 

Warga, PT. BPRS Kotabumi (Persoda), PT. BPRS Hik,ah 

Wakilah, PT. BPRS Lentabur Tebuireng, dan PT. BPRS 

Patriot Bekasi yang berada di daerah – daerah Indonesia 

dengan periode 2017-2020. Berikut penjelasan lebih dalam 

menggunakan Tabel 17-1. 

Tabel. 17-1 Sampel BRPS 

No BPRS Kode  

1 PT BPRS Harta Insan Karimah                      A 

2 PT. BPRS Artha Madani B 

3 PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya C 

4 PT. BPRS Artha Amanah Ummat D 

5 PT. BPRS Baktimakmur Indah E 

6 PT. BPRS Bangun Drajat Warga F 

7 PT BPRS Kotabumi (Perseroda) G 

8 PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah H 

9 PT. BPRS Lentabur Tebuireng I 

10 PT. BPRS Patriot Bekasi J 

Sumber: OJK (2021) 

 

Metode Analisis Data 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah 

jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 
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Hasil dan Pembahasan 

Risiko Kredit (NPF) 

Hasil penilaiain rasio NPF sebelum terjadi wabah covid-

19  selama periode 31 Desember 2018 sampai dengan 

2019  adalah sebagai berikut yang ditampilkan pada Tabel 

17-2. 

Tabel 17-2 Perhitungan NPF Sebelum Terjadi Covid-19 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Berdasarkan Tabel 17-3, rasio NPF sebelum terjadi COVID-

19 dari tahun 2017 sampai 2019 cukup sehat, dikarenakan 

secara rata – rata NPF nya berada di peringkat 3 (Tiga) yaitu 

antara 5% – 8 %.  

Kriteria penilian rasio NPF menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS 2007 adalah sebagai berikut: 

No BPRS 2017 2018 2019 

1 A 34% 17% 12% 

2 B 10% 1% 0% 

3 C 8.25% 0% 5% 

4 D 6.18% 9% 2% 

5 E 8.80% 4% 3% 

6 F 9.80% 1% 9% 

7 G 1.62% 0% 0% 

8 H 2.94% 3% 2% 

9 I 5.08% 2% 2% 

10 J 1.96% 1% 1% 

Rata -rata  9% 4% 4% 
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Tabel 17-3 Kriteria NPF 

Peringkat  Keterangan  Kreteria 

1 Sangat Sehat  < 2% 

2 Sehat 2% ≤ sampai dengan  < 5% 

3 Cukup Sehat 5%≤  sampai dengan < 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ sampai dengan < 12% 

5 Tidak Sehat  ≥12% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 

Analisis berikutnya ditunjukan pada table 17-4. Yaitu kondisi 

ketika BPRS pada masa wabah covid-19. Pada tabel tersebut 

menunjukan bahwa rario NPF secara rata – rata berada 

diperingkat 2 yaitu antara 2% - 5% yang berarti BPRS masih 

dalam kondisi sehat.  

Tabel 17-4 Perhitungan NPF Ketika Terjadi Covid-19 

NO BPRS 2020 

1 A 11% 

2 B 9% 

3 C 2% 

4 D 1% 

5 E 3% 

6 F 8% 

7 G 0% 

8 H 2% 

9 I 5% 

10 J 3% 

Rata - Rata 4% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 
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Risiko Likuiditas (FDR) 

Tabel 17-5 Menunjukan Hasil penilaian FDR sebelum 

terjadinya wabah COVID-19 selama periode 31 Desember 

2018 sampai dengan 2019:  

Tabel 17-5 Hasil penilaian FDR 

No BPRS 2017 2018 2019 

1 A 84.30% 93.66% 84.61% 

2 B 288% 69.32% 74.10% 

3 C 79.61% 192.91% 89.35% 

4 D 121% 112.22% 116% 

5 E 107% 106.1 100.81% 

6 F 62.39% 56.28% 70.76% 

7 G 72.25% 88.57% 115.60% 

8 H 75.49% 71.57% 69.36% 

9 I 83.35% 94.62% 102% 

10 J 98.09% 113.28% 102.76% 

Rata - Rata 107.16% 1055.83% 92.54% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Berdasarkan tabel 17-5 rasio FDR secara rata – rata sebelum 

terjadi wabah COVID – 19 berada didalam peringkat 4 

(empat) yang dimana kriteria ini menunjukan hasil yang 

kurang sehat. 

Tabel 17-6 Kriteria FDR 

Peringkat Keterangan Kreteria 

1 Sangat Sehat  < 75% 

2 Sehat 75% ≤ sampai dengan  < 85% 

3 Cukup Sehat 85%≤  sampai dengan  < 100% 

4 Kurang Sehat 100% ≤ sampai dengan  < 120% 

5 Tidak Sehat ≥120% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 
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Tabel 17-7 Menunjukan Rasio FDR saat sedang terjadi 

wabah COVID-19. Dapat dilihat pada Tabel 18-7 Bahwa 

dalam kondisi COVID-19 justru BPRS dinyatakan cukup 

sehat. Hal ini dikarenakan BPRS masuk didalam peringkat 3 

(tiga). 

Tabel 17-7 FDR saat sedang terjadi wabah COVID-19 

No BPRS 2020 

1 A 83.23% 

2 B 82.52% 

3 C 157.21% 

4 D 82.79% 

5 E 100.44% 

6 F 72.78% 

7 G 110.58% 

8 H 76.07% 

9 I 86.38% 

10 J 99.98% 

Rata - Rata  95.20% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Earnings (Rentabilitas) 

ROA (Return on Asset) 

Berikut ini adalah hasil penilaian ROA pada BPRS periode 

2017 sampai dengan 2020 sebelum terjadi COVID–19. 

Tabel 17-8 ROA sebelum terjadi COVID – 19 

No BPRS 2017 2018 2019 

1 A 1.62% 0.69% 1.34% 

2 B 2.38% 1.07% 0.91% 

3 C 3.59% 3.24% 2.31% 

4 D 2.08% 2.10% 1.79% 

5 E 3.65% 2.77% 3.08% 

6 F 2.41% 2.35% 2.42% 
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7 G 7.64% 5.62% 4.91% 

8 H 2.51% 2.43% 2.63% 

9 I 4.36% 3.66% 4.06% 

10 J 2.61% 2.37% 4.38% 

Rata - Rata  3.29% 2.63% 2.78% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Kriteria penilian rasio ROA menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS 2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel 17-9 Kriteria ROA 

Peringkat Keterangan  Kreteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1,2% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% < ROA ≤ 1,2% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 

Berdasarkan Tabel 17-8 dapat dilihat bahwa selama periode 

2017-2019 saat sebelum terjadinya COVID-19 rasio ROA 

BPRS secara rata-rata menempati  peringkat 1 (satu) yang 

dimana BPRS dinyatakan dalam kondisi sangat sehat. 

Berdasarkan Tabel 17-10 dinyatakan bahwa selama masa 

wabah COVID – 19 Rasio ROA menempati peringkat 1 

(satu). Hal ini menegaskan BPRS dalam kondisi sangat sehat.  

Tabel 17-10 Rasio ROA Ketika Terjadi COVID -19 

No BPRS 2020 

1 A 0.16% 

2 B 0.84% 

3 C 1.34% 

4 D 0.65% 
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5 E 1.67% 

6 F 1.77% 

7 G 5.11% 

8 H 1.67% 

9 I 3.11% 

10 J 2.38% 

Rata - Rata  1.87% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

 

ROE (Return on Equity) 

Berikut ini adalah hasil penilaian rasio ROE pada BPRS 

periode 2017 sampai dengan 2020 sebelum terjadi COVID-

19. 

Tabel 17-11 ROE sebelum terjadi covid – 19 

No BPRS 2017 2018 2019 

1 A 14% 6% 10% 

2 B 0% 12% 13% 

3 C 27% 28% 26% 

4 D 54% 31% 21% 

5 E 18% 21% 22% 

6 F 43% 28% 31% 

7 G 41% 74% 69% 

8 H 19% 28% 13% 

9 I 175% 13% 18% 

10 J 20% 13% 19% 

Rata - Rata  41% 25% 24% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Kriteria penilian rasio ROE menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS 2007 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 17-12 Kriteria ROE 

Peringkat  Keterangan  Kreteria 

1 Sangat Sehat  > 20% 

2 Sehat 20% <  sampai ≤ 12.51% 

3 Cukup Sehat 5.01% < sampai  ≤ 12.5% 

4 Kurang Sehat 0% < sampai ≤ 5% 

5 Tidak Sehat ≤ 0% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 

Berdasarkan Tabel 17-11 dapat dilihat bahwa rasio ROE 

pada BPRS secara rata – rata pada peringkat 1 (satu) yang 

dimana pada kategori ini menandakan bahwa BPRS kinerja 

berdasarkan ROE sangat Sehat. 

Tabel 17-13 memperlihatkan bahwa selama masa wabah 

COVID–19, ROE secara rata-rata menempati peringkat 2 

(dua). Hal ini menyatakan BPRS dalam kondisi sehat.  

Tabel 17-13 ROE ketika terjadi COVID – 19 

No BPRS 2020 

1 A 3% 

2 B 11% 

3 C 16% 

4 D 7% 

5 E 13% 

6 F 24% 

7 G 74% 

8 H 17% 

9 I 10% 

10 J 15% 

Rata - Rata 19% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

 



 

 

 

 419 

Capital (Permodalan) 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berikut ini adalah hasil penilaian rasio CAR pada BPRS 

selama 2018 sampai 2020 sebelum terjadi wabah COVID – 

19. 

Tabel 17-14  Perhitungan CAR Sebelum Terjadi COVID -

19 tahun 2017 – 2019 

No. BPRS 2017 2018 2019 

1 A 98% 103% 58% 

2 B 12% 33% 29% 

3 C 123% 145% 88% 

4 D 35% 55% 45% 

5 E 78% 89% 131% 

6 F 36% 51% 58% 

7 G 65% 49% 44% 

8 H 72% 6% 63% 

9 I 31% 55% 40% 

10 J 108% 17% 10% 

Rata - Rata  66% 60% 57% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

Kriteria penilian rasio CAR menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS 2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel 17-15 Kriteria CAR 

Peringkat  Keterangan  Kreteria 

1 Sangat Sehat CAR > 12% 

2 Sehat 9% < CAR ≤ 12% 

3 Cukup Sehat 8% < CAR≤ 9% 

4 Kurang Sehat 6% < CAR ≤ 8% 

5 Tidak Sehat  ≤ 6% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 



 

 

 

 420 

Berdasarkan Tabel 17-14, CAR pada seluruh BPRS sebelum 

terjadi covid – 19  menunjukkan angka yang lebih besar dari 

12% selama 3 tahun berturut-turut dan mendapat predikat 

Sangat Sehat. Artinya kemampuan modal dalam 

mengantisipasi kerugian sangat baik. 

Di tabel berikutnya yaitu pada Tabel 17-16 Menunjukan 

bahwa saat sedang terjadi covid-19 kondisi BPRS masih 

dalam kondisi yang stabil dalam kondisi sangat sehat, hal ini 

ditunjukan dengan hasil Rasio CAR secara rata -rata berada 

pada peringkat 1 (satu).  

Tabel 17-16 Perhitungan CAR Saat Sedang Terjadi COVID -19 

No BPRS 2020 

1 A 55% 

2 B 30% 

3 C 118% 

4 D 42% 

5 E 138% 

6 F 72% 

7 G 42% 

8 H 78% 

9 I 63% 

10 J 10% 

Rata - Rata 65% 

Sumber: Data yang diolah dari OJK (2021) 

 

Kesimpulan  

Untuk risiko profil dalam hal ini menggunakan Rasio NPF 

dalam kondisi sehat baik sebelum maupun saat sedang 

terjadi COVID-19. Hal ini menandakan bahwa pembiayan 

yang dilakukan oleh BPRS kepada para nasabah baik 

sebelum dan sedang terjadi wabah COVID-19 tidak ada 
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yang bermasalah, oleh karena itu pada akhirnya membuat 

keuangan BPRS sehat. 

Sementara untuk risiko likuiditas pada rasio FDR pada saat 

sebelum covid 19 mengalami kondisi yang kurang sehat 

dengan rasio FDR menduduki peringkat 4 (empat). Hal ini 

dikarenakan ada kemungkinan dana pihak ketiga yang 

diterima bank belum disalurkan secara optimal, hal ini 

jugalah yang menyebabkan kenapa tidak ada pembiayan yang 

bermasalah. Namun saat sedang terjadi pandemic COVID-

19 justru BPRS mampu meningkatkan nilai FDR hingga 

sebesar 95,20% dalam kondisi yang cukup sehat, itu artinya 

walaupun masa pandemi seperti ini BPRS masih mampu 

menyalurkan pembiayaan lebih besar daripada dana yang 

disimpan oleh nasabah. Sehingga dengan hal ini bank di satu 

sisi akan memperoleh bagi hasil yang cukup besar dari 

debitur daripada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 

yang menyimpan dananya di bank syariah. Namun tentunya 

ini juga mengandung resiko pembiayaan yang cukup besar, 

ada kemungkinan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan 

kemungkinan tidak dapat ditagih. 

Earning dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA dan 

ROE. Kedua rasio ini masing – masing menempati kondisi 

yang sangat sehat pada saat sebelum dan sedang terjadi 

COVID-19. Hal ini menunjukan BPRS masih stabil dalam 

mengelola pendapatannya dengan memanfaatkan efektivitas 

asset dan modal yang dimilikinya. 

Capital dalam penelitian ini menggunakan rasio CAR yang 

dimana BPRS dalam hal ini mampu mengelola modal 

dengan baik sehingga BPRS masih dalam kondisi sangat 

sehat meski terjadi pandemic sekalipun. 
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Saran  

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghitung 

Rasio kinerja lebih lengkap dengan menggunakan metode 

RGEC lebih lengkap seperti Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital. 
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Dana Haji Indonesia: Studi Komparasi, 

Makro-Mikro Ekonomi, dan Maqashid 

Syariah 

Any Setianingrum 

 

Abstrak 

Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan hubungan tingkat 

pengelolaan dana haji terhadap benefit jamaah, beserta pembahasan 

berbagai isu yang berkembang di masyarakat dan alternatif 

pemecahannya. Metode yang digunakan adalah studi eksploratif-

deskriptif berbasis studi perbandingan, pustaka, dokumen di laman resmi 

dan media utama, serta regulasi terkait. Berdasarkan hasil studi 

perbandingan, Tabung Haji Malaysia (TH) untuk saat ini masih menjadi 

rujukan pengelolaan dana haji di dunia, ditandai dengan transparansi, 

proporsi jumlah dana yang dikelola, inovasi dalam investasi, dividen, 

kualitas layanan bagi jamaah, serta dana zakat dan dana kebaikan lainnya 

yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan kata lain, 

tingkat pengelolaan dana haji akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

benefit yang diterima nasabah, sekaligus terhadap keberlanjutan 

kontribusi dana haji pada pembangunan ekonomi dan realisasi maqashid 

syariah. Hasil studi juga menunjukkan determinan pengelolaan dana haji 

terletak pada akad, zakat dan transparansi. Indikator dari ketiga elemen 

utama tersebut meliputi adanya pemilihan akad dan penempatan 

investasi yang tepat, laporan keuangan syariah, dividen,  prinsip keadilan 

daftar tunggu, sustainabilitas, manajemen risiko, pemberdayaan potensi 

dana haji terhadap daya ungkit ekonomi makro dan mikro, serta 

penegakan nilai-nilai maqashid syariah. Implikasinya model pengelolaan 

dan alternatif solusi atas seluruh indikator tersebut harus berbasis Good 

Corporate Governance (GCG), hasil riset dan dukungan regulasi.  

Kata kunci: dana haji, maqashid syariah, Good Corporate Governance 

(GCG) 
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Abstract 

The purpose of this paper is to explain the relationship of the level 

of hajj fund management to the benefits of pilgrims, along with 

discussion of various issues that develop in the community and 

alternative solutions. The methods used are exploratory-

descriptive studies based on comparative studies, libraries, 

documents on official pages and major media, as well as related 

regulations. Based on the results of comparative studies, Tabung 

Haji Malaysia (TH) for now is still a reference for the management 

of Hajj funds in the world, characterized by transparency, 

proportion of the amount of funds managed, innovation in 

investment, dividends, quality of service for pilgrims, as well as 

zakat funds and other good funds produced much higher than 

Indonesia. In other words, the level of hajj fund management will 

affect the quality and quantity of benefits received by customers, 

as well as to the sustainability of the contribution of Hajj funds to 

economic development and the realization of sharia maqashid. 

The results of the study also showed the determinant of hajj fund 

management lies in the account, zakat and transparency. 

Indicators of the three main elements include the selection of the 

right investment agreement and placement, Islamic financial 

statements, dividends, the principle of waiting list fairness, 

sustainability, risk management, empowerment of potential Hajj 

funds against macroeconomic and micro leverage, and the 

enforcement of Shariah maqashid values. The implication is that 

management models and alternative solutions to all these 

indicators must be based on Good Corporate Governance 

(GCG), research results and regulatory support. 

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), hajj funds, 

maqashid sharia 
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Pendahuluan 

Berbagai isu tentang pengelolaan dana haji kerap menjadi 

bahan pertanyaan sekaligus polemik di berbagai elemen 

masyarakat, dengan sudut pandang beragam. Tujuan dari 

tulisan ini adalah untuk menjelaskan hubungan tingkat 

pengelolaan dana haji terhadap benefit jamaah, beserta 

pembahasan berbagai isu dan alternatif pemecahannya. 

Guna menjelaskan hal tersebut dilakukan studi komparasi 

antara pola pengelolaan dana haji di Indonesia dan Malaysia, 

dengan didukung studi pustaka dari artikel ilmiah jurnal 

nasional maupun internasional, berbagai kasus terkait, dan 

dokumen profil lembaga dari laman resmi, media utama 

maupun regulasi yang ada.  

Tulisan ini akan dibagi dalam 2 sub diskusi, yakni sebelum 

dan sesudah adanya BPKH (Badan Pengelola Keuangan 

Haji). Pembagian diskusi tersebut diperlukan karena BPKH 

relatif baru terbentuk, sehingga untuk mendapatkan 

gambaran dan proyeksi seutuhnya masih tetap dibutuhkan 

rekam jejak pengelolaan sebelumnya.  

Pada sub diskusi pertama akan diuraikan topik perbedaan 

dasar pengelolaan, beserta implikasinya, yakni dari sudut 

aspek manfaat bagi jamaah, dan perekonomian umat. Pada 

periode setelah berdirinya BPKH, berturut-turut akan 

diuraikan diskusi bertopik: Laporan Keuangan & Non 

Keuangan; Dana Haji dan Dividen; Prinsip Keadilan, Daftar 

Tunggu dan ONH; Dana Haji dan Risiko; Dana Haji dan 

Polemik Akad; Dana Haji dan Infrastruktur; Ekonomi 

Mikro Haji dan Manfaat Makro bagi Umat; Maqashid 
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Syariah pada Pengelolaan Dana Haji; Mutiara Terpendam 

Dana Haji Indonesia dan Harapan Kita Bersama.  

 

Metode, Keterbatasan & Kebaruan Studi 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi 

eksploratif-deskriptif, melalui studi dokumen yang 

bersumber dari berbagai pustaka artikel ilmiah baik dari 

jurnal bereputasi nasional maupun internasional, multi kasus 

dari berita media utama, profil korporat di laman resmi 

BPKH dan TH (Tabung Haji Malaysia). Adapun 

keterbatasan tulisan ini adalah belum adanya informan dari 

seluruh unsur stakeholder dana haji, yakni dari unsur 

akademisi, praktisi, regulator, organisasi Islam sebagai 

representasi dari jamaah haji, untuk tujuan triangulasi, 

dikarenakan jangka waktu penulisan yang belum 

mendukung. Sedangkan kebaruan dari tulisan ini adalah 

adanya inventarisasi isu pada kasus pengelolaan dana haji di 

Indonesia dan alternatif solusinya, berbasis studi komparasi, 

multi kasus, literatur dan regulasi terkait. 

 

Periode Sebelum BPKH 

Perbedaan Dasar Pengelolaan Dana Haji Indonesia Vs 

Malaysia 

Dalam pengelolaan dana haji, apakah itu Indonesia atau 

negara muslim lainnya, dapat belajar dari perjalanan Tabung 

Haji di Malaysia (TH), baik dalam hal tata kelola maupun 

untuk meningkatkan pengelolaan dana haji mereka untuk 
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mendapatkan pengembalian finansial yang lebih besar dan 

pada saat yang sama, memfasilitasi pembangunan ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat nasional 

(Muneeza et al., 2018). TH adalah entitas bisnis yang layak 

untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Haji Ishak, 

2011). Walaupun dalam perjalanannya, TH tidak terlepas 

dari campur tangan politik dan konflik kepentingan, akan 

tetapi hingga saat ini, TH telah terbukti memberikan contoh 

sebagai agen haji yang kompeten di seluruh dunia (Zakariyah 

et al., 2016). 

TH merupakan institusi keuangan milik negara, 

berpengalaman mengelola lebih dari 58 tahun, berdiri sejak 

tahun 1963, dalam deposit, layanan, pengoperasian haji dan 

berbagai investasi. TH tercatat sebagai institusi keuangan 

syariah non bank terbesar di dunia.  

TH memiliki web site tersendiri berisi informasi keuangan 

dan non keuangan teraudit secara komprehensif, yang 

seluruhnya dapat diakses oleh umum. Visi utamanya adalah 

sebagai tonggak kejayaan perekonomian umat. Kontrak 

antara nasabah dan TH atas dana yang disetorkan adalah 

tabungan dan investasi, dengan akad wakalah. 

Kehadiran TH di pasar domestik dan internasional telah  

terbukti progresif di beberapa sektor investasi, seperti 

keuangan syariah, pengembangan properti, konstruksi, 

teknologi informasi, minyak dan gas, perhotelan dan 

perkebunan.  TH menjadi simbol dan ikon bagi komunitas 

Muslim di dunia karena pengelolaan pelayanan mereka yang 

unggul dan progresif berdasarkan ajaran Islam sebagai 
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prinsip utama tauhid kepada Allah SWT (Yahaya et al., 

2016). Dengan kata lain pola pengaturan kelembagaan 

serupa TH dapat berperan efektif.  Institusi sosial ekonomi 

akan selalu disambut baik oleh umat Islam karena mereka 

akan memobilisasi tabungan mereka untuk investasi bebas 

riba dan memberikan mereka fasilitas selama Ziarah (Baig, 

2016). Sedangkan di Indonesia, berdasarkan UU No 

34/tahun 2014 pengelolan dana haji telah dialihkan pada 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang relatif baru 

terbentuk pada tahun 2017, dan akan dijelaskan di sub-sub 

berikutnya. 

 

Perbedaan Prinsip Benefit Bagi Jamaah/Nasabah 

Penyimpan Dana  

Seluruh simpanan di TH mendapat jaminan kerajaan/negara 

100%. Tingkat inflasi Malaysia berkisar 2%, namun nasabah 

TH bisa mendapatkan keuntungan, yang mereka sebut 

sebagai bonus bebas riba, sebesar 8-9%/tahun. Dana 

deposit haji dikelola TH secara individual account, sehingga 

lebih adil, karena semakin cepat waiting list, semakin mahal 

biayanya, bukan sebaliknya, dan semakin lama terdeposit 

juga akan semakin besar dividen yang didapat. 

Jamaah/nasabah mengetahui secara jelas berapa dividen 

yang didapat, biaya riil haji, serta besaran subsidi yang 

diberikan pengelola. Pada annual report diberikan laporan 

keuangan secara rinci (seperti halnya laporan keuangan 

sebuah perusahaan terbuka, atau laporan keuangan 

pengelola reksadana), serta laporan operasional usaha.  
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Penarikan dana di TH oleh nasabah/jamaah dapat dilakukan 

sewaktu-waktu/fleksibel. Hasil dividen TH tidak dikenakan 

pajak penghasilan. Tidak ada pembatasan umur untuk 

menjadi nasabah TH dan pendaftaran haji bisa dilakukan 

pada saat simpanan sebesar RM 1.300 (sekitar Rp 4 juta). 

Subsidi diberikan kepada jamaah haji yang berangkat untuk 

yang pertama kalinya, sehingga mereka bisa membayar 

ongkos haji dengan murah dengan standar pelayanan ONH 

Plus. Biaya haji termasuk makan dan minum di Jeddah, 

Makkah, Madinah. Jamaah TH mendapat fasilitas hotel 

berbintang berjarak di bawah 1000 meter dari masjidil 

haram. TH memberikan bimbingan persiapan haji yang biasa 

disebut Bakal Haji selama enam bulan dengan volume 15 

pertemuan. TH melarang petugas hajinya agar tidak turut 

melaksanakan ibadah haji. 

Sedangkan di Indonesia, sebelum BPKH berdiri belum ada 

jaminan terhadap simpanan haji. Jamaah juga tidak bisa 

mengetahui jumlah pasti hasil pengembangannya. Dan 

hanya ada satu  account untuk seluruh dana haji, dan 

semakin lama waiting list, justru semakin mahal biaya haji. 

Jamaah haji tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu, 

dan tidak ada pembagian dividen dari hasil 

pengembangannya. Usia minimal pendaftaran haji regular 

harus 12 tahun, dan setoran awal minimal sebesar Rp.25 juta. 

Manasik haji hanya dilakukan sebanyak 10 kali. Tidak ada 

larangan bagi petugas untuk menunaikan haji, sehingga 

sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas layanan 

jamaah haji. Setelah kehadiran BPKH, barulah diadakan 

fasilitas virtual account secara individu, berdasarkan 
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informasi di web resminya. Adapun sejauh mana transparasi 

dana haji di Indonesia akan dijelaskan lebih rinci pada sub-

sub berikutnya.   

 

Benefit untuk Perekonomian Umat: 

TH mengelola dana dengan prinsip-prinsip syariah. 

Pengelolaan dana dilakukan dengan cara diversifikasi di 

berbagai sektor/bidang, berorientasi profit. Per Desember 

2016, prestasi alokasi aset TH meliputi ekuiti 45%, 

pendapatan tetap 24%, pasar uang dan lain-lain instrumen 

keuangan 20%, dan harta tanah 10%. Namun per Desember 

2019 alokasi mengalami perubahan, yang sebelumnya alokasi 

terbesar pada equity, di tahun 2019 justru pada pendapatan 

tetap, detailnya sebagai berikut : ekuiti 21%, pendapatan 

tetap 55%, pasar uang dan lain-lain instrumen keuangan 

12%, dan harta tanah 12% 

Investasi ekuiti meliputi sektor riil dan lembaga keuangan 

yang ada, baik nasional maupun internasional. Dana TH juga 

diinvestasikan di sektor riil ke anak-anak perusahaan, di 

antaranya: TH Plantations Berhad (sektor perkebunan), TH 

Properties Sdn Bhd (sektor property), TH Technologies Sdn 

Bhd (sektor konstruksi), TH Travel & Services Sdn Bhd 

(sektor perjalanan haji, umrah dan wisata), dan TH Global 

Services Sdn Bhd (sektor produksi dan distribusi makanan 

dan minuman halal). Pengelolaan investasi TH juga 

berkolaborasi dengan pendayagunaan aset wakaf. Melalui 

anak usahanya TH Technologies menangani pembangunan 
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kompleks bisnis berlantai 34 di Kuala Lumpur yang 

dibangun di atas tanah wakaf senilai 50,3 juta dolar AS.  

Kuota 2017 hanya 27.800 jamaah, jumlah nasabah TH sudah 

mencapai 9,1 juta, daftar tunggu hingga 93 tahun. Tahun 

2016 TH memiliki jumlah Simpanan RM 65 juta (sekitar Rp 

221 T), pendapatan bersih RM 2500 (sekitar 8,5 T),  zakat 

RM 60 juta (sekitar Rp 204 milyar), terdapat 500 aktivitas 

CSR dengan dana RM 100 juta (sekitar Rp 340 milyar). 

Jumlah simpanan meningkat secara nyata pada tahun 2019 

menjadi RM 69.4 juta (sekitar Rp 236 T), namun keuntungan 

bersih sesudah zakat turun menjadi berjumlah RM 1,8 juta 

(sekitar Rp 6,2 T), dan zakat juga turun menjadi Rp RM 86 

juta (sekitar Rp 292 milyar). 

Sedangkan di Indonesia, sebelum tahun 2018 pengelolaan 

dana masih menggunakan prinsip syariah dan konvensional 

sekaligus. Pengelolaan dana melalui tabungan, deposito, 

obligasi dan sukuk hanya di dalam negeri. Tidak ada investasi 

di sektor riil dan anak-anak perusahaan. Tidak ada kolaborasi 

dengan pemberdayaan asset wakaf. Kuota jauh lebih besar 

sejumlah 221.000 jamaah, jumlah pendaftar 3,3 juta, lama 

antrian 9-42 tahun, dengan rata-rata daftar tunggu nasional 

17 tahun. Pada periode sebelum BPKH tidak diketahui 

publik berapa jumlah aset, serta tidak terintegrasi dengan 

pembayaran zakat dan kegiatan CSR.  
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Periode Setelah BPKH 

BPKH adalah lembaga publik independen yang dibentuk 

untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal 

dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan 

efisiensi biaya penyelenggaran ibadah haji. Dalam 

implementasinya BPKH sebagai pihak pengelola dana, 

sedangkan Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji. 

BPKH berkepentingan pada pendekatan keberlangsungan 

dana haji, sementara Kementerian Agama dalam perspektif 

dan pendekatan dampak jumlah antrean yang semakin 

banyak. Kemenag sebagai penyelenggara selalu direpotkan 

dengan jumlah jemaah haji yang mayoritas diisi oleh lansia 

dan berisiko tinggi. Hal tersebut sering berseberangan 

dengan target BPKH untuk terus menggelembungkan dana 

haji. 

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan 

Desember 2020 sebesar Rp144,91 triliun, terdiri dari 

Rp141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan Ibadah haji 

dan Rp3,58 triliun Dana Abadi Umat. Pada tulisan ini, potret 

kinerja BPKH akan diuraikan berdasarkan isu-isu yang kerap 

menjadi bahan pertanyaan, harapan sekaligus kekhawatiran 

berbagai elemen masyarakat.  

 

Laporan Keuangan dan Non Keuangan 

Studi dokumen laporan keuangan dan non keuangan pada 

laman resmi BPKH dan TH menjadi rujukan utama tulisan 

ini. Walaupun demikian penulis menyadari, bahwa studi yang 

bersumber dari informasi yang ditayangkan di laman resmi 
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tetap memiliki kelemahan. Hal tersebut dikarenakan dalam 

praktik komunikasi web, termasuk perusahaan TH 

sekalipun, meskipun terdapat peluang untuk komunikasi 

dialogis dengan pemangku kepentingan, hasil analisis 

mengungkapkan bahwa komunikasi yang efisien telah 

dikompromikan, karena organisasi terus mempraktikkan 

pengungkapan informasi secara selektif.  Akibatnya 

konektivitas relasional lemah, dan tampaknya ada 

keengganan untuk memanfaatkan fitur teks-eksternal yang 

ditawarkan oleh komunikasi web untuk mengurangi risiko 

reputasi (Nair et al., 2020). 

Sebagai sebuah lembaga keuangan, yang mengelola dana haji 

di negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, 

laporan keuangan tentu menjadi titik yang sangat krusial bagi 

reputasi BPKH. Setelah kehadiran BPKH, terdapat poin-

poin kebaruan sekaligus keterbatasan, hingga tulisan ini 

dibuat per November 2021, antara lain sebagai berikut:  

Selama tiga tahun berturut- turut BPKH memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 

BPKH dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun 

demikian kelengkapan unsur-unsur dari standar laporan 

keuangan (lk) syariah seharusnya juga dipenuhi. 

Kelengkapan laporan keuangan tersebut adalah lk sumber 

dan penyaluran dana zakat (audited), beserta lk sumber dan 

penyaluran dana kebajikan (audited), yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari standar laporan keuangan syariah 

seharusnya dipublikasikan.   
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Standar laporan keuangan syariah lainnya yang tidak 

ditemukan adalah lk rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 

serta lk keuangan yang mencerminkan kegiatan khusus 

entitas syariah. Selain itu, laporan pendapatan non halal dan 

penyalurannya yang harus diakui sebagai milik sosial juga 

tidak ditemukan. Meskipun tidak ada pendapatan non halal, 

namun tetap harus dilaporkan, sebagai standar dari laporan 

keuangan syariah. 

Di dalam laman resminya, beberapa menu tidak ditemukan 

konten yang sesuai  dengan navigasi yang diberikan. Contoh 

ketidaksesuaian antara navigasi vs konten pada informasi 

investasi surat berharga dan emas, serta investasi luar negeri 

yang tidak bisa diakses/ditemukan.  

Fakta lainnya, terdapat laporan jumlah alokasi dan jenis 

program kemaslahatan dengan berbagai mitra kemaslahatan, 

namun laporan sumber dananya belum disertakan. 

Demikian pula belum terlihat adanya laporan jumlah alokasi, 

jenis program investasi dan hasil pengembangannya, yang 

menunjukkan konektivitas sumber dana zakat dan dana 

kebaikan lainnya, hal tersebut mengingat jumlah besaran 

zakat dipengaruhi oleh sumbernya. Sebagai perbandingan, 

annual report TH memberikan laporan keuangan secara 

rinci (seperti halnya laporan keuangan sebuah perusahaan 

terbuka, atau laporan keuangan pengelola reksadana), serta 

laporan operasional usaha. informasi secara detail bagaimana 

deposit ONH diinvestasikan serta bagaimana hasilnya. 
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Dana Haji dan Dividen 

Saat ini hasil investasi pengelolaan dana haji yang dikelola 

oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya sebesar 

5,4%, artinya tak jauh berbeda dibandingkan saat dikelola 

oleh Kementerian Agama. Sedangkan, jumlah biaya 

operasional BPKH yang diambilkan dari hasil investasi dana 

haji tentunya lumayan besar. Pada tahun 2020 biaya 

operasional BPKH mencapai Rp 291,4 miliar (Menag, 2021). 

Dengan kata lain, jika  hasil investasi masih sama dengan saat 

dikelola oleh kemenag, artinya merugikan jemaah haji yang 

harus membiayai operasional lembaga baru yang ternyata 

hasil investasinya sama saja.  

Namun demikian, kita harus sadari bersama, pada saat yang 

sama, tetap harus berhati-hati pada harapan terhadap 

besarnya dividen. Contoh kasus pada TH, potensi masalah 

yang berkaitan dengan pembagian dividen (hibah) yang 

dibayarkan dari rekening simpanan oleh TH, adalah adanya 

kecenderungan untuk menafsirkan pemberian hibah sebagai 

kewajiban di pihak TH  menimbulkan kekhawatiran. 

Rekening deposito yang ditawarkan mengambil Wadiah Yad 

Dhamanah, sebagai struktur dasarnya yang mencakup antara 

lain,  larangan untuk menjanjikan pengembalian tambahan 

kepada pemegangnya.  Dalam hal ini berpotensi 

membahayakan keabsahan kontrak yang digunakan di mata 

hukum bisnis Islam karena sama saja dengan riba.  Isu lain 

yang teridentifikasi dari praktik pemberian hibah dividen 

yang terus menerus adalah dari segi keadilan serta 

mengembangkan budaya tidak sehat. Beberapa rekomendasi 

diajukan untuk mengatasi masalah ini dengan aspirasi untuk 



 

 

 

 440 

menjaga validitas dan integritas bisnis syariah yang dilakukan 

serta untuk menyebarkan kesadaran di kalangan masyarakat 

untuk menyelaraskan sifat pengembalian yang diharapkan 

dengan jalur bisnis syariah yang benar (Tuan Badrul Hisyam, 

2018). 

 

Prinsip Keadilan, Daftar Tunggu & Sustainabilitas 

Dana Haji  

BPKH saat ini lebih gencar memperbanyak dana haji lewat 

cara memperbanyak jumlah pendaftar dibanding dengan 

mencari instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan 

dibanding sukuk dan deposito (Menag, 2020). Strategi ini 

bisa menimbulkan masalah baru. Jumlah antrian semakin 

banyak dan masa tunggu semakin lama. Pada saat yang sama, 

BPKH dituntut membuktikan tingkat pengelolaan yang 

lebih baik melalui indikator besaran nilai manfaat investasi 

yang sampai ke tangan jamaah/nasabah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut, 

selama ini menimbulkan dilema dan problemantika sebagai 

berikut: 1) semakin meningkatnya jumlah dana jamaah haji 

yang terkumpul mengakibatkan perlu adanya pengelolaan 

yang optimal untuk menutup selisih BPIH jamaah haji yang 

sedang melaksanakan ibadah haji dengan BPIH yang dibayar 

calon jamaah haji pada saat mendaftar; 2) kebutuhan biaya 

haji yang terus meningkat tidak sebanding dengan setoran 

yang dibayar calon jamaah haji akibat pengaruh inflasi serta 

nilai tukar mata uang; 3) adanya gap pengeluaran dan 

penerimaan dana haji karena pengeluaran 80% dalam bentuk 
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valuta asing dan penerimaan 90% dalam bentuk rupiah dan 

hanya 10% dalam bentuk dolar AS; 4) serta adanya kebijakan 

baru dari Pemerintah Arab Saudi memberlakukan PPN 

sebesar 5% yang berpengaruh pada BPIH (Elma Rizkiya 

Ulya & Munawar, 2019). 

Pelajaran dari berbagai temuan pada periode sebelum dan 

sesudah BPKH adalah munculnya isu prinsip keadilan bagi 

calon jamaah haji daftar tunggu. Oleh karena itu, 

pengelolaan dana haji dengan cara individual account, dan 

bukan lagi dikelola secara kolektif, harus meningkatkan skala 

manfaat bagi jamaah. Tidak boleh lagi terjadi ketidakadilan 

pada pendeposit ONH antar daerah. Pada sistem ONH 

sebelum BPKH, sebagai contoh kasus, antara daerah yang 

mendapatkan waiting list selama tiga tahun diharuskan 

membayar dengan nilai nominal yang sama dengan daerah 

yang mendapatkan waiting list selama tujuh tahun. Dengan 

demikian sebenarnya telah terjadi subsidi antar sesama calon 

jamaah haji. Daerah dengan waiting list yang lebih lama 

mensubsidi daerah yang waiting listnya lebih cepat. Jemaah 

yang belum berangkat mensubsidi jemaah yang lebih dulu 

berangkat. Hal ini tentu saja tidak adil, karena seharusnya 

semakin cepat waiting list, semakin mahal biayanya, bukan 

sebaliknya. Karena deposit yang dikelola secara individual 

account, maka seharusnya semakin lama terdeposit juga akan 

semakin besar dividen yang didapat.        

Praktek yang terjadi saat ini, komposisi peruntukan nilai 

manfaat hasil investasi dana haji adalah pada dua kegiatan 

utama; pertama, untuk mensubsidi penyelenggaraan ibadah 

haji tahun berjalan, dan kedua untuk pembagian imbal hasil 
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kepada calon jemaah melalui virtual account tahun 

berikutnya. Selain itu, dialokasikan juga untuk biaya 

operasional BPKH. Meskipun sudah ada fatwa MUI bahwa 

praktik semacam ini boleh. Demikian pula ada juga hasil 

studi yang mengatakan bahwa penggunaan dana tidak 

langsung memang sangat dibutuhkan dan merupakan 

subsidi ta'awun atau saling membantu, dalam hal ini sesama 

calon jemaah haji (Nasution et al., 2019). Dengan kata lain, 

hasil kajian tersebut mendukung penggunaan nilai manfaat 

BPKH tahun sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan 

ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Dimana nilai manfaat 

tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun 

sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional 

pelaksanaan ibadah haji (Ridho, 2021). Akan tetapi dari segi 

sustainabilitas keuangan haji menjadi titik kritis kelemahan 

dan pintu risiko yang sangat tinggi, khususnya saat terjadi 

ketidakstabilan politik baik di dalam negeri maupun secara 

global. 

 

Pengelolaan Dana Haji dan Resiko     

BPKH harus mengakomodasi berbagai resiko yang kerap 

terjadi, seperti resiko perubahan nilai tukar, resiko 

penyimpanan dan pencatatan pendapatan, sistem dan 

prosedur yang belum memadai, pembebanan biaya 

operasional yang mengada-ada dan melebihi pagu, potensi 

ketidaksinambungan pembiayaan kegiatan operasional 

penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, 

ketidakjelasan mekanisme penanganan pengaduan 

masyarakat. Resiko-risiko itulah yang kerap menjadi isu dan 
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temuan tidak diyakini kewajarannya oleh BPK, khususnya  

pada periode sebelum BPKH. 

Sebagai contoh kasus adalah resiko fluktuasi nilai tukar, 

dimana sangat berpotensi berdampak pada nilai dana haji 

dan menimbulkan biaya tambahan bagi jemaah. Namun saat 

ini, pemerintah (BPKH) belum memiliki kebijakan currency 

hedging untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai mata uang. 

Akibatnya, simpanan jemaah haji akan terus dibayangi 

penurunan nilai akibat depresiasi rupiah terhadap dolar dan 

riyal.  Kebijakan hedging merupakan keniscayaan dalam 

pengelolaan dana haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dolar dan riyal pada tahun 2018 berada dalam kondisi 

volatilitas yang tinggi, sehingga diperlukan lindung nilai 

untuk mengurangi arus kas keluar.  Sebuah hasil penelitian 

menunjukkan saat penurunan IDR/USD adalah waktu yang 

tepat untuk hedging dana haji dan, di sisi lain, Apresiasi 

IDR/SAR bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan 

hedging dana haji (Ismal & Septiana, 2019). Hasil penelitian 

lainnya, Islamic currency swap dapat menjadi hedging 

terbaik untuk biaya operasional haji dalam mata uang USD 

yaitu dengan tenor 30 hari, 180 hari, 360 hari.  sedangkan 

biaya operasional haji dalam mata uang Riyal Arab Saudi, 

efisien dalam tenor semalam, 30 hari, 90 hari dan 180 hari 

(Maulana & Rafdi, 2018). 

   

Pengelolaan Dana Haji dan Polemik Akad         

Sejak BPKH berdiri, seluruh setoran awal melalui bank 

syariah yang disertai penandatanganan akad wakalah oleh 
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jemaah. Akad wakalah sebagai dasar yang digunakan antara 

calon jemaah haji ke lembaga BPKH ternyata  dimaknai 

berbeda diantara UU Nomor 34 Tahun 2014 dan Fatwa 

DSN-MUI Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 sehingga 

menimbulkan disharmonisasi di antara keduanya.  

Perbedaan penafsiran peran perwakilan dalam kedua 

penyerbuan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa 

perbedaan penerima tanggung jawab yang melibatkan 

pemerintah dan BPKH selaku pengelola keuangan haji jika 

mengalami kegagalan investasi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, akad 

wakalah terjadi antara jamaah haji dengan BPKH.  BPIH 

yang disetorkan jemaah haji langsung dikirim ke rekening 

BPKH.  Dengan demikian, BPKH bertanggung jawab 

penuh atas pengelolaan keuangan haji.  Dalam Undang-

undang ini juga dikatakan bahwa BPKH yang merupakan 

badan hukum publik bertanggung jawab secara tanggung 

renteng atas kerugian penanaman modal.  Menurut Fatwa 

DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/II/2014, akad wakalah 

terjadi antara jamaah dan pemerintah sebagai wakilnya.  

Setelah itu, pemerintah menjadikan BPKH sebagai wakilnya 

agar dana haji dapat dikelola dan dikembangkan.  Adanya 

akad wakalah antara jamaah haji dengan pemerintah 

membuat pemerintah menjamin pengelolaan dan 

pengembangan investasi oleh BPKH.  Akibatnya, kegagalan 

dalam investasi seterusnya berpeluang menyebabkan 

hilangnya anggaran negara (Ali, 2019) (Imran & Satria, 

2018).         
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Pada hasil Penelitian lainnya menyebutkan bahwa terdapat 

akad yang paling efektif dalam menerima kegiatan 

pendanaan oleh BPKH adalah akad Ijarah Maushufah Fid 

Dzimmah (IMFD) (Jayaprawira 2019) (Imran & Satria, 

2018). Akad tersebut telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016. Akad (IMFD) 

merupakan akad sewa-menyewa, namun objek yang 

disewakan belum ada pada saat dilakukan akad. Dalam akad 

IMFD hanya disebutkan sifat, kuantitas, serta spesifikasi atas 

objek yang akan disewakan. Akad IMFD dapat diterapkan 

dengan syarat penetapan sifat, kuantitas, dan spesifikasi 

objek yang akan disewakan tersebut harus jelas agar 

terhindar dari gharar. Pada saat jamaah membayar senilai 

biaya haji yang ditentukan, jasa belum diberikan. Pihak 

penyelenggara haji wajib menyebutkan dengan rinci semua 

spesifikasi jasa yang akan diberikan, seperti hotel, 

transportasi, sampai itinerary dari mulai keberangkatan 

hingga kepulangan. Sehingga calon jamaah bisa mengetahui 

nilai dari jasa yang akan dia terima. Meskipun pada waktu 

akad dan pembayaran, penyelenggara belum memiliki jasa 

yang dimaksud. 

 

Pengelolaan Dana Haji dan Infrastruktur  

Berdasar sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelayakan investasi dana haji pada pembiayaan infrastruktur 

layak dalam perspektif syariah (Jumali, 2018), (Fahmi, 2017).  

Hasil penelitian lainnya juga menyatakan bahwa 

pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur 

melalui investasi dimasa wabah covid-19 secara maslahah 
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diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat 

dengan melakukan riba, gharar, maysir, tadlis (Ghofar et al., 

2020), (Dhiljam Nuhqila, 2020) , (Rahman et al., 2020), (Fasa 

et al., 2020) . Hasil kajian lain menambahkan, dalam kegiatan 

investasi tersebut perlu adanya perundang- undangan yang 

jelas dan menjamin penggunaan dana haji aman dan 

bermanfaat bagi pemilik dana haji (Alfiansyah et al., 2021), 

(Witjaksono, 2020), (Abidin, 2016),  (Sundjaya & Aklram, 

2020). 

Namun demikian tidak cukup hanya sebatas layak atau 

tidaknya dalam perspektif hukum. Sebagai contoh kasus, di 

tengah  tren defisit anggaran pemerintah yang terus melebar, 

saat itu dalam kasus APBN-P 2017 diproyeksi tembus 2,92 

persen atau mendekati batas aman 3 persen, berbagai elemen 

masyarakat mengkhawatirkan pemerintah akan 

menggunakan sukuk dana haji untuk menutup sebagian 

utang jatuh tempo tersebut.  Bercermin dari TH, mereka 

tidak berinvestasi pada infrastruktur. TH membangun aneka 

properti yang memiliki keuntungan jangka panjang, misalkan 

Hotel Tabung Haji di Keddah dan Bay Pavilions di Sydney.  

Hal yang dilakukan TH perlu dijadikan pertimbangan, 

mengingat risiko-risiko yang berkaitan dengan penyediaan 

infrastruktur meliputi risiko konstruksi, risiko operasional, 

risiko bisnis, risiko pinjaman, risiko hukum dan kepemilikan, 

risiko peraturan, risiko lingkungan, risiko sosial dan politik. 

Oleh karena itu, virtual account yang dibuat BPKH, 

seharusnya juga bertujuan untuk menanyakan kepada 

jemaah ingin atau tidak dananya diinvestasikan. 
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Ekonomi Mikro Haji & Manfaat Makro bagi Umat        

Dalam perspektif mikroekonomi, kegiatan haji bersifat 

elastisitas sempurna, baik secara permintaan maupun 

penawaran. Pasar sanggup membeli semua barang dan atau 

jasa yang ada di pasar. Berapapun banyaknya barang/jasa 

yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu, sebaliknya 

penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga 

tertentu. Dengan sifat elastisitas sempurna tersebut, tentu 

saja, akan banyak industri yang bergerak dari penyelenggaran 

ibadah haji.  

Contoh paling relevan adalah pertanian dan tekstil, sebagai 

sektor yang paling berpotensi menarik keuntungan. Untuk 

itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih kuat 

untuk memanfaatkan momen penyelenggaraan ibadah haji 

untuk mendorong industri dalam negeri. Melalui mekanisme 

investasi yang dijalankan, pengelolaan Dana haji juga  secara 

tidak langsung memberikan kesempatan kepada para 

deposan haji untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

ekonomi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia (Muneeza et al., 2018).         

Begitu pula adanya potensi besar dalam menggerakkan 

sektor pasar modal syariah. Sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 5/2018 (PP Nomor 5/2018), bentuknya bisa berupa 

Surat Berharga Syariah Negara, Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah, saham syariah, sukuk, reksa dana dan berbagai surat 

berharga syariah lainnya yang diakui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Sehingga investasi BPKH memiliki posisi 
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strategis dalam upaya pengembangan Pasar Modal Syariah di 

Indonesia (Fauzi, 2019). 

Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa 

optimalisasi investasi dana haji melalui deposito bank syariah 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat 

meningkatkan pembiayaan dalam penyelenggaraan haji 

(Safitriawati et al., 2021).  Pada Hasil penelitian lainnya juga 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas, 

ROA, FDR, BPIH sebelum dan sesudah transfer dana haji 

dari bank konvensional ke bank syariah (Marwan et al., 

2021),(Arini, 2018), (Mufraini, 2016).     

Jumlah jamaah haji Indonesia yang besar hendaknya 

digunakan untuk meningkatkan bargaining position serta 

daya saing ekonomi dalam negeri, bukan menjadi sasaran 

empuk produk luar negeri. Jangan sampai margin ekonomi 

dari kegiatan haji justru sebagian besar mengalir bocor ke 

produk impor, sehingga bukan UMKM dan lapangan kerja 

dalam negeri yang terangkat. Selanjutnya partisipasi yang 

tinggi pada kasus nasabah TH dapat dijelaskan melalui hasil 

penelitian yang mengungkapkan, bahwa kepercayaan 

memediasi hubungan antara informasi keuangan, kualitas 

layanan dan citra dengan risiko likuiditas.  Selain itu, loyalitas 

memediasi hubungan antara kualitas layanan, kepuasan 

pelanggan dan citra dengan risiko likuiditas. Hasil penelitian 

tersebut menekankan tata kelola perusahaan yang baik harus 

ditingkatkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan para 

deposan, dalam hal ini khususnya jamaah haji (Pauzi et al., 

2017).     
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Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Dana Haji         

Studi analisis pengelolaan dana haji terhadap konsep 

pengelolaan kekayaan syariah dan pengelolaan dana haji 

serta kesesuaiannya dengan Maqashid syariah menemukan 3 

elemen utama.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa determinan pengelolaan dana haji menurut 

manajemen kekayaan syariah adalah akad, zakat dan 

transparansi. Kebijakan pengelolaan dana haji untuk 

perlindungan agama, antara lain penetapan kuota haji yang 

adil dan transparan, membangun sarana prasarana haji, 

memastikan syarat dan ketentuan perlindungan jiwa melalui 

penggunaan vaksin halal, menyediakan dan mendanai 

pemantau haji, meningkatkan katering,  penginapan, 

transportasi dan pelayanan kesehatan serta memberikan data 

jemaah kepada Kementerian Kesehatan.  Perlindungan akal 

melalui peningkatan kualitas ritual.  Perlindungan aset 

melalui transparansi pengelolaan dana haji, investasi 

langsung yang selaras dengan syariah, dan pengelolaan dana 

haji di perbankan syariah (Alfiyanti et al., 2019).        

 

Mutiara Terpendam Dana Haji Indonesia & Harapan 

Kita Bersama 

Sebagai gambaran potensi terpendam dana Haji Indonesia, 

dapat dilihat pada hasil penelitian sebagai berikut: Dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif, uji beda Mann 

Whitney U-Test dan uji Independent T-Test dengan 

bantuan software SPSS.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan baik dari indeks 
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return maupun outstanding pertumbuhan aset BPKH dan 

TH  Secara deskriptif, nilai return index BPKH lebih tinggi 

dibandingkan TH. Berdasarkan hasil uji powersim value 

model, prediksi pertumbuhan BPKH pada tahun 2027 

mencapai Rp 243.580.739.407.051 dan TH pada tahun 2027 

mencapai RM 166.831,19 (Syanwani et al., 2020).  Namun 

pada kenyataannya, dengan jumlah kuota 6 kali lebih banyak 

dari Malaysia, teknologi investasi dan pemberdayaan 

ekonomi haji Indonesia masih tertinggal dari negara 

tetangga.  

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dana haji sangat 

berpotensi menjadi kekuatan daya saing bagi perekonomian 

umat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Model 

pengelolaan dana haji yang tepat juga memiliki potensi 

sangat besar untuk berkontribusi dan menjadi bagian dalam 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip syariah 

dalam pengelolaan dana haji seharusnya diberdayakan untuk 

mewujudkan kemajuan ekonomi, teknologi, pembangunan 

sosial, budaya, intelektual dan rohani sekaligus. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi perbandingan, Tabung Haji Malaysia 

(TH) berhasil menjadi rujukan pengelolaan dana haji di 

dunia. Hal tersebut ditandai dengan proporsi jumlah dana 

yang dikelola, dividen, kualitas layanan bagi jamaah, serta 

dana zakat dan dana kebaikan lainnya yang dihasilkan jauh 

lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan kata lain, tingkat 

pengelolaan dana haji akan mempengaruhi kualitas dan 
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kuantitas benefit yang diterima nasabah, sekaligus terhadap 

keberlanjutan kontribusi dana haji pada pembangunan 

ekonomi dan realisasi maqashid syariah. Ketepatan 

pengelolaan dana haji membutuhkan implementasi GCG, 

dukungan regulasi dan hasil riset. Standar laporan keuangan 

(lk) syariah berbeda dengan konvensional, yakni dengan 

adanya lk rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, lk yang 

mencerminkan kegiatan khusus entitas syariah, lk sumber 

dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penyaluran 

dana kebajikan, serta lk sumber dan alokasi pendapatan non 

halal yang harus diakui menjadi milik sosial.Indonesia 

menurut World Giving Index (CAF, 2021). 
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Abstrak 

Riset Ekonomi Islam Indonesia 30 tahun terakhir memiliki 

tema beragam. Tulisan ini mengkategorikannya menjadi tiga 

sub tema: ekonomi pembangunan Islam, keuangan syariah, 

dan bisnis syariah. Google Scholar digunakan sebagai 

referensi untuk melakukan pencarian penelitian dengan tema 

tersebut, secara terpisah di dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia. Secara umum, tema pembangunan Islam 

didominasi oleh tema zakat dan wakaf. Bidang riset 

Keuangan Syariah masih mayoritas membahas mengenai 

industri perbankan syariah. Industri halal terutama 

pariwisata halal merupakan tema yang paling banyak dibahas 

dan disitasi pada sub tema bisnis syariah. 

Kata kunci : bibliometric analysis, bisnis syariah, ekonomi 

pembangunan Islam, keuangan syariah, riset. 
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Abstract 

Indonesia's Islamic Economic Research of the last 30 years 

has a diverse theme. This paper categorizes it into three sub-

themes: Islamic development economics, Islamic finance, 

and Sharia business. Google Scholar is used as a reference 

for conducting research searches with the theme, separately 

in English and Indonesian. In general, the theme of Islamic 

development is dominated by the theme of zakat and waqf. 

The field of Islamic Finance research is still the majority 

discussing the Islamic banking industry. The halal industry, 

especially halal tourism, is the most widely discussed and 

sanitized theme of Islamic business sub-themes. 

Keywords: bibliometric analysis, Islamic business, Islamic 

development economics, Islamic finance, research. 
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Pendahuluan 

Ekonomi Islam adalah upaya perwujudan cita-cita Islam, 

rahmatan lil ‘alamin, yaitu memberi kebaikan, kemakmuran, 

dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk 

manusia di dalamnya.  Pelaksanaan ekonomi Islam berasal 

dari Al Qur’an, salah satu firman Allah dalam QS Al Qasas 

ayat 77:  ‘Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang 

telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu 

lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi’. 

Praktik ekonomi islam (syariah) di Indonesia bukanlah hal 

baru dan telah ada sejak era kerajaan dan kesultanan di 

berbagai wilayah nusantara. Sistem ekonomi Islam telah 

hilang praktiknya di era kolonialisme (Furqani, 2017).  

Namun kemerdekaan Indonesia pada 1945 dan kesadaran 

muslim global untuk merestrukturisasi ekonomi sejalan 

dengan prinsip Islam muncul di 1970-1980an. Otoritas 

ekonomi Indonesia yang awalnya pasif mulai mengambil 

peran pro-aktif pada 1980-1990an dengan menyusun 

roadmap dan mensinergikan kebijakan, kerangka hukum, 

dan regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah (Furqani, 

2017). 

Perkembangan ekonomi Islam melalui tiga tipologi (Beik 

dan Arsyianti, 2016). Tiga jenis tipologi tersebut adalah Oil-

driven Islamic Economics System, State-driven Islamic Economics 

System, dan Society-driven Islamic Economics System.   
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Pada tipologi pertama munculnya sistem Ekonomi Islam 

ditunjukkan oleh industry perbankan dan keuangan Syariah 

yang didorong kenaikan harga minyak dunia di awal tahun 

1970-an. Negara di Timur Tengah memperoleh kekayaan 

dari hal tersebut. Dana yang terkumpul digunakan untuk 

mendirikan perbankan Syariah (Bank Syariah) termasuk 

Lembaga multilateral bernama Islamic Development Bank 

(IDB) pada tahun 1974.   

Tipologi kedua adalah state driven-IE system. Faktor 

pemicunya adalah kebijakan negara. Dalam hal ini negara 

berperan aktif untuk mengembangkan industry dan 

keuangan Syariah. Contoh tipologi ini adalah Malaysia pada 

tahun 1969. Pemerintah memprakarsai Lembaga Tabung 

Haji dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai Bank 

Islam pertama pada tahun 1983.  

Tipologi ketiga sistem Ekonomi Islam yang diprakarsai 

masyarakat ditandai dengan pendirian perbankan dan 

Lembaga keuangan Syariah.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memulai 

pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992. MUI dan ICMI 

serta tokoh Islam Indonesia yaitu KH Mas Mansur, KH 

Ma’ruf Amin, Adiwirman Karim, Muhammad Syafii 

Antonio, Sofyan Syafri, dan beberapa tokoh lain berusaha 

membentuk arus baru perekonomian Indonesia khususnya 

sistem keuangan.  Sejak saat itu terdapat dua sistem 

keuangan di Indonesia yaitu sistem konvensional dan sistem 

syariah yang dijalankan oleh Lembaga keuangan Bank dan 

Lembaga keuangan bukan Bank (Iskandar,2019). 
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Urgensi Riset Ekonomi Islam Indonesia 

Riset atau penelitian didefinisikan sebagai proses 

penyelidikan, interpretasi, dan pemutakhiran pengetahuan 

ilmiah (Saikh, et al. 2013).  Riset adalah alat untuk 

membangun pengetahuan dan pembelajaran yang efisien. 

Hal ini penting bagi peneliti pemula maupun yang telah 

berpengalaman (Mehta, et al, 2017). Riset juga diperlukan 

untuk menguji hipotesis lama, menemukan fakta baru, dan 

melakukan inovasi di berbagai bidang yang dibutuhkan 

dalam kehidupan manusia.  

Riset ekonomi islam perlu disesuaikan dengan prioritas dan 

rencana induk riset nasional Indonesia. Hal ini untuk 

menjawab kebutuhan industri keuangan syariah dan 

pembangunan nasional (kemenkeu.go.id., 2020). 

Kebutuhan riset ekonomi islam dari demand side, ditandai 

dengan pertumbuhan industri syariah dalam ekonomi global. 

Total pengeluaran muslim dunia sebesar 2,2 triliun US dollar 

pada tahun 2020 dan disetimasikan meningkat pada periode 

mendatang. Hal ini karena meningkatnya kebutuhan barang 

dan layanan jasa yang sesuai etika nilai ajaran Islam. Hampir 

semua bidang meliputi makanan, obat-obatan, dan gaya 

hidup.   

Kebutuhan riset dari supply side bersamaan dengan semangat 

Indonesia terus mengembangkan ekosistem ekonomi 

syariah mulai dari peraturan perundang-undangan hingga 

institusional. Oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan 
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umat secara inklusif di bidang ekonomi Islam diperlukan 

riset kebijakan.  

Riset merupakan cara untuk terciptanya link and match antar 

pemangku kebijakan dengan industri ekonomi dan keuangan 

syariah juga digarisbawahi KNEKS (kneks.go.id, 2020). 

Untuk mencapai hal ini diperlukan penentuan tema riset 

strategis yang selaras antara tema riset ekonomi dan 

keuangan syariah (Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah) 

dan Prioritas Riset Nasional (PRN).   Dari sembilan bidang 

riset Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, yang 

kemudian fokus bidang diturunkan untuk tahun 2020-2024, 

diperoleh tema yang selaras adalah tema riset pangan dan 

sosial humaniora (kneks.go.id, 2020). 

Di pihak sebagai akademisi dan peneliti ekonomi Islam, 

menjadi tanggung jawab untuk menyebarkan nilai islam dan 

ilmu pengetahuan dan kepada masyarakat luas. Dalam hal 

posisi riset ekonomi islam Indonesia, tentu harapannya riset 

ekonomi islam Indonesia menjadi rujukan bagi riset 

ekonomi islam dunia. Baik dari ide maupun temuan yang 

digunakan lebih lanjut.  

Riset dengan tema Ekonomi Islam maupun Ekonomi 

Syariah di Indonesia berkembang sejalan dengan 

perkembangan ekonomi islam di Indonesia.  Riset ini masih 

dapat ditingkatkan dengan pengembangan data, metodologi, 

dan cara menganalisa. Pada akhirnya hasilnya digunakan 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai 

kebijakan dan aturan penerapan ekonomi islam di Indonesia. 



 

 

 

 463 

Perkembangan Riset Ekonomi Islam Indonesia 

Perkembangan riset ekonomi Islam di Indonesia penting 

untuk dilakukan untuk mengetahui apakah topik riset telah 

sesuai dengan prioritas dan rencana induk riset nasional 

Indonesia, untuk menjawab kebutuhan industri keuangan 

syariah, dan pembangunan nasional. 

Pun apakah riset ekonomi islam di Indonesia memiliki 

kecenderungan pada penguatan body of knowledge ekonomi 

islam. Jika riset berfokus pada pengembangan ruang lingkup 

penelitian, metodologi, dan pengujian teori;  melalui proses 

penyelidikan, interpretasi, dan pemutakhiran pengetahuan 

ilmiah.  Kedua hal di atas, riset kebijakan ataupun riset 

mendasar, menurut penulis sama pentingnya untuk 

perkembangan ekonomi islam di Indonesia (dan dunia).   

Untuk mengetahui perkembangan riset ekonomi islam di 

Indonesia penulis menggunakan analisis bibliometric dengan 

VOSviewer. Pada analisis ini dipetakan perkembangan riset 

berdasar topik utama yang muncul, perkembangan riset 

terkait dengan topik utama, perkembangan riset berdasar 

waktu, peneliti dan artikel ilmiah dengan pada jurnal terbitan 

1990 hingga 2021.  

 

Data 

Seluruh data untuk menganalisis perkembangan riset 

ekonomi Islam di Indonesia berasal dari artikel ilmiah yang 

terindeks pada Google Scholar pada periode 1990-2021. 

Indeks ini dipilih karena jangkauannya yang cukup luas bagi 
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karya ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris. Hal ini penting mengingat riset mengenai ekonomi 

dan keuangan syariah di Indonesia atau yang menggunakan 

latar belakang dan studi kasus Indonesia tidak hanya ditulis 

dengan menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi juga dengan 

menggunakan Bahasa Inggris.  

Pencarian dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu artikel 

berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Pembagian ini 

dilakukan agar pemetaan riset bisa dilakukan dengan lebih 

optimal, dan bisa mewakili riset yang tidak hanya ditulis dan 

dipublikasikan dengan Bahasa internasional, tetapi juga 

dengan menggunakan Bahasa Indonesia. 

Riset ekonomi dan keuangan syariah dibagi menjadi tiga 

kelompok; yaitu riset yang berkaitan dengan ekonomi 

pembangunan Islam, bisnis syariah, dan keuangan syariah. 

Penelusuran artikel pada tema tersebut dibantu dengan 

menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish (Windows 

GUI Edition) dan data yang terkumpul dianalisa dengan 

menggunakan VOSviewer. 

 

Riset Ekonomi Pembangunan Islam 

Riset ekonomi pembangunan Islam di dalamnya mencakup 

riset konseptual dan empiris, terutama yang berkaitan 

dengan kajian makroekonomi Islam. Kata kunci yang 

digunakan untuk artikel berbahasa Inggris adalah: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, “Islamic” atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai  
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Kata kunci pilihan: “economy”, “economics”, “economic”, 

“monetary”, “money”, “currency”, “fiscal”, “zakat”, 

“waqf”, “infaq”, dan “charity” 

 

 

Gambar 19-1 Visualisasi VOSviewer: Riset Ekonomi Pembangunan 

Islam Berbahasa Inggris 

1) Kluster pertama terdiri dari 53 kata kunci sebagai 

berikut: accordance, accountability, act, application, article, 

benefit, case, case study, cash waqf, charity, community, concept, 

contribution, development, education, effort, endowment, existence, 

factor, field, financing, form, function, fund, government. 

Implementation, importance, Indonesia, institution, instrument, 
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islamic banking, issue, law, management, model, object, part, 

person, perspective, practice, problem, productive waqf, regulation, 

role, sharia, society, solution, use, waqf, waqf asset, waqf 

institution, waqf land, dan welfare. 

2) Kluster kedua terdiri dari 38 kata kunci yaitu: activity, 

annual report, asset, company, corporate social responsibility, csr, 

csr disclosure, determinant, disclosure, effect, empirical evidence, 

evidence, financial performance, firm, firm size, firm value, gcg 

governance, growth, indonesia stock exchange, influence, islamic 

bank, leverage, performance, population, profitability, research, 

return, roa, roe, sample, size, social responsibility, stakeholder, 

strategy, study, type, dan value. 

3) Kluster ketiga: analysis, baznas, collection, distributions, 

effectiveness, efficiency, law, laz, level, number, order, potential, 

poverty alleviation, program, social welfare, year, zakat, zakat 

collection, zakat distribution, zakat fund, zakat institution, dan 

zakat management.  

4) Kluster keempat: comparative study, country, difference, 

Islam, Malaysia, money, muslim, muslims, need, obligation, 

pillar, relationship, state, system, wealth, world. 

5) Kluster kelima: COVID, data, economic development, 

economic growth, impact, infaq, inflation, monetary policy, paper, 

period, poverty, sadaqah, secondary data, way, dan ZIS. 

Adapun gambaran sebaran penulis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 19-2  Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Ekonomi 

Pembangunan Islam Berbahasa Inggris 

Diantara para penulis, D Siswantoro dan Al Fitri adalah 

termasuk yang paling produktif untuk kelompok subtema 

ini. Tulisan mereka lebih banyak berkaitan dengan zakat dan 

wakaf, terutama wakaf uang.  

Penulis dengan sitasi terbanyak juga menulis tentang 

keuangan sosial. Firdaus, et.al (2012) dengan judul tulisannya 

“Economic estimation and determinations of Zakat 

potential in Indonesia” yang merupakan salah satu dari IRTI 
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working paper series 2012 adalah penulis dengan sitasi 

tertinggi. 

Untuk artikel berbahasa Indonesia, keywords yang digunakan 

adalah: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, dan “syariah” (atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai).  

Kata kunci pilihan: “ekonomi”, “perekonomian”, 

“moneter”, “uang”, “mata uang”, “nilai tukar”, “kurs”, 

“fiscal”, “zakat”, “wakaf”, “infak”, “ZIS”, dan “CSR” 

 

Gambar 19-3 Visualisasi VOSviewer: Riset Ekonomi Pembangunan 

Islam Berbahasa Indonesia 

Riset berbahasa Indonesia pada sub tema ini terdiri dari 

Sembilan kluster. Masing masing kluster dan kata kuncinya 

adalah sebagai berikut: 
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1) Kluster pertama: analisis faktor faktor, bri, bumdes, csr, 

dalam perspektif ekonomi Islam, dari perspective 

ekonomi islam, desa, perspektif ekonomi islam, studi, 

studi kasus, tki. 

2) Kluster kedua: ekonomi islam, hukum ekonomi islam, 

konsep, penerapan, sejarah, teori. 

3) Kluster ketiga: epistemologi ekonomi islam, Indonesia, 

system moneter islam, wakaf uang 

4) Kluster keempat: di Indonesia, optimalisasi zakat dalam 

perekonomian, sistem ekonomi Islam, zakat. 

5) Kluster kelima: islam, pengembangan ekonomi islam, 

wakaf 

6) Kluster keenam: analisis, ekonomi islam, peranan 

konsumsi dalam ekonomi islam 

7) Kluster ketujuh: badan wakaf, sistem 

8) Kluster kedelapan: implikasi terhadap perekonomian, 

praktik ekonomi islam 

9) Kluster kesembilan: bank syariah, syariah. 

Jika dibandingkan dengan penelitian berbahasa Inggris, tema 

pada penelitian yang berbahasa Indonesia lebih banyak 

didominasi oleh penelitian konseptual dan pembahasan 

mengenai perspektif ekonomi Islam.  

Sebaran peneliti pada sub tema ini adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 470 

 

Gambar 19-4  Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Ekonomi 

Pembangunan Islam Berbahasa Indonesia 

Diantara penulis productif adalah S Hidayatullah yang 

beberapa tulisannya membahas mengenai wakaf uang dan M 

Huda yang juga membahas wakaf dan zakat. Pada bagian ini, 

penelitian dengan sitasi tertinggi adalah karya MA Hasan 

(2008) yang berupa working paper pada Kementrian 

Kesehatan dengan judul Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi 

Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.  

 

Riset Keuangan Syariah 

Riset keuangan syariah berkaitan dengan penelitian yang 

membahas mengenai institusi dan produk dari lembaga 
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keuangan syariah. Pencarian artikel berbahasa Inggris pada 

tema besar ini menggunakan kata kunci berikut: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, “Islamic” (atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)  

Kata kunci pilihan: Kata kunci pilihan: “finance”, 

“financial”, “bank”, “banks”, “banking”, “insurance”, 

“takaful”, “capital market”, “sukuk”, “derivative”, “bank”, 

“stock”, “fintech”, “crowdfunding”, “lending”, 

“investment”, “invest”, “investing”, “fund”, “index”, dan 

“indices”. 

Dari keseluruhan kata kunci tersebut, hasil analisa 

VOSViewernya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 19-5 Visualisasi VOSviewer: Riset Keuangan Syariah 

Berbahasa Inggris 
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Hasil clustering dari kata kunci pada riset keuangan syariah 

yang berbahasa Inggris adalah sebagai berikut: 

1) Kluster pertama: Activity, application, article, bank, bank 

muamalat Indonesia, banking, behaviour, business, case 

study, challenge, community, concept, contract, contribution, 

country, COVID, customer, customer loyalty, customer 

satisfaction, development, economic growth, economy, existence, 

finance, financial institution, form, fund, government, growth, 

implementation, Indonesia, industry, Islam, Islamic bank 

financing, Islamic banking, Islamic banking industry, Islamic 

banks, Islamic law, Islamic perspective, loyalty, management, 

need, number, opportunity, order, pandemic, person, presence, 

principle, problem, product, quality, regulation, resilience, role, 

service, society, strategy, theory, time, trust, use, world. 

2) Kluster kedua: Addition, board, capital, characteristic, 

company, company size, corporate governance, corporate social 

responsibility, csr, debt, disclosure, effect, empirical evidence, 

empirical study, equity, financial performance, firm, firm size, gcg, 

good corporate governance, icsr, influence, intellectual capital, 

islamic banks performance, islamic corporate governance, islamic 

corporate social responsibility, islamic social reporting, isr, 

leverage, liquidity, methodology, object, population, profitability, 

research, sample, sharia, sharia bank, sharia banking, sharia 

commercial bank, sharia compliance, sharia supervisory board, 

size, social responsibility, study, value. 

3) Kluster ketiga: asset, bank Indonesia, bi rate, bopo, 

capital adequacy ratio, car, central bank, data, December, 

deposit, deposit ratio, determinant, exchange rate, factor, fdr, 
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financing, income, indonesia islamic banking, inflation, islamic 

commercial banks, islamic rural banks, January, main objective, 

market share, non-performing financing, npf, OJK, performing 

financing, period, return, roa, secondary data, third party fund, 

total asset, variable. 

4) Kluster keempat: banking industry, comparative analysis, 

comparative study, comparison, conventional bank, conventional 

banking, credit risk, data envelopment analysis, dea, design 

methodology approach, difference, efficiency, indicator, Indonesia 

Islamic bank, Indonesian Islamic Banks, Islamic, bank, Islamic 

insurance, level, liquidity risk, Malaysia, operation, Pakistan, 

paper, productivity, purposive sampling, quantitative approach, 

stability 

5) Kluster kelima: Case, change, evidence, impact, index, 

Indonesia Stock Exchange, interest rate, investment, investor, 

Islamic, Islamic Capital Market, Islamic index, Islamic stock, 

Islamic stock market, Jakarta Islamic index, JII, macroeconomic 

variables, market, price, relationship, risk, state, sukuk, 

6) Kluster keenam: Analysis, approach, competition, Islamic 

banking performance, market structure, model, panel data, 

performance, profit, term, type. 

Penelitian didominasi oleh penelitian kuantitatif, terutama 

pada industri perbankan syariah dan kemudian diikuti oleh 

pasar modal syariah. Baik variabel makroekonomi maupun 

variabel mikroekonomi digunakan sebagai determinan pada 

berbagai studi yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan 

Syariah di Indonesia. Beberapa studi juga melakukan 
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komparasi dengan Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia 

dan di Pakistan. 

Muda, et.al (2014) dengan tulisannya, “Factors influencing 

employees' performance: a study on the Islamic Banks in 

Indonesia.” Merupakan karya dengan sitasi tertinggi. Tulisan 

ini dipublikasikan pada International Journal of Business and 

Social Science. 

Penelitian lain mengkonfirmasi bahwa riset ekonomi islam 

terkait perbankan dan keuangan islam dominan. 

Sebagaimana penelitian Hassan dan Aliyu (2018) bahwa 

publikasi terbanyak terkait dengan tema perbankan islam.  

Temuan ini mengkonfirmasi hasil riset  Hassan dan Aliyu 

(2018) telaah literatur riset ekonomi islam di dunia. Bahwa 

literatur awal tentang perbankan Islam membangun fondasi 

menggunakan penilaian normative, analisis deskriptif, 

pengembangan teoritis, dan penilaian/bechmarking 

pengalaman negara.   

Para penulis riset keuangan syariah dalam Bahasa Inggris 

digambarkan oleh Vosviewer sebagai berikut: 
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Gambar 19-6 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Keuangan 

Syariah Berbahasa Inggris 

 

Pencarian untuk artikel berbahasa Indonesia pada tema ini 

menggunakan kata kunci berikut: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, “syariah” (atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)  

Kata kunci pilihan: “keuangan”, “bank”, “perbankan”, 

“asuransi”, “sukuk”, “saham”, “pasar modal”, “reksadana”, 

“fintech”, “crowdfunding”, “investasi”, dan “efek”. 

Hasil visualisasi VOSViewernya adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 476 

 

 

Gambar 19-7 Visualisasi VOSviewer: Riset Keuangan Syariah 

Berbahasa Indonesia 

Riset mengenai keuangan syariah yang berbahasa Indonesia 

memiliki Sembilan kluster dengan kata kunci masing masing 

sebagai berikut: 

1) Kluster pertama: analisis, bandung, bank muamalat 

Indonesia, bank syariah, bursa efek Indonesia, di 

Indonesia, studi kasus 

2) Kluster kedua: majelis ulama Indonesia, lppom mui, 

mui, sertifikasi halal, studi, studi kasus 

3) Kluster ketiga: BUS, Indonesia, periode, tahun, 

Malaysia, syariah 
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4) Kluster keempat: hpai, indeks saham syariah Indonesia, 

manajemen, pengaruh, perbankan syariah di indonesia 

5) Kluster kelima: halal di Indonesia, jaminan produk 

halal, jaminan produk halal di Indonesia, tahun, tentang 

jaminan produk halal 

6) Kluster keenam: bank rakyat Indonesia, bri, persero 

7) Kluster ketujuh: halal, hni hpai, indonesia 

8) Kluster kedelapan: bisnis syariah, minat beli produk 

halal, studi pemetaan sistematis 

9) Kluster kesembilan: industri, potensi dan prospek 

Dengan jumlah tulisan yang relatif lebih sedikit, sebaran 

tema pada tulisan yang berbahasa Indonesia relatif 

didominasi oleh tulisan konseptual, walaupun jumlah 

klusternya lebih banyak. Salah satu trend yang mungkin 

membedakan adalah adanya irisan antara riset mengenai 

keuangan syariah dengan tema halal yang pada tulisan ini 

dikategorikan masuk kepada sub tema ketiga. Hal ini 

dikarenakan di Indonesia, salah satu kriteria pada industri 

halal terutama pada industri pariwisata dan layanan 

kesehatan syariah adalah terkoneksinya produk atau layanan 

halal tersebut dengan jasa keuangan syariah. 

Sebaran penulis pada bagian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 19-8  Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Keuangan 

Syariah Berbahasa Indonesia 

Karya dengan sitasi tertinggi pada sub bagian ini adalah 

sebuah buku. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di 

Indonesia” yang diterbitkan oleh Salemba Empat 

merupakan tulisan dengan sitasi tertinggi dari Rustam 

(2013).  

 

Riset Bisnis Syariah 

Bisnis syariah mencakup tema bisnis, industri halal, dan tema 

manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, 

dan tema manajemen lainnya secara umum. Untuk 



 

 

 

 479 

mengumpulkan artikel berbahasa Inggris pada sub tema ini, 

keywords yang digunakan adalah: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, dan “Islamic” (atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)  

Kata kunci pilihan: Kata kunci pilihan: “business”, 

“marketing”, “halal”, “human resource”, dan 

“management” 

Pencarian dengan menggunakan kata kunci halal masih perlu 

dilakukan filter ulang karena pembahasan tema ini juga 

dilakukan oleh bidang ilmu lain selain ekonomi syariah. 

Setelah dilakukan penyortiran, maka hasil Analisa 

VOSViewernya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 19-9 Visualisasi VOSviewer: Riset Bisnis Syariah Berbahasa 

Inggris 
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Ada lima kluster dari pengelompokan berbagai kata kunci 

pada riset bisnis syariah sebagai berikut: 

1) Kluster pertama: Community, consumption, country, demand, 

existence, halal certification, halal label, halal products, halal 

product guarantee, implementation, islamic law, largest muslim 

population, law, muslim consumers, muslims, need, number, 

perception, population, product, quality, regulation, service, trend, 

world, year, 

2) Kluster kedua: Article, case, challenge, concept, development, 

economic growth, form, government, halal industry, halal tourism, 

halal tourism destination, halal tourism industry, opportunity, 

person, potential, prospect, sector, strategy, term, tourism, tourism 

industry. 

3) Kluster ketiga: Analysis, business, case study, comparison, 

conventional bank, data, factor, impact, implication, influence, 

islamic, islamic bank, islamic banking, level, management, order, 

performance, period, research, study, 

4) Kluster keempat: attitude, consumer, context, effect, evidence, 

fact, food, halal food, halal supply chain, industry, intention, issue, 

Jakarta, model, paper, problem, process, relationship. 

5) Kluster kelima: ASEAN, comparative study, halal, 

Indonesia, Islam, Malaysia, MUI, muslim, role, Thailand 

Studi mengenai bisnis syariah banyak diwarnai oleh 

penelitian pada industri halal. Tema penelitian yang banyak 

dilakukan  didominasi oleh pengaruh sertifikat halal terhadap 

minat atau perilaku konsumen di dalam membeli atau 
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menggunakan layanan halal. Makanan halal dan pariwisata 

halal adalah lini bisnis halal yang  banyak dikaji. 

 

 

Gambar 19-10 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Bisnis 

Syariah Berbahasa Inggris 

Pada sub tema ini, penelitian A Jaelani yang bertajuk “Halal 

tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.” 

Merupakan karya yang memiliki sitasi paling banyak. Tulisan 

ini diterbitkan pada jurnal International Review of 

Management and Marketing pada tahun 2017. 
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Selanjutnya, untuk melakukan pencarian artikel berbahasa 

Indonesia pada tema bisnis syariah, keywords yang digunakan 

adalah: 

Kata kunci wajib: “Indonesia”, dan “syariah” (atau “Islam” 

tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)  

Kata kunci pilihan: “bisnis”, “halal”, “pemasaran”, “SDM”, 

“sumber daya manusia”, “manajemen”, “produk”, 

“makanan”, “obat”, “kosmetika”, “wisata”, “pariwisata”, 

“hotel”, “spa”, “salon”, dan “rumah sakit.” 

Pencarian dengan kata kunci “spa”, “salon”, dan “rumah 

sakit” tidak memberikan hasil. Dengan demikian maka hasil 

visualisai VOSViewernya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 19-11 Visualisasi VOSviewer: Riset Bisnis Syariah Berbahasa 

Indonesia 

Riset mengenai bisnis syariah yang berbahasa Indonesia 

memiliki 482 industry kluster dengan kata kunci masing 

masing sebagai berikut: 
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1) Kluster pertama: kosmetika, majelis ulama Indonesia, 

lppom mui, obat obatan, sertifikasi halal, studi, studi 

kasus 

2) Kluster kedua: analisis, bank muamalat Indonesia, bank 

syariah, di Indonesia, studi kasus pada, studi pada, tbk 

3) Kluster ketiga: Bursa Efek Indonesia, halal di Indonesia, 

jaminan produk halal, jaminan produk halal di 

Indonesia, tahun, tentang jaminan produk halal 

4) Kluster keempat: BUS, Indonesia, periode, tahun, 

Malaysia, syariah 

5) Kluster kelima: hpai, indeks saham syariah Indonesia, 

manajemen, pengaruh, perbankan syariah di indonesia 

6) Kluster keenam: bank rakyat Indonesia, bri, persero 

7) Kluster ketujuh: halal, hni hpai, indonesia 

8) Kluster kedelapan: bisnis syariah, minat beli produk 

halal, studi pemetaan sistematis 

9) Kluster kesembilan: industri, potensi dan prospek 

Riset berbahasa Indonesia relatif memiliki tema yang lebih 

konvergen, walaupun sama-sama didominasi oleh riset 

mengenai industri halal. Sebagai tambahan pada penelitian 

tema serupa yang berbahasa Inggris, lini bisnis halal yang 

dibahas pada penelitian berbahasa Indonesia adalah juga 

mengenai kosmetika dan obat obatan, diantaranya dikaji 

mengenai salah satu merk obat halal yang sudah tersertifikasi 

halal di Indonesia. 
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Gambar 19-12 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Bisnis 

Syariah Berbahasa Indonesia 

Serupa dengan penelitian yang berbahasa Inggris, sitasi 

tertinggi pada penelitian berbahasa Indonesia juga 

bertemakan pariwisata. Buku karya Djakfar, M yang berjudul 

“Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju 

pengembangan akademik & industri halal di Indonesia” 

merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh 

UIN-Maliki Press.  
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Pendidikan dan Edukasi Ekonomi 

Syariah di Indonesia  

Thuba Jazil 

 

 

Abstrak  

Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah memegang peran 

kunci dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi Syariah 

nasional. Tujuan inti Pendidikan adalah mencetak 

sumberdaya insani (SDI) berbudi luhur, berpengetahuan 

berkompetensi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan 

dan tantangan industri. Pendidikan ekonomi Syariah di 

Indonesia selama 3 dasawarsa menunjukkan trend positif 

yang dimulai dengan pengenalan pada Pendidikan SD, 

SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi. Cakupan Pendidikan 

dan edukasi ekonomi Syariah pada formal, non-formal dan 

informal. Pendidikan di masa Disrupsi teknologi digital 

diharapkan menghadirkan inovasi kreatif dari para penggiat 

ekonomi Syariah di Indonesia.  

Kata Kunci: Pendidikan, ekonomi Syariah, dan disrupsi 

teknologi 
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Abstract  

Sharia economic education and education plays a key role in 

the development and progress of the national Sharia 

economy. The core purpose of education is to produce 

human resources (HR) who are virtuous, knowledgeable, 

competent and able to adapt to the needs and challenges of 

the industry. Sharia economic education in Indonesia for 3 

decades has shown a positive trend, starting with the 

introduction of elementary, junior high, high school to 

higher education. Scope of Sharia economic education and 

education in formal, non-formal and informal. Education 

during the Disruption of digital technology is expected to 

bring creative innovations from Islamic economic activists 

in Indonesia. 

Keywords: Education, Islamic economics and technology 

disruption 
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Pendahuluan 

Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak Pendidikan Indonesia 

memiliki semboyan “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo 

Mangun Karso, Tut wuri handayani”. Didepan engkau 

memberikan teladan, ditengah engkau membangun dengan 

karya, dan dibelakang engkau memiliki dorongan dan 

mengukuti dengan seksama. 

Kunci utama keberhasilan dalam pengembangan dan 

kemajuan suatu negara adalah kualitas Pendidikan. 

Pendidikan memiliki peran vital dalam segala aspek 

kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Beik, 

(2012) mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi dan 

keuangan Syariah berkembang dengan pesat diberbagai 

negara bahkah lebih dari 100 negara yang mencakup Eropa, 

Asia, Afrika dan Australia mulai mempraktikan ekonomi dan 

keuangan syariah. Akan tetapi terdapat kendala yang 

signifikan yakni ketersediaan Sumberdaya Insani (SDI) yang 

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dengan 

pengetahuan dan perkembangan praktik ekonomi dan 

keuangan syariah itu sendiri (Rivai, 2007;  Kholis, 2008; dan 

Agustianto, 2015).  

Dalam rangka menyiapkan SDI yang kualitas dan tantangan 

perkembangan ekonomi Syariah dan teknologi yang sangat 

pesat maka diperlukan strategi yang tepat. Peningkatan mutu 

Pendidikan dan edukasi menjadi sangat revelan untuk 

menjawab semua tantangan terkait dengan ketersediaan SDI 

dan turunannya. Menurut Sumadi (2018) memaparkan 

bahwa Pendidikan dan edukasi ekonomi dan keuangan 
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Syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa 

dielakkan lagi. Ia menjadi salah satu denyut nadi untuk 

memenuhi kesiapan dan ketersediaan SDI yang mumpuni 

dalam hal ekonomi dan keuangan Syariah. Pendidikan 

ekonomi Syariah dimaksudkan pada cakupan yang sangat 

luas, seperti kajian ilmiyah, bahan ajar dan modul, kurikulum, 

metode pembelajaran serta instrumen pencapaian dan 

sosialisasi kepada masyarakat lapis bawah.  

Berdasarkan data OJK yang dirilis dalam Survey Nasional 

Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan pada tahun 2013, 

2016 dan 2019 terdapat kenaikan yang cukup baik, yakni 21,8 

% 29,7% dan 38,03 % untuk literasi keuangan secara umum, 

dan diikuti dengan 59,74 %, 67,8 % dan 76,19 % untuk 

inklusi keuangan secara umum. Akan tetapi literasi dan 

inklusi keuangan Syariah masih menunjukkan angka yang 

sangat minim yaitu 8,11 % & 11,06 % pada tahun 2016. 

Bahkan terjadi penurunan pada inklusi keuangan Syariah 

tahun 2019 dari 11,1 % di 2018, turun hingga 9,10 %. 

Sementara literasi keuangan syariah meningkat sedikit 8,1 % 

menjadi 8,93 di 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)  

Berdasarkan paparan data diatas, tingkat literasi masyarakat 

Indonesia secara umum terhadap ekonomi dan keuangan 

Syariah masih sangat minim, ditinjau dari negara dengan 

mayoritas muslim terbanyak di dunia, sebesar 231 juta jiwa 

dari total 272 juta total penduduk Indonesia (84.9 %) dengan 

capaian indeks pada tahun 2019 hanya 9.11 %. Diantara 

faktor penting untuk meningkatkan indeks literasi dan 

nantinya berdampak pada inklusi keuangan Syariah yang 

lebih luas adalah peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan 
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dan edukasi ekonomi syariah di Indonesia. Diperlukan 

inovasi, strategi dan juga dukungan segenap stakeholders 

untuk meningkatkan mutu ini, diantaranya pemerintah 

melalui otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, 

Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan formal dan non-

formal, Industri, hingga swasta dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) (OJK, 2017).  

 

Pengertian Pendidikan 

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) 

adalah proses, cara, perbuatan mendidik, proses mengubah 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan (Kemendikbud, 2021). Sedangkan kamus 

Merriam-Webstern (2021), Pendidikan dalam alih Bahasa 

disetarakan dengan education dengan arti “the action or process of 

teaching someone especially in a school, college, or university or the 

knowledge, skill, and understanding that you get from attending a 

school, college, or university” dengan pengertian yang lebih 

sempit yaitu sebuah aksi atau proses pengajaran kepada 

seseorang terkhusus pada sekolah, kampus atau 

pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang didapat 

dari menghadiri sekolah atau kampus.  

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2003, Pendidikan 

didefinisikan sebagai “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU RI 

No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 2003).  

Dari pengertian diatas, Pendidikan dimaksudkan dengan 

sebuah proses yang dilakukan dengan penuh sadar dan 

terencana untuk mencapai tujuan berupa terwujudnya 

proses pembelajaran kepada peserta didik dengan baik 

berupa aktif keikutsertaan dalam pegembangan potensi. 

Tidak terlepas dari cakupan pendidikan dalam lingkup 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

intelektual akal, budi pekerti berupa akhlak mulia dan 

memiliki keterampilan untuk pengembangan diri sendiri, 

masyarakat hingga lingkup masyarakat yang lebih luas. 

Ibnu Khaldun mengutarakan pendapatnya dalam pengertian 

Pendidikan yaitu Pendidikan adalah proses untuk 

menciptakan kurtur masyarakat secara umum dan juga untuk 

membentuk masyarakat yang akan dating (musstaqbal/future). 

Maksud dari pendidikan adalah menciptakan output yang 

mengarah kepada peningkatan mutu (tinggi) kualitas dan 

sumberdaya manusia yang berdisiplin dan bermartabat (Roji 

& Husarri, 2021).  

Dalam konteks Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah 

dapat dimaksudkan pada upaya-upaya atau tindakan dan 

proses yang terencana serta dilaksanakan dengan penuh 

kesadaran untuk mewujudkan sumberdaya insani yang 

kompeten pada aspek pengetahuan, kecakapan dan 
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keterampiran pada bidang ekonomi dan keuangan Syariah. 

Dengan adanya proses Pendidikan dan edukasi ini, SDI 

untuk ekonomi dan keuangan Syariah diharapkan mampu 

menopang perkembangan dan kemajuan akademik 

(ilmiyah), industri dan praktik ekonomi Syariah lebih besar 

lagi di kalangan masyarakat. 

Pendidikan dalam islam, terdeskripsikan dengan sangat rinci 

yakni merujuk minimal pada 3 terminologi, yaitu 

a. Tarbiyah  

b. Ta’lim dan,  

c. Ta’dib 

Tarbiyah dimaksudkan pada Pendidikan yang diarahkan 

untuk tumbuh kembang anak dengan membersamai mereka 

untuk menjadi manusia dewasa dalam kecakapan dan 

kecukupan pengetahuan serta mental yang baik. Tarbiyah 

biasa digunakan untuk pengistilahan Pendidikan pada aspek 

yang sangat luas, tidak hanya pada Lembaga formal, non-

formal melainkan pada semua proses menuju manusia 

sholeh dan bermanfaat untuk sesama. Lebih ditekankan 

pada tarbiyah ini adalah proses dengan tahapan-tahapan 

yang jelas dan terarah (Ridjaluddin & Rohwiyono, 2008).  

Selanjutnya, ta’lim dimaksudkan dengan pengajaran pada 

penekanan lebih banyak pada aspek kognitif (pengetahuan). 

Dalam satu riwayat Imam Muslim menyebutkan:  
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َ لَْم يَْبعَ  ًرا)رواه مسلم(إِنَّ َّللاَّ   ثْنِي ُمعَن ِتًا َوََل ُمتَعَن ِتًا َولَِكْن بَعَثَنِي ُمعَل ًِما ُميَس ِ

“Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus-ku (Nabi Muhammad 

shallahu alaihi wasallam) untuk memaksa orang atau 

menjerumuskannya, akan tetapi Dia mengutus-ku sebagai seorang 

pengajar dan orang memudahkan urusan". (Hr. Muslim) 

Ta’lim cenderung memiliki cakupan yang lebih sempit dari 

tarbiyah yakni pada penyaluran dan pengisian aspek kognitif 

kepada peserta pengajaran. Akan tetapi kedua hal yakni 

tarbiyah dan ta’lim diperlukan keteladanan yang kuat (qudwah 

hasanah/role model).  

Sedangkan penggunaan ta’dib diarahkan pada pembentukan 

modal dan adab. Menurut Al-Attas, ta’dib dijelaskan berupa 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang penempatan yang tepat 

dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian 

rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan 

pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam 

tatanan wujud dan keberadaanya (Ismail, 2017). Al-Attas 

lebih memilih penggunaan istilah ta’dib dibandingkan 

tarbiyah dan ta’lim dengan landasan bahwa ta’dib akan 

melahirkan orang-orang mulia dengan kecakapan ilmu dan 

juga pada akhlaq mulia. Orang yang berilmu dan beradab 

disebut dengan muta’addib. Sebagaimana sabda Rasulullah 

shallahu alaihi wasallam:  

 أَدَّبَنِي َرب ِْي فأَْحَسَن تَأِْديبِي )أخرجه السيوطي في الجامع الصغير( 

Tuhanku (Allah Subhanahu wata’ala) telah mendidikku (Nabi 

Muhammad shallahuhu alaihi wasallam) maka menjadi baik 
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(bagus)-lah adabku (Dikeluarkan Imam As-Suyuthi dalam Jami’ 

Shaghir). 

 

Tujuan dan Cakupan Pendidikan Ekonomi Syariah 

Pendidikan dalam konteks nasional memiliki tujuan 

sebagaimana termaktub pada UUD 1945 yang berbunyi 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Inilah tujuan inti dari 

Pendidikan nasional, yang menunjukkan cita-cita luhur 

bangsa untuk mendidik dan meratakan pendidikan ke 

seluruh pelosok negeri agar tercapai kehidupan berbangsa 

yang cerdas dan berkeadilan. Selanjutnya, tujuan Pendidikan 

juga tercantum dalam UU No.23 tahun 2003 yaitu:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokrartis serta bertanggun jawab.” 

Dari uraian diatas, tujuan inti dari Pendidikan nasional yang 

diselenggarakan dalam bentuk formal berupa sekolah, non-

formal berupa diluar sekolah, dan in-formal berupa keluarga 

dan masyaratat tertuju pada pengembangan potensi peserta 

didik dalam cakup khusus sehingga menjadi manusia dengan 

pondasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

teguh, berpadu dengan akhlaq dan budi mulia, sehat jasmani, 

cerdas intelektual, cakap dalam keterampilan, kreatif dan 
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inovatif, mandiri dan tentunya menjadi warga neraga yang 

baik dan penuh tanggungjawab.  

Dalam lingkup Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah, 

memiliki tujuan untuk mencetak sumberdaya insani (SDI) 

yang memiliki pengetahuan, kecakapan, sehat jasmani serta 

mentalitas yang kuat untuk menghadapi laju perkembangan 

industri dan teknologi secara massif. Pendidikan dan edukasi 

yang tersusun secara berjenjang seperti SD, SMP, SMA dan 

perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan output 

akademisi, professional, peneliti, analis, akuntan, 

entrepreneur, society mover, hingga penggiat Islamic 

philanthropy dan lainnya. Semua output ini tentunya 

memiliki kekhasan yang termaktub dalam UU dan juga 

karakteristik islami dalam diri setiap peserta didiknya. 

Sejauh ini, cakupan Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah 

tergambarkan dalam 3 bentuk yaitu (Piliyanti, 2012):  

a. Pendidikan formal, yang terfokus pada Pendidikan 

berjenjang dan terarah dengan kurikulum dan standarisasi 

tertentu. Pendidikan formal ini dimulai dengan sekolah 

dasar (sederajat), sekolah lanjutan tingkat pertama 

(sederajat), sekolah lanjutan tingkat atas (sederajat), dan 

Perguruan Tinggi (sederajat) sampai level pascasarjana. 

Semua tahapan memiliki alur yang jelas dalam kurikulum, 

isi pengajaran, metode pengajaran, proses persiapan 

pengajaran hingga tahapan evaluasi yang jelas dan teratur 

dengan baik. Dalam konteks Pendidikan formal, 

Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah terbagi pada 2 

kelembagaan yiatu dibawah kementerian Pendidikan dan 
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kebudayaan (kemendikbud) dan kementerian agama 

(kemenag) yang lebih kental dengan unsur dan muatan 

keagamaan seperti madratsah diniyah, tsanawiyah, Aliyah 

dan perguruan tinggi agama islam.   

b. Pendidikan non-formal, yaitu Pendidikan diluar jenjang 

formal yang dapat dilaksanakan dengan jenjang, seperti 

pesantren (diluar mu’adalah -penyetaraan), uji 

keterampinan dan kompetensi, sertifikasi profesi, training 

dan seminar dan lainnya. Pendidikan non-formal di 

pesantren lebih banyak merujuk pada kitab-kitab turats 

(klasik) dengan metodesorogan/wetonan/bandongan. 

Kiai/Guru/ustadz membacakan atau menunjuk santri 

untuk membaca kitab sekalian dengan mengecek 

penguasaan ilmu alat (tata Bahasa-nahwu Sharaf) dan 

dijelaskan kata perkata serta makna luasnya dari 

kandungan kitab tersebut. Sebut saja pada cakupan ilmu 

fikih dan ushul fikih, fikih mu’amalat, fikih warits dan 

faraidh, kaidah fiqhiyyah dan lain-lain.  

c. Pendidikan informal, yaitu jalur Pendidikan keluarga dan 

masyarakat. Pada bentuk informal, Pendidikan 

dilaksankan dengan sangat luas yaitu cakupan terkecil dari 

bernegara yaitu keluarga. Keluarga memiliki peran 

Pendidikan misalkan penanaman awal budi pekerti, etika, 

sopan santun dan pengetahuan dasar pada lingkup 

ekonomi dan keuangan Syariah. Praktik Pendidikan 

keluarga dapat terlaksana seperti menabung, donasi 

sosial, dan perencanaan keuangan.  
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Sumber Belajar dan Edukasi Ekonomi Syariah 

Dalam kurun waktu 6 dasawarsa yaitu 1960-an, pada pemikir 

ekonomi islam berkontribusi pada konstruksi dan pondasi 

teoritisi keilmuan ekonomi Syariah, yang dimulai pada 

zaman Kursyid Ahmad, Shiddiqi, Manna dan Umar Chapra, 

sehingga terbentuklah pondasi teoritis yang kuat dalam 

batang tubuh ilmu ekonomi Syariah. Hasil kajian mereka 

berupa, proceeding ilmiyah konferensi dan seminar 

internasional, working paper, karya tulis ilmiyah, 

monograph, buku-buku daras, dan lainnya sehingga 

terlaksanakan konferensi pertama ekonomi islam pada tahun 

1976 yang menjadi tonggak pertama dalam lahirnya ekonomi 

Syariah modern (Agustianto, 2015). 

Sumber belajar dan edukasi ekonomi Syariah selanjutnya 

adalah berupa hasil kajian pemikiran dan pandangan ulama-

ulama klasik seperti Imam Abu Yusuf, Imam Al-Hasan As-

Syaibani, Imam Al-Muhasibi, Imam Al-mawardi, Imam Al-

Ghazali, Imam Ibn Taimiyyah, Imam Al-Maqrizi, Imam 

Imam Ibnu Khaldun, Imam Nasiruddin At-Thusi dan 

lainnya yang dilakukan pertama kali oleh Islahi, (1988) dan 

(2014). Ekstraksi sejarah hasil pemikiran para ulama dan 

pemikir islam dituangkan Kembali dalam buku-buku sejarah 

ekonomi modern dan didesiminasikan dalam bentuk 

konferensi serta publikasi ilmiyah. 

Di Indonesia, buku ekonomi Syariah yang muncul pertama 

pada tahun 1950 adalah karya Zainal Abidin Ahmad dengan 

judul Dasar-dasar Ekonomi Islam, disusul selanjutnya adalah 

Kahruddin Yunus dengan judul Sistem ekonomi Menurut 
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Islam (Bersamaisme), pada tahun 1959. Pada tahun 1960 

juga telah terbit Risalah Bunga Deposito dalam Islam oleh 

syeikh Ali Hasan Ahmad Addary dari IAIN Imam Bonjol. 

Selanjutnya banyak buku-buku yang bersifat praktis industri 

seperti Karnaen A. Perwataatmadja degngan judul 

Membumikan ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1996, 

Bank Syariah dari teori ke praktik oleh M. Syafi’i Antonio 

1999, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Adiwarman 

Karim 2002 dan banyak lagi.  

Di samping buku-buku dasar, referensi dan populer, 

terdapat pula sumber inti lainnya seperti artikel jurnal 

ilmiyah, proceeding, webset edukasi, komik edukasi industri 

ekonomi Syariah bahkan pada permainan-permainan 

edukasi berbasis luring maupun daring.  

Dari semua sumber belajar dan edukasi ekonomi Syariah ini 

ditujukan untuk penguatan dan peningkatan kualitas 

sumberdaya insani ekonomi Syariah yang mumpuni dengan 

ekspektasi industri dan keilmuan. Selain itu, masyarakat luas 

juga mampu untuk mengakses dengan mudah sehingga 

inklusi dan penetrasi ekonomi dan keuangan Syariah dalam 

lebih luas lagi jangkuannya ke seluruh pelosok negeri ini.  

 

Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) – Sederajat 

Sebelum membahasan akan Pendidikan ekonomi Syariah 

pada tingkat SLTA sederajat, baiknya kita bahas sekilas pada 

tingkat SLTP. Biarpun tidak begitu banyak literatur yang 

membahasnya. Meskipun telah tercanangkan dalam master 
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plan ekonomi Syariah di Indonesia 2019-2024, yaitu tentang 

Strategi 2: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya 

Manusia pada Lembaga Pendidikan Berbasis Ekonomi 

Syariah pada poin 2 yaitu Adanya kurikulum baku terkait 

ekonomi syariah di lembaga pendidikan dengan kegiatan 

Menyisipkan materi ekonomi syariah dalam pembelajaran di 

SMP (SLTP) dan SMU (SLTA) termasuk di dalamnya 

pesantren. Belum nampak secara signifikan akan praktik 

edukasi pada level SLTP.  

Pada tahun 2005, melalui Surat Keputusan (SK) Walikota 

No 421/7/2005 Kota Tasikmalaya menerapkan 

pembelajaran ekonomi Syariah pada tingkat SLTP berupa 

muatan lokal secara resmi. Sebuah penelitian dilakukan oleh 

Hermawan (2008) yang bertujuan untuk melihat persepsi 

siswa dan guru dalam pembelajaran ekonomi Syariah di 

SMPN 1 Kota Tasikmalaya. Studi ini menunjukkan hasil 

yang baik pada semua variabel yaitu pengetahuan dasar 

ekonomi Syariah (70,74 %), pengetahuan sejarah ekonomi 

Syariah (68.78%), Keyakinan Sikap (69,21 %), 

Kecenderungan untuk bertindak (70.26%). Bahasan 

ekonomi dan keuangan Syariah masih sangat minim dengan 

besaran dalam muatan lokal maksimal 20 – 25 %.  

Selanjutnya, Pendidikan ekonomi Syariah pada level SLTA-

sederajat telah telaksana dengan baik sejak tahun 2012, yaitu 

pembukaan jurusan perbankan Syariah. Para guru yang 

tergabung pada Majelis Musyawarah Guru Perbankan 

Syariah (MMGPS) telah Menyusun kurikulum SMK 

perbankan Syariah dan diresminkan oleh kemendikbud pada 

tahun 2012. Mata pelajaran penjurusan keahlian perbankan 
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Syariah tedapat 6 mata pelajaran yaitu Pengelolaan Kas, 

Produk Syariah, Ekonomi Islam, Akuntansi Perbankan 

Syariah, Komputer Akuntansi Perbankan Syariah, dan 

Administrasi Pajak.  

Pada tahun 2016 telah tedaftar resmi sebanyak 145 SMK 

yang membuka penjurusan Perbankan Syariah, 15 SMK 

Negeri dan 130 Swasta. Secara kurikulum, terkelompokkan 

pada 2 jurusan yaitu Perbankan Syariah bagian dari Bidang 

Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian 

Keuangan dan Jurusan Perbankan Syariah masuk kategori 

Kompetensi Keahlian.  

Contoh Materi Ajar Ekonomi Syariah di SLTA dan sederajat 

seperti:  

a) Prinsip Ekonomi Islam 

b) Tujuan Ekonomi Islam 

c) Transaksi dan Bisnis Syariah 

d) Pengertian dan Dampak Riba 

e) Konsep Kerjasama (Syirkah) 

f) Pengenalan Perbankan Syariah 

g) Pengenalan Asuransi Syariah 

Adapun Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian Perbankan 

Syariah Sesuai Kurikulum Perbankan Syariah Tahun 

2016/2017 sebagai berikut:  

Tabel 20.1 Mata Pelajaran Keahlian perbankan Syariah 

Kurikulum tahun 2016/2017 

No  Mata Pelajaran Kompetensi  Kelas 

1 Memahami Ekonomi Islam  X 
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2 Akuntansi Syariah X, XI, XII 

3 Memahami Fiqih Muamalah  X 

4 Memahami Lembaga Keuangan Syariah X, XI, XII 

5 Memahami Dasar-Dasar Perbankan Syariah X 

6 
MengelolaTransaksi Dana Bank Syariah 

Syariah 
XI 

7 Laporan Keuangan Syariah XI dan XII  

8 Pratikum Perbankan Syariah X, XI, XII 

Sumber: Robi, (2017) 

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

telah menerbitkan buku khusus yang berkenaan dengan 

Pendidikan ekonomi Syariah untuk SMA seperti:  

  

Selain itu buku modul dan pengantar untuk SMA sederajat 

juga sudah mulai bermunculan seperti Ekonomi Islam 1 & 2 

Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah untuk SMA/MAK 

Kelas XI oleh Ucu Garaha, Modul Ekonomi Syariah untuk 

siswa SMA/SMK, Ekonomi Islam untuk SMU/MA oleh 

Addiarrahman dan Bambang Saputra dan lain-lain. 

Gambar 20.1 Ekonomi 
Syariah untuk Sekolah 

Menengah Atas Kelas X   

Sumber: Muljawan et al., 

(2020) 



 

 

 

 502 

Di sisi lain, Lembaga non-formal pesantren telah 

menerapkan Pendidikan ekonomi Syariah melalui kajian-

kajian kitab-kitab turast yang menjadi kurikulum pesantren. 

Sebagaimana diketahui, pesantren di Indonesia memiliki 2 

tipologi besar yaitu pesantren salaf (klasikal/trandisionil) dan 

pesantren khalaf/’ashr (modern). Pesantren salaf 

menerapkan sistem berjenjang mulai dari pengkajian kitab-

kitab kecil dalam bahasan fikih dan didalamnya terdapat 

konseptual transaksi dan bisnis islam yaitu Bahasan fiqh 

muamalat. Kitab yang dikaji dimulai dengan kitab fikih 

madzhab syafi’i fatkhul qorib karya Imam Al-Ghazi, 

dilanjutkan dengan Fathul Mu’in karya Imam Ahmad bin 

Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi, dilanjutkan 

pada syarh (kitab penjelas) I’anatul Tholibin karya Abu 

Bakar Shatho, dilajutkan kitab Kanzul Raghibin karya Imam 

Jalaluddin Al-Mahalli, atau Fathul Wahhab karya Imam 

Zakariya Al-Anshori sampai Minhajud Thullab Karya Imam 

An-Nawawi, dilanjutkan kitab Al-Wajiz, Al-Washith, Al-

Basith Imam Al-Ghazali, sampai Syarh Ar-Risalah karya 

Imam Haramain Al-Juwaini hingga Kitab Al-Umm karya 

Imam As-Syafi’i. Tentunya jenjang pembelajaran ini 

sangatlah memakan waktu yang lama. Santri hingga 10 tahun 

belum tentu menyelesaikan semua kajian ini. Akan tetapi 

minimal secara umum mengkhatamkan Fathul Qorib dan 

Fathul Muin hingga ‘Ianatut Tholibin.  

Sedangkan untuk pesantren modern, Pendidikan dan 

pembelajaran ekonomi Syariah dibuatkan kitab-kitab modul 

berupa makhtuthot atau diktat yang disesuikan dengan 

alamiyah pesantren modern. Praktik ekonomi dan bisnis 

Syariah dalam pesantren modern diterapkan dengan sistem 

ekonomi proteksi seperti pesantren modern Gontor, 
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cabangnya beserta afiliasi atau pesantren alumni yang 

menginduk kepada Gontor.  

 

Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Pendidikan Tinggi 

Secara historis, Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi 

menurut Agustianto (2015), dimulai dengan pembukaan 

program diploma 3 Manajemen Bank Syari’ah di IAIN 

Sumatera Utara pada tahun 1997. Akan tetapi Djayusman 

(2017) mengungkapkan bahwa Muamalat Institute-lah 

Lembaga Pendidikan berupa training yang pertama yaitut 

1992 dan dilanjutkan Institut Studi Islam Darussalam (ISID) 

Gontor dengan jurusan Muamalat  fokus pada Manajemen 

Lembaga Keuangan Islam (MLKI) pada 1998. Bhkan masih 

dalam riset yang sama yaitu IAIN Sumatera utara secara 

resmi mendirikan prodi ekonomi Syariah pada 2002. 

Selanjutnya pendirian STIS (sekolah tinggi ilmu ekonomi 

Syariah) Yogyakarta pada tahun 1997/1998. Dilanjutkan 

dengan STEI Tazkia pada tahun 1999/2000 yang 

bertransformasi menjadi IAI Tazkia pada tahun 2019 dan 

selang hanya beberapa saat STEI SEBI pun berdiri di tahun 

yang sama. Setelah 2002, IAIN dan UIN diberbagai penjuru 

di Indonesia mulai berbondong-bondong membuka 

program studi dengan nomenkaltur ekonom Syariah, 

manajemen Syariah, perbankan Syariah, manajemen bisnis 

Syariah, akuntansi Syariah, hukum ekonomi Syariah hingga 

manajemen haji dan umroh, pariwisata Syariah dan lainnya.  

Untuk gelombang pendirian program studi dibawah 

koordinasi Kemendikbud banyak dimulai dengan program 

konsentrasi pada pascasarjana, seperti Universitas 

Paramadina, Pascasarjana Univetsitas Trisaksi bahkan pada 
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level doctoral, hingga diikuti kampus-kampus besar seperti 

IPB, UI dan UGM.  

Perguruan tinggi memiliki tujuan inti dalam pendiriannya, 

yaitu tridharma perguruan tinggi yang mencakup didalamnya 

Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pada lingkup ekonomi dan perbankan Syariah, kampus-

kampus wajib menyelenggarakan 3 elemen diatas dengan 

balance (seimbang). Aspek Pendidikan yang didalamnya 

terdapat pengajaran wajib dijalankan dengan baik, dan 

didorong pula dengan penelitian para dosen, mahasiswa, 

civitas akademika yang berkualitas dan diimplementasikan 

pada pengabdian kepada masyarakat sehingga Nampak 

dampak yang riil kepada masyarakat.  

Terlebih, perkembangan Pendidikan dan edukasi pada level 

perguruan tinggi sangatlah pesat seiring dengan arus deras 

perkembangan industri ekonomi dan keuangan Syariah. Para 

profesional sangat diperlukan untuk mengisi pelbagai lini 

kepegawaian dalam industri ekonomi Syariah misal 

perbankan Syariah, pasar modal Syariah, asuransi Syariah, 

pegadaian Syariah, pembiayaan Syariah dan lain sebagainya. 

Sebagaimana diketahui, tonggak pertama kebangkitan 

ekonomi Syariah diawali dengan beroperasinya Bank 

Mu’amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Dengan 

pesatnya dalam kurun waktu 30 tahun ini hingga 2021, 

perkemabangan dan kemajuan ekonomi Syariah dapat 

dirasakan dipelbagai aspek kehidupan bermasyarakat.  

Pengkajian akademis dan pengajaran tidak hanya terjadi di 

dalam negeri, melainkan juga berkembang pesat di negara-

negara eropa seperti inggris. Menurut Rivai, (2007), 

menyebutkan minimal 3 kampus besar Universitas 
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Loughborough, Universitas Wales, Universitas Lampeter, 

dan disusul Universitas Durham. Sedangkan Harvard School 

of Law (AS), Universitas Wonglongong Australia, serta 

lembaga populer di Amerika Serikat, antara lain seperti 

Islamic Society of north America (ISNA) juga konsen dalam 

pengkajian ekonomi syariah.  

Dalam lingkup Pendidikan tinggi di Indonesia, maka 

ekonomi Syariah dengan turunan nomenklatur program 

studi kampus yang membukanya wajib mengikuti peraturan 

pemerintah dalam peraturan Pendidikan didalamnya yang 

minimal mengatur tentang jenjang kualifikasi KKNI level 5 

dan 6 dan sebagainya. Kesiapan pokok seperti menetapkan 

visi, misi dan tujuan prodi, kecukupan dosen tenaga 

pengajar, kurikulum (RPS), bahan ajar serta praktikum dan 

diakhiri dengan evaluasi menyeluruh menjadikan 

standarisasi Pendidikan tinggi untuk ekonomi Syariah setiap 

waktunya berbenah dan berkembang dengan baik.  

Diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

dilanjutkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan terjadi 

Perubahan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 hingga 

yang terbaru yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 

SN Dikti dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang 

Akreditasi Program Syudi dan Perguruan tinggi, menjadikan 

sistem Pendidikan dan pembelajaran ekonomi dan keuangan 

Syariah semakin terarah menuju perbaikan yang signifikan.  

Terobosan terbaru yang dikeluarkan Kemendikbud adalah 

program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang 

didasari pada Permendikti No.3 tahun 2020.  Djayusman, 
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(2017) memaparkan bahwa terjadi gap antara industri dan 

pendidikan dalam ekonomi dan perbankan syariah. Dengan 

adanya KMMB ini dapat menutup celah yang terlalu besar 

diantaranya. KMMB memberikan kebebasan kepada setiap 

mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran maksimal 3 

semester diluar kampus dengan konversi 20 hingga 40 SKS. 

KMMB dapat berupa dari 8 program berikut:  

1) Pertukaran Pelajar 

2) Magang/Praktik Kerja 

3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

4) Penelitian/Riset 

5) Proyek Kemanusiaan 

6) Kegiatan Wirausaha 

7) Studi/Proyek Independen 

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Inisiasi program KMMB untuk menangkap perkembangan 

industri yang menjadi revolusi industri 4.0 yang 

memperlukan pengembangan inovasi, kapasitas, 

kepribadian, kreativitas, kemandirian dan menemukan 

kenyataan dan dinamika sosial yang dihadapi mahasiswa 

nanti pada interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri serta 

tuntutan capaian kinerja dan pencapaian. Semua hal tersebut 

dalam dilaksanakan dengan lingkup KMMB (Hendayana, 

2020). Melalui program KMMB, Pendidikan Ekonomi dan 

keuangan Syariah dapat diimplementasikan dengan 

membumikan konsep-konsep yang sudah dibangun dalam 

bangku perkuliahan.  
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Dalam hal dukungan sumber belajar, sudah terdapat ribuan 

jurnal ilmiyah internasional, puluhan ribu jurnal ilmiyah dan 

ribuan preceeding seminar dalam bidang ekonomi dan 

keuangan Syariah. Pada level nasional kemendikbud 

memfasilitasi dengan seleksi artikel ilmiyah pada jurnal yang 

teindeks pada Sinta dengan mulai gradasi indeks 1 hingga 6 

yang menandakan kualitasnya. Disisi outreach kepada 

perguruan tinggi, yakni dosen dan mahasiswa serta 

masyarakat luas, OJK pada tahun 2016 menerbitkan 8 series 

dan 1 suplemen buku literasi untuk perguruan tinggi yaitu:  

1) Buku 1 : OJK dan Pengawasan Mikroprudensial 

2) Buku 2: Perbankan 

3) Buku 3: Pasar Modal 

4) Buku 4  : Perasuransian 

5) Buku 5 : Lembaga Pembiayaan 

6) Buku 6: Dana Pensiun 

7) Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 

8) Buku 8 : Industri Jasa Keuangan Syariah 

9) Buku 9 (suplemen): Perencanaan Keuangan 

Buku-buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang telah 

terlebih dahulu diterbitkan untuk pendidikan SD (kelas IV 

& V) yaitu "Mengenal Jasa Keuangan" dan jenjang SMP 

serta SMA (kelas X) "Mengenal OJK dan Industri Jasa 

Keuangan".  
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Penguatan Kelembagaan dan dukungan Pendidikan 

Ekonomi Syariah. 

Pemerintah sebagai stakeholder tertinggi dalam segala 

bentuk Pendidikan yang didalamnya termasuk Pendidikan 

ekonomi Syariah, turut mendorong dan mendukung dengan 

langkah-langkah strategis untuk arah perbaikan dan 

pengembangan kualitas dan kuantitas secara riil. Hal ini 

nampak dengan diantaranya pembentukan Komite Nasional 

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang didirikan 

pemerintah pada tanggal 8 November 2016 guna 

mendukung pembangunan ekonomi nasional dan 

mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan 

syariah, agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi 

pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang 

keuangan dan ekonomi Syariah. KNEKS memiliki peranan 

penting untuk merajut ulang dan mensinergikan semua 

Lembaga terkait dengan ekonomi dan keuangan Syariah 

mulai dari BI, OJK, Kemenkeu, Kemenag, Kementrian 

BUMN, Kemenparekraf, Kementerian perdagangan, 

Kementerian perindustrian, MUI dan LPS serta Lembaga 

strategis lainnya.  

Selain KNEKS, terapat pula pendirian pusat kajian strategis 

BAZNAS pada tahun 2016 didirikan guna mendukung 

perwujudan visi misi BAZNAS yaitu untuk mendukung 

terwujudnya pembangunan lembaga zakat yang profesional 

melalui program-program berbasis penelitian. Puskas 

BAZNAS memberikan kontribusi Pendidikan dalam ranah 

penelitian, seminar, konferensi level nasional dan 

internasional pada Lembaga filantropi islam yang fokus pada 
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isntrumen keuangan sosial islam berupa zakat infaq dan 

shodaqah.  

Pada sisi penguatan dan dukungan Pendidikan ekonomi 

Syariah yang bersifat komunitas dapat dilihat pada beberapa 

organiasasi diantaranya: Ikatan Ahli Ekonomi Syariah 

(IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Islamic 

Economics Forum for Indonesian Development (ISEFID), 

Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Forum 

Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI), Forum dosen 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Asosiasi Guru 

Ekonomi Islam (AGESI), Asosiasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (AFEBIS), Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah 

(ADESY) dan banyak lagi komunitas lainnya. Semua 

organiasi yang bersifat pada komunitas ini mendorong dan 

membantu dalam aspek sosialisasi dan edukasi kepada 

masyararakat dalam lingkup cakupan kegiatan masing-

masing.  

 

Inovasi Pendidikan & Edukasi Ekonomi Syariah 

Revolusi Industri 4.0 memberikan tantangan sekaligus 

peluang yang sangat besar. Para penggiat ekonomi Syariah 

khususnya mereka yang terkategorikan pada millennials 

(kelahiran 1980 – 1995) dan I-Generation (kelahiran 1996-

2010) mencoba untuk menyajikan program Pendidikan 

dengan inovasi teknologi. Dimulai dengan Pendidikan 

formal perguruan tinggi, dalam masa pandemic dan disrupsi 

teknologi, banyak yang telah menerapkan sistem 

pembelajaran menggunakan e-learning. Sitem pembelajaran 

e-learning menjadi solusi tepat dalam hal keterjangkauan, 

efisiensi waktu dan juga pembatasan gerak sosial. Kampus-



 

 

 

 510 

kampus yang menawarkan program ekonomi dan keuangan 

Syariah telah menerapkan pembelajaran masa pandemic ini 

dengan sistem e-learning.  

Selanjutnya, inovasi model pembelajaran adalah 

menggunakan pendekatan blended-learning. Model blended-

learning menjadi salah satu pilihan tepat dalam Pendidikan 

dan edukasi ekonomi Syariah. Fleksibilitas dan keleluasaan 

yang diberikan menjadikan peserta didik dan pendidik lebih 

nyaman, sehingga terjadilah interaksi sosial yang baik. 

Perpaduan antar proporsi pertemuan face-to-face dengan 

media komunikasi yang mudah menjadikan model ini 

semakin atraktif dan menghidupkan semangat belajar 

peserta didik. Tentunya dalam blended-learning ini dikenal 

pula dengan synchronous dan unsyncronous class yaitu 

terjadi kesepakatan waktu untuk tatap muka dengan luring 

dan juga penugasan dan diskusi yang lebih fleksibel.  

Bentuk inovasi yang didapati dalam revolusi industri 4.0 

adalah bermunculannya platform online-learning seperti 

platform Elsya (e-learning ekonomi Syariah) yang 

diluncurkan oleh MES, Eksyar learning 

(eksyarlearning.com), Maslahah academy 

(maslahahacademy.com), IndonesiaX oleh Maybank dan 

lainnya. Terdapat pula konten edukasi yang dibagikan 

melalui media sosial Instagram seperti akun divideen.id, 

sharfinid, likescenter, edukis_id, ruanghalal, halalcorner dan 

lainnya. Dengan hadirnya inovasi penggunaan teknologi, 

maka diharapkan outreach, penetrasi, inklusi dan literasi 

ekonomi dan keuangan Syariah dapat tumbuh dengan pesat. 

 



 

 

 

 511 

Tantangan & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan 

Ekonomi Syariah 

Beik (2012) mengungkapkan dalam risetnya diantarara 

tantangan yang dihadapi pendidikan ekonomi dan keuangan 

syariah adalah aspek kurikulum. Ia mengungkapkan bahwa 

pada Juli 2011 terdapat satu wokshop yang bertema 

Workshop on Islamic Economics Curriculum di Kuala Lumpur 

Malaysia yang telah merumuskan poin-poin penting 

diantaranya:  

1) Diperlukan standarisasi kurikulum perguruan tinggi 

yang membuka pendidikan jurusan ekonomi Syariah; 

2) Integrasi ilmu syariah (pure) dengan Ilmu ekonomi 

modern, dan hal ini membutuhkan epistemological 

reform yang berkelanjutan; 

3) Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi membuka 

peluang bagi pengembangan ekonomi Syariah, 

khususnya di dunia Islam; dan 

4) Keterbatasan SDM, lemahnya kualitas referensi, dan 

lemahnya jaringan antar perguruan tinggi.  

Selain tangangan diatas Djayusman, (2017) mengungkapkan 

pula akan terdapat kendala pada pendidikan ekonomi dan 

keuangan Syariah di indonesia seperti halnya integrasi 

keilmuan, singkronisasi kurikulum (bahan ajar) dengan 

praktik, kompetensi SDM dalam pengelaan commercial dan 

social finance, seperti pemahaman sistem perbankan dan 

disisi lain secara langsung pada sistem philantropi islam. 

Disisi lain sebagaimana dipaparkan oleh Hendayana, (2020) 

yaitu ketersambungan antara lulusan dengan pengguna 
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industri yang saat ini sudah memasukan revolusi industri 4.0 

bahkan 5.0. Diperlukan antisipasi yang baik agar lulusan 

prodi ekonomi Syariah dan rumpunnya tetap dapat diserap 

oleh industri dengan segala bentuk disrupsi teknologi yang 

terjadi saat ini.  

Diantara strategi yang dapat dilaksanakan diantaranya 

Kemendikbud meluncurkan 8 Key performance indicators 

bagi perguruan tinggi dalam pelaksaaan pendidikannya yaitu:  

1) Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak  

2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus 

3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus  

4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus  

5) Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat 

Atau Mendapat Rekognisi Internasional 

6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas 

Dunia  

7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif  

8) Program Studi Berstandasr Internasional 

Ketika delapan Indiktor Kerja Utama (IKU) tercapai, maka 

kualitas Pendidikan perguruan tinggi dapat dinyatakan dalam 

mutu kualitas tinggi dan mampu meluluskan SDI yang 

memiliki daya saing tinggi, siap untuk berkotribusi untuk 

negeri.  

Strategi lain yang dihasilkan dalam sebuah acara symposium 

yang berjudul Resolutions of The 1st Islamic Economics 

Education Summit in Collaboration with The 7th 
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International Symposium on Islamic Economics and 

Finance Education yang dilaksanakan pada Oktober 2021 

lalu dengan hasil 12 poin sebagai berikut (IAEI, 2021):  

1) Pendidikan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan 

yang signifikan sejak awal tahun 1980-an. Namun, masih 

banyak yang bisa dilakukan untuk memajukan 

pendidikan ekonomi Islam sehingga pertumbuhan 

ekonomi Islam dapat dipimpin dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

2) Pendidikan ekonomi Islam setidaknya terdiri dari 5 

bidang: kurikulum, pengajaran, bahan ajar, penelitian 

dan kolaborasi. Inti dari kelima area ini adalah masalah 

sumber daya/bakat yang berkualitas. Secara khusus, 

akademisi yang berkualitas dan kompeten hampir 

merupakan 'prasyarat' untuk memberikan pendidikan IE 

standar global yang berkualitas. 

3) Kurikulum ekonomi Islam harus mampu beradaptasi 

dengan kondisi sosial ekonomi yang selalu berubah. Hal 

ini terutama berlaku di tengah revolusi industri 4.0 dan 

masyarakat 5.0. Untuk itu, pendidikan ekonomi Islam 

harus menghasilkan lulusan yang menjadi bagian dari 

solusi bagi perekonomian dan masyarakat luas dengan 

bersikap adaptif, terus belajar, dan fleksibel. 

4) Pendidikan ekonomi Islam harus mampu 

mempertanggungjawabkan karakteristik lokal tetapi juga 

mampu bersaing dalam konteks global. Seharusnya bisa 

untuk menawarkan solusi untuk masalah global dan 

menerapkannya dalam konteks lokal. 
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5) Untuk mencapai pendidikan ekonomi Islam yang 

berkualitas memerlukan kurikulum yang 

mengintegrasikan pengetahuan dari warisan Islam kita 

serta pengetahuan modern setelah proses evaluasi kritis 

dari kedua input. Untuk itu diperlukan akademisi yang 

memahami apa itu ekonomi Islam dan mumpuni serta 

mampu mengintegrasikan kedua input tersebut. 

6) Pengajaran ekonomi Islam tidak boleh dibatasi pada 

aspek fiqh atau pemahaman syari'ah yang sempit tetapi 

harus memasukkan tujuan syari'ah yang lebih tinggi. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi Islam 

tidak hanya menawarkan produk yang sesuai dengan 

fikih tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan 

kesejahteraan dan kesejahteraan manusia secara 

keseluruhan. 

7) Kurikulum ekonomi Islam terintegrasi adalah kebutuhan 

saat ini. Kurikulum ekonomi Islam memiliki komponen 

inti yang tidak berubah tetapi juga harus dinamis untuk 

memasukkan bidang dan topik yang inovatif. Hal ini 

membutuhkan kolaborasi yang lebih besar antara 

akademisi dan institusi secara nasional, regional dan 

global. 

8) Telah terjadi proliferasi penelitian dan publikasi di 

bidang ekonomi Islam selama empat dekade terakhir. 

Kekuatan harus ditingkatkan, tetapi kesenjangan dalam 

literatur tetap ada dan perlu diisi. Daripada hanya 

mengikuti arah penelitian yang didikte oleh ekonomi 

arus utama atau oleh industri perbankan dan keuangan 

Islam, penelitian ekonomi Islam juga harus menjadi 

pemimpin arah penelitian baru. Adaptasi metodologi 
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inovatif, alat, paradigma penelitian kemudian sangat 

dianjurkan. 

9) Penelitian ekonomi Islam harus komprehensif, meliputi 

(i) penelitian dasar atau dasar, termasuk filosofi dan 

sistemnya; (ii) penelitian teoritis, khususnya penelitian 

analitik di berbagai bidang inti ekonomi Islam; (iii) area 

terapan yang berkontribusi pada praktik di industri tetapi 

untuk mengarahkannya ke arah yang benar dengan 

penelitian inovatif; serta (iv) penelitian berbasis 

kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan terkait 

ekonomi Islam berasal dari bukti kuat dan kajian ilmiah 

yang kuat. 

10) Perlu juga lebih banyak penelitian dan kerjasama untuk 

berbagi dan mengembangkan bidang pendidikan 

ekonomi Islam agar disiplin selalu didukung oleh 

lembaga ekonomi Islam. 

11) Pembentukan International Federation for Islamic 

Economics and Finance Education (I-FIEFE) 

merupakan langkah yang sangat relevan menuju sinergi 

dan kolaborasi yang tepat sasaran. I-FIEFE bersifat 

inklusif dan akan mengakomodasi semua pemangku 

kepentingan yang relevan melalui program-program 

yang direncanakannya. MoU awal dan surat dukungan 

telah dimulai antara I-FIEFE, anggota pendirinya (IDB 

Institute, IEI-KAU, IAIE dan KENMS-IIUM) dan 

dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) 

serta dengan rekan-rekan kami dari Pakistan dan dari 

Turki. 
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12) Mulai tahun 2022 akan dilakukan kegiatan kerjasama. 

Kami mengajak semua universitas dan lembaga 

penelitian yang menawarkan pendidikan ekonomi dan 

keuangan Islam untuk bergabung dan berpartisipasi 

dalam kegiatan I-FIEFE. 

 

Kesimpulan 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan 

edukasi ekonomi Syariah memiliki peran vital dalam 

perkembangan kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. 

SDI adalah kunci utama dalam Pendidikan. SDI berkualitas 

didukung dengan sistem Pendidikan yang terjamin, mulai 

dari kurikulum, proses pengajaran, bahan ajar, penelitian dan 

kolaborasi. Integritas diri SDI tidak boleh luntur dan juga 

diperlukan inovasi berupa SDI yang memiliki daya nalar 

financial engineering guna menghadapi disrupsi teknologi.  
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Digitalisasi Ekonomi Syariah: Akselerasi 

atau Disrupsi? 

Azizon dan  Kenny Devita Indraswari 

 

 

Abstrak 

Di era Revoulusi Industri 4.0, proses digitalisasi dalam 

ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan bagi 

seluruh sektor di Indonesia, termasuk ekonomi dan 

keuangan syariah. Pandemi Covid-19 justru mempercepat 

akselerasi keuangan sebagaima terlihat dari naik pesatnya 

transaksi e-commerce maupun digital banking. Dalam 

konteks ekonomi dan keuangan syariah, digitalisasi tidak 

boleh hanya terpolarisasi pada sektor perbankan dan 

keuangan saja namun juga harus menjangkau keuangan 

sosial syariah dan juga industri halal dari hulu hilir. Berbagai 

peluang dan tantangan perlu dipetakan agar tercipta strategi 

digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah yang dapat 

berdampak luas dan bersifat inklusif. 

Kata kunci: Digitalisasi, Ekonomi Syariah, Akselerasi, 

Disrupsi, Perkembangan ekonomi Syariah. 
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Abstrak 

In the era of Industrial Revolution 4.0, the digitalization 

process in the economy is unavoidable for all sectors in 

Indonesia, including the economy and Islamic finance. The 

Covid-19 pandemic has accelerated economic acceleration, 

as seen from the rapid increase in e-commerce and digital 

banking transactions. In the context of Islamic economy and 

finance, digitalization must not be polarized in the banking 

and financial sector only but also reach Islamic social finance 

and the halal industry from upstream to downstream. 

Various opportunities and challenges need to be mapped to 

create a strategy for digitizing the economy and Islamic 

finance that can have an inclusive impact. 

Keywords: Digitalisation, Islamic economics, Acceleration, 

Disruption, Development of Islamic Economics 
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Pendahuluan:  

Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tengah 

Episentrum Ekonomi Digital 

Untuk menciptakan efisiensi dan memberikan nilai tambah 

dari suatu sektor, digitalisasi di era Revolusi Industri 4.0 

merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Layaknya 

industrialisasi Revolusi Industri awal yang memusatkan 

kegiatan ekonomi pada penggunaan mesin, pada era 

digitalisasi, kegiatan ekonomi dibasiskan pada kecerdasan 

digital dari berbagai data yang terkumpul. Transformasi dan 

digitalisasi ekonomi membuka ruang bagi berbagai model 

bisnis baru yang berorientasi pada peningkatan kenyamanan 

pelanggan melalui customer experience yang baik karena 

kegiatan ekonomi yang semakin efisien dan responsif 

terhadap kebutuhan pasar (Bachtiar et al., 2020). Lebih jauh 

lagi, proses digitalisasi ekonomi ini tentunya memberikan 

dampak dan kontribusi positif bagi perekonomian suatu 

negara. 

Akselerasi digitalisasi keuangan terus berlanjut bahkan di 

tengah pandemi. Nilai transaksi digital banking per Juli 2021 

naik pesat sebesar 53,1% (yoy). Selain itu, nilai transaksi uang 

elektronik yang memfasilitasi transaksi e-commerce juga naik 

beriringan pada angka 57,7%. Hal ini juga ditopang oleh 

jumlah merchant QRIS yang juga meluas dan mencapai sekitar 

9,4 juta (bisnis.com). Berbagai laporan telah 

memproyeksikan bahwa ke depan ekonomi Indonesia akan 

banyak ditopang oleh ekonomi digital. Saat ini, Indonesia 

merupakan pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan 
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nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD 40 miliar, dan 

diperkirakan akan terus naik hingga mencapai USD 133 

miliar pada tahun 2030 (Google, Temasek, dan Bain & 

Company, 2020). Besarnya peluang ekonomi digital disertai 

dengan keharusan untuk terus menuju transformasi digital 

membuat transformasi digital sebagai salah satu dari enam 

isu yang diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.  

Indeks literasi digital nasional berada di angka 3,47 dari 4, 

yang berarti berada pada kisaran angka sedang (Katadata 

Insight Center dan Kominfo, 2020). Grafik 1 menunjukkan 

bahwa dari empat sub-indeks, sub kemampuan teknologi 

dan keamanan merupakan dua sub-indeks dengan skor 

tertinggi (3,66). Sub-indeks kemampuan teknologi 

mengukur kemampuan menghubungkan perangkat ke wifi, 

kemampuan mengunduh (download) file maupun aplikasi dari 

internet, kemampuan mengunggah (upload) file ke internet, 

dan kemampuan menginstal program/aplikasi pada 

perangkat. Sedangkan sub-indeks keamanan mengukur 

keamanan pribadi dalam penggunaan konten digital dan 

mengukur keamanan perangkat yang biasa digunakan atau 

diaplikasikan oleh pengguna. Angka dari indeks literasi 

digital nasional ini sedikit banyak menggambarkan bahwa 

secara demand, masyarakat sebagai konsumen sudah memiliki 

kesiapan dan kemampuan yang baik dalam menjalankan 

transaksi berbasis digital. 
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Sumber: Katadata Insight Center dan Kominfo (2020) 
Gambar 21-1. Indeks Literasi Digital 2020 

 

Dari sisi supply, diperkirakan perdagangan digital akan 

tumbuh sebesar 33,2% dari tahun 2020 menjadi Rp 337 

triliun tahun ini. Sementara transaksi digital banking 

diproyeksikan meningkat sebesar Rp 32 triliun atau tumbuh 

19,1% pada tahun 2021 (ekon.go.id). Secara volume 

transaksi, terdapat peningkatan signifikan mencapai 68,3% 

persen per tahun dimana diprediksi volume transaksi akan 

menyentuh 1,3 miliar transaksi di tahun 2021 atau naik 

sebesar 38,2% dibandingkan tahun 2020 yang mencatat 

volume transaksi sebesar 925 juta (pajakonline.com). Saat ini 

ekonomi digital telah berkontribusi sebesar 4% dari PDB 

dimana 33%nya disumbang oleh e-commerce. Kontributor 

besar lainnya bersumber dari sektor business to business, 

termasuk supply chain dan logistik, disusul oleh online travel dan 

corporate service (cnbcindonesia.com).  

Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi membawa 

beragam manfaat berupa manajemen rantai nilai pasok yang 

lebih baik. Pada industri keuangan dan perbankan syariah, 
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transformasi digital memiliki peran krusial dalam menopang 

momentum pertumbuhan industri dengan memperluas 

jangkauannya, mengidentifikasi potensi yang belum 

dimanfaatkan, dan membuka peluang terutama di pasar yang 

berkembang secara finansial namun masih belum tersentuh 

oleh perbankan syariah (Adewale & Ismal, 2020). 

Transformasi ini tentunya beriringan dan terus 

menyesuaikan pada konsumen yang melek digital dan 

mengutamakan kenyamanan dalam bertransaksi.  

Bank Indonesia mencatat Halal Value Chain memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik 

mencapai 24,9% pada tahun 2020 (kontan.co.id). Di sektor 

ekonomi dan keuangan syariah, sektor industri -- termasuk 

keuangan yang meliputi perbankan syariah, pasar modal 

syariah, dan industri keuangan nonbank syariah -- telah 

melakukan berbagai upaya untuk dapat catch up dengan 

inovasi digital yang ada sebagaimana yang tertuang dalam 

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-

2024. MEKSI 2019-2024 mengagendakan empat program 

utama untuk implementasi strategi pemanfaatan dan 

penguatan ekonomi digital: 1) Halal market place dan sistem 

pembiayaan syariah; 2) Pembentukan fasilitas inkubator 

yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup 

yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan 

memiliki cakupan global; 3) Sistem informasi yang 

terintegrasi untuk traceability produk halal. Dengan demikian, 

industri halal diharapkan untuk dapat memiliki daya tahan 

dari persaingan global melalui adopsi strategi digital baik dari 

sisi pembiayaan maupun pemasaran. 
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Pada sektor keuangan komersil, pengembangan layanan 

keuangan digital di sektor perbankan syariah harus 

mencakup Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan 

koperasi syariah, sebagaimana yang diamanatkan oleh 

KNEKS. Sedangkan untuk industri halal, data Bank 

Indonesia mencatatkan nominal transaksi produk halal yang 

dilakukan melalui perdagangan elektronik selama Mei 

sampai Desember 2020 secara kumulatif tumbuh sebesar 

49,5% dibanding tahun 2019 (kominfo.go.id).  Melihat 

peluang yang besar ini, maka pengembangan industri halal 

dari hulu ke hilir dapat dilakukan melalui pemanfaatan big 

data, artificial intelligence, internet of things maupun blockchain. 

Dengan teknologi blockchain misalnya, konsumen dapat 

menelusuri riwayat transaksi dan kehalalan produk yang 

merka beli. Jika teknologi ini dipadukan dengan artificial 

intelligence, maka deteksi kandungan dari zat produk pangan 

dan obat-obatan dapat dilakukan dengan citra produk 

tersebut (halal.ipb.ac.id). 

Bukan hanya untuk sektor komersil, digitalisasi juga perlu 

untuk diterapkan pada sektor keuangan sosial yang menjadi 

pilar kuat ekonomi syariah. Pada sektor ZISWAF misalnya, 

platform digital yang mengakomodasi pengumpulan 

ZISWAF secara nasional perlu untuk dikembangkan. 

Laporan dari Filantropi Indonesia (2020) menyatakan bahwa 

zakat yang terkumpul dari platform digital hanya mencapai 

6,7% dari total yangt terhimpun. Padahal, jika 

penghimpunan zakat dapat dioptimalisasi dengan basis 

digital maka realisasi untuk mencapai potensi zakat yang 

diclaim dapat mencapai Rp 327,6 triliun dimana realisasinya 
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baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7% dari target 

(PuskasBAZNAS, 2020).  Dari segi konsumen, para muzakki 

akan menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat 

selama online platofirm yang tersedia mudah untuk digunakan 

(user friendly) dan proses pembayaran juga dapat diselesaikan 

dengan cepat dan efisien (Kasri dan Yuniar, 2021). 

Selayaknya digitalisasi ekonomi yang mencita-citakan 

inklusivitas, maka digitalisasi pada ekonomi -- 

khsusunyakeuangan syariah juga harus mengarah pada hal 

yang sama, bahkan lebih luas lagi. Digitalisasi ekonomi 

syariah sudah seharusnya mengikutsertakan kelompok-

kelompok yang masih terpinggirkan di keuangan komersial 

(Bachtiar et al., 2020). Pelaku dan pekerja UMKM, 

penduduk dan keluarga pra-sejahtera, penyandang 

disabilitas, dan kelompok marginal lainnya perlu untuk 

dirangkul dan mendapatkan manfaat dari proses digitalisasi 

ekonomi syariah. 

 

Urgensi Digitalisasi Ekonomi Syariah  

Melihat transformasi ekosistem ekonomi yang terjadi saat 

ini, maka proses digitalisasi dari ekonomi syariah adalah 

sebuah urgensi. Disatu sisi urgensi ini dapat dilihat sebagai 

sebuah konsekuensi. Ekonomi syariah sebagai bagian dari 

sistem ekonomi secara umum mau tidak mau harus 

mengikuti transformasi dari perubahan ekosistem ekonomi. 

Proses digitalisasi yang muncul karena perubahan perilaku, 

gaya hidup, dan arah kemajuan teknologi dari masyarakat, 
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menuntut ekonomi syariah untuk menjalani proses yang 

sama sebagai implikasi langsung perubahan tersebut.  

Disisi lain, proses digitalisasi ekonomi syariah merupakan 

suatu proses yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat 

adaptasi dan fleksibilitas dari ekonomi syariah. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, proses digitalisasi merupakan sebuah 

tuntutan yang mau tidak mau mau harus dilakukan oleh 

ekonomi syariah untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan. Hal ini berarti bahwa kesuksesan dalam 

menjalani proses digitalisasi menunjukkan seberapa bagus 

ekonomi syariah dalam melakukan adaptasi terhadap 

perubahan ekosistem yang terjadi. Selain itu proses 

digitalisasi ini juga menunjukkan daya fleksibilitas dari 

ekonomi syariah itu sendiri. Dua hal ini sangatlah penting 

bagi ekonomi syariah dalam rangka menunjukkan ekonomi 

syariah hadir sebagai suatu sistem yang bersifat universal dan 

inklusif dimana dapat berkembang dan diaplikasikan 

kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Poin ini 

krusial mengingat salah satu hal yang disorot terhadap 

ekonomi syariah adalah universalitas dan inklusivitas nya. 

Ketika ekonomi syariah gagal dalam menghadapi ini maka 

sikap pesimistis beberapa kalangan masyarakat terhadap 

ekonomi syariah akan semakin tinggi. 

Selain itu, urgensi dari digitalisasi ekonomi syariah juga bisa 

dilihat dari momentum yang dapat diambil oleh ekonomi 

syariah dalam meningkatkan daya saing (competitiveness) 

dengan ekonomi konvensional. Sebagaimana kita ketahui 

secara perkembangan di era ekonomi modern, ekonomi 

syariah secara relatif hadir lebih akhir dibandingkan ekonomi 
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konvensional. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa 

fondasi dan basis ekonomi syariah masih jauh tertinggal 

dibandingkan ekonomi konvensional yang salah satunya jika 

dilihat dari proporsi market share nya. Proses digitalisasi 

dipercaya akan dapat memotong ketimpangan daya saing ini. 

Ekonomi digital setidaknya memberikan manfaat dalam 

meraih efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, 

kolaborasi, dan terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain. 

Saat pertama kali diperkenalkan, konsep ekonomi digital 

didefinisikan sebagai keadaan sosiopolitik dan sistem 

ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah 

ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, 

kapasitas, dan pemesanan informasi (Tapscott, 1995). 

Mengacu pada hal tersebut, maka ekonomi digital setidaknya 

hadir dengan beberapa ciri utama dalam aktivitasnya yaitu 

letak geografis tidak lagi relevan, adanya platform tertentu 

yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja 

serta penggunaan big data. Sehingga dengan karakteristik 

seperti ini, peluang ekonomi syariah untuk berkembang 

lebih cepat sangatlah terbuka lebar. Selain itu, ekonomi 

digital juga memberikan starting point yang semakin sama dan 

adil antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional 

karena proses digitalisasi pasti juga harus dilewati oleh 

ekonomi konvensional yang berarti bahwa sistem 

pendukung dan lingkungan yang dihadapi menjadi tidak jauh 

berbeda. Dengan begitu ketimpangan daya saing antara 

ekonomi syariah dan ekonomi konvensional juga akan 

semakin kecil. 
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Terakhir, tentu secara tidak langsung proses digitalisasi 

ekonomi syariah juga dapat memperbesar peran ekonomi 

syariah terhadap ekonomi nasional. Multiplier effect yang 

diberikan ekonomi digital dalam aktivitas ekonomi juga 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi secara umum. Menurut laporan Mckinsey (2018) 

kegiatan ekonomi digital, semisal e-commerce memberikan 

4 keuntungan utama pada ekonomi yaitu keuntungan materil 

(financial benefits), pembentukan lapangan pekerjaan (job 

creation), keuntungan buat pembeli (buyer benefits) dan 

kesetaraan sosial (social equality). Kebaikan-kebaikan ini 

tentunya juga pasti akan diperoleh oleh ekonomi syariah. 

Oleh karena itu, berbagai alasan yang telah dijelaskan ini 

telah lebih dari cukup dalam menunjukkan urgensi dari 

digitalisasi ekonomi syariah. 

 

Peluang dan Tantangan dalam Digitalisasi Ekonomi 

Syariah: Time to Ride the Wave of It   

Dalam mengembangkan dan mendorong percepatan 

digitalisas ekonomi dan keuangan syariah, terdapat berbagai 

peluang dan tantangan yang perlu untuk diantisipasi. 

Dengan mampu memetakan peluang dan tantangan yang 

ada, maka target yang telah ditetapkan akan semakin dekat 

untuk menjadi kenyataan. Digitalisasi ekonomi dan 

keuangan syariah harus mampu ambil bagian dari derasnya 

peluang yang hadir dari ekosistem digital secara umum 

sehingga berbagai sektor yang ada dalam ekonomi dan 

keuangan syariah dapat turut menikmati manfaat dari proses 

digitalisasi ini. 
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Dari sisi peluang, peningkatan penetrasi internet -- terutama 

di tengah hantaman pandemi -- melahirkan prospek yang 

cerah bagi proses digitalisasi ekonomi. Tercatat jangkauan 

pengguna mencapai 196 juta dengan trafik internet yang 

melonjak hingga melonjak sebesar 15-20% dan 37% di 

antaranya adalah new digital consumers (Google, Temasek, and 

Bain & Company, 2020). Basis ceruk pasar yang besar ini 

juga diperkuat dengan dukungan untuk ekosistem digital 

melalui berbagai payung hukum yang disediakan oleh 

pemerintah, salah satunya melalui UU Cipta Kerja yang 

memberikan aneka kemudahan muali dari perizinan, 

sertfikasi, pembiayaan, akses pasar, infrastruktur digital, dan 

penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik 

(ekon.go.id). Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian juga telah memiliki Strategi Nasional 

Ekonomi Digital yang diharapkan dapat menjadi pedoman 

dan acuan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital 

yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dari sisi tantangan, walaupun Indonesia memiliki potensi 

pada tingkat penetrasi internet, namun daya saing digital 

Indonesia masih rendah, tercermin dari posisi World Digital 

Competitiveness Ranking yang dikeluarkan oleh the IMD World 

Competitiveness Center (2020) menempatkan Indonesia 

pada urutan 56 dari 63 negara di dunia. Peringkat ini 

mengukur knowledge (yang mengukur intangible infrastructure 

dalam pembelajaran dan penemuan teknologi), technology 

(yang mengukur lanskap pengembangan teknologi digital), 

dan future readiness (yang mengukur tingkat kesiapan ekonomi 

dalam mengakomodasi transformasi digital). Tantangan lain 
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juga datang dari kesenjangan digital yang bersumber dari 

faktor geografis dan demografis. Laporan East Ventures – 

Digital Competitiveness Index (EV-DCI) merilis skor 

indeks median dari berbagai provinsi di Indonesia adalah 

27,9 (dari skala 0 sampai 100) untuk 34 provinsi dimana 

Jakarta menjadi provinsi dengan indeks tertinggi (skor: 79,7) 

sementara Papua menempati urutan terakhir (skor: 17,7). 

Hal ini mencerimankan disparitas yang tinggi dalam hal 

akses digital masyarakat Indonesia ke pelosok negeri.  

 

Strategi Menghadapi Digitalisasi  

Melihat urgensi dari digitalisasi ekonomi syariah serta 

peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mendorong 

pengembangan proses digitalisasi ini, maka perlu disiapkan 

strategi yang matang dalam menghadapinya. Kesalahan 

dalam mempersiapkan dan mengatur strategi dapat menjadi 

boomerang atau batu sandungan lain dalam mengembangkan 

ekonomi syariah. Perlu disadari bahwa, di satu sisi proses 

digitalisasi merupakan sebuah tantangan dalam proses 

pengembangan ekonomi syariah. Proses digitalisasi yang 

dilewati tidaklah mudah dimana memerlukan berbagai cara 

yang disusun secara sistematis yang didukung oleh sumber 

daya, lingkungan dan regulasi yang kuat. Peluang ekonomi 

syariah dalam mengambil peran yang lebih besar dalam 

perekonomian, meningkatkan pertumbuhan dan 

meningkatkan daya saing dengan ekonomi non-syariah 

sangat bergantung pada strategi ini. Kesalahan dalam 

meyiapkan dan mengatur strategi dapat berimplikasi 

sebaliknya dimana ekonomi syariah tidak dapat bertahan 
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dalam menghadapi perubahan, dan semakin kalah saing 

dengan ekonomi alternatif yang lain.  

Memperhatikan hal ini, poin utama yang perlu digaris bawahi 

adalah proses digitalisasi ekonomi syariah harus dilakukan 

dari segala sisi. Dalam artian lain digitalisasi ekonomi syariah 

harus menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk 

semua lini ekonomi syariah (digitalisasi ekonomi syariah segala 

bidang/sektor). Digitalisasi harusnya menjadi bagian dari 

setiap proses yang mempengaruhi strategi dan 

perkembangan semua bidang ekonomi syariah. Hal ini 

dilandaskan pada asumsi bahwa digitalisasi merupakan 

bagian dari perubahan ekosistem yang berarti bahwa semua 

aspek dan bidang dalam sistem tersebut harus secara 

simultan sama-sama menyesuaikan.  

 

Sumber: Penulis 
Gambar 21-2. Model Digitalisasi Ekonomi Syariah Segala 

bidang/sektor 

Mengacu pada strategi dan pendekatan ini maka proses 

digitalisasi ekonomi syariah dapat dikelompokkan ke dalam 
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digitalisasi sektor keuangan dan non-keuangan. Dalam 

beberapa waktu terakhir proses digitalisasi ekonomi syariah 

cenderung lebih banyak di sorot dari aspek keuangan 

sehingga digitalisasi sektor non-keuangan juga harus 

mendapatkan prioritas yang sama. Dalam sektor keuangan 

sendiri digitalisasi ekonomi syariah juga harus sama-sama 

menyasar baik sektor komersial maupun sosial. Di sektor 

non-keuangan proses digitalisasi ekonomi syariah harusnya 

dilakukan dalam dalam setiap value (supply) chain ekonomi 

syariah dari hulu ke hilir. Selain itu proses digitalisasi 

ekonomi syariah tidak hanya di fokuskan dalam konteks 

pembenahan ekosistem ekonomi dalam aspek non-human 

resources/sistem, tetapi juga dapat/harus dilakukan dalam 

rangka pembenahan kualitas sumber daya manusia ekonomi 

syariah baik sebagai pelaku maupun konsumen, dimana 

proses digitalisasi juga dapat dilakukan dalam rangka 

mengoptimalkan kualitas pelaku ekonomi syariah dan 

meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah 

sekaligus. Jadi proses digitalisasi di sektor pendidikan, 

jejaring dan kolaborasi antar sumber daya juga harus menjadi 

prioritas.  

Jika dilihat dari strategi pengembangan ekonomi syariah 

yang disusun pada MEKSI 2019-2024, prinsip dan 

pendekatan digitalisasi ini sudah cukup sejalan dengan 

rencana pengembangan ekonomi syariah yang disusun. 

Pengembangan ekonomi digital merupakan satu dari empat 

strategi utama yang tertuang dalam MEKSI 2019-2024 

disamping penguatan halal value chain, penguatan keuangan 

syariah, dan penguatan Usaha Mikro dan Menengah 
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(UMKM). Tentu harapannya agar strategi pengembangan 

ekonomi syariah ini sesuai dengan prinsip “digitalisasi 

ekonomi syariah segala bidang/sektor” maka antar strategi 

tersebut satu sama lain harus memiliki kesinambungan dan 

keterkaitan terutama tentang bagaimana strategi penguatan 

ekonomi digital juga akan mempengaruhi strategi-strategi 

utama yang lain.  

Keterkaitan dan peran penguatan ekonomi digital terhadap 

ekosistem ekonomi syariah lebih jelas dapat dilihat dari 

bagan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 

(lihat gambar 3). Dalam bagan tersebut terlihat bahwa 

teknologi digital merupakan fondasi dalam membangun 

ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Strategi 

ini tentu perlu diperjelas dan tetap diberikan dukungan 

penuh agar dapat berjalan dengan sempurna sehingga dapat 

mencapai tujuan dimana digitalisasi ekonomi syariah dapat 

menjadi akselerator dalam mengembangkan ekonomi 

syariah.  

 

 Sumber: KNEKS (2020) 
Gambar 21-3. Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indoensia 
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Kesimpulan dan Penutup 

Digitalisasi ekonomi dewasa ini merupakan suatu keharusan 

yang tidak dapat dielakkan dalam aktivitas ekonomi sebagai 

sebuah implikasi dari terjadinya transformasi sistem 

ekonomi secara global yang sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi, perilaku dan gaya hidup 

masyarakat. Hal ini juga tentunya memberikan dampak pada 

ekonomi syariah, sehingga digitalisasi ekonomi syariah 

menjadi sebuah pilihan yang harus dilakukan. Pada dasarnya, 

jika mengacu pada momentum dan peluang, maka 

digitalisasi ekonomi merupakan sebuah bentuk akselerasi 

bagi ekonomi syariah sendiri. Namun hal ini tentu harus 

dibarengi dengan strategi yang tepat serta sumber daya, 

lingkungan dan regulasi yang mendukung. Kesalahan 

strategi serta ketidaksiapan dalam menghadapi proses ini 

maka akan berpotensi menjadi disrupsi bagi perkembangan 

ekonomi syariah yang menunjukkan trend yang cukup masif 

dalam beberapa dekade terakhir.  Sehingga dapat 

disimpukan bahwa apakah digitalisasi ekonomi merupakan 

akselerasi atau disrupsi bagi ekonomi syariah sangat 

bergantung dari bagaimana ekonomi syariah itu sendiri 

dalam menghadapinya. Melihat perencanaan, strategi yang 

disusun serta dukungan lingkungan dan regulasi saat ini, 

nada optimisme bahwa digitalisasi ekonomi adalah sebuah 

momen dan peluang untuk mengakselerasi ekonomi syariah 

harusnya nyaring ditelinga.  
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Perkembangan Akuntansi Syariah di 

Indonesia 

Nur Azifah 

 

 

Abstrak 

Akuntansi Syariah di Indonesia semakin mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya standar PSAK Syariah yang telah diterbitkan oleh 

DSAS IAI untuk memenuhi kebutuhan industri syariah baik 

lembaga keuangan bank syariah maupun IKNB Syariah serta 

lembaga filantropi seperti zakat dan wakaf. Hambatan dalam 

pengembangan akuntansi syariah masih cukup dirasakan 

dari sisi minimnya pemegang sertifikasi akuntansi syariah 

dan riset akuntansi syariah di Indonesia, sehingga ini menjadi 

suatu tantangan bagaimana meningkatkan minat para 

akuntan Indonesia untuk mendalami profesi akuntan syariah 

mengingat industri keuangan syariah selalu mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Hal ini agar menjadikan 

industri syariah di Indonesia dapat memiliki pelaporan yang 

baik sesuai standar yang ditetapkan dan memiliki lebih 

banyak jumlah akuntan syariah profesional yang 

berkompeten di bidangnya. 

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, PSAK Syariah 
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Abstract 

Islamic accounting in Indonesia is increasing every year. 

Many standards of PSAK for Islamic transaction have been 

issued by DSAS IAI to meet the needs of the Islamic 

financial industry either for Islamic bank, Islamic non-bank 

financial institution (IKNB) as well as philanthropic 

institutions such as zakat and waqf organization. Obstacles 

in the development of Islamic accounting are still in terms 

of the lack of sharia accounting certification holders and 

Islamic accounting research in Indonesia. This issue 

becomes a challenge on how to increase the interest of 

Indonesian accountants to explore the profession of Islamic 

accountants considering that the Islamic financial industry 

has always experienced a fairly rapid increase. In order to 

make the Islamic financial industry in Indonesia can have 

good reporting accordingly, accountants need to establish 

standards and have more number of professional Islamic 

accountants who are competent in their fields. 

Keywords: Islamic Accounting, PSAK for Islamic 

transaction 
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Pendahuluan 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat berkembang 

dengan pesat dari tahun ke tahun. Dimulai sejak adanya 

sistem dual banking yang digunakan sejak tahun 1992 dimana 

perbankan diperkenankan untuk menjalankan usahanya 

dengan sistem konvensional dan syariah secara bersamaan 

(Ismal, 2011). Tahun 1992, diawali dengan berdirinya bank 

syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia, kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga 

keuangan syariah lainnya baik lembaga perbankan syariah 

maupun lembaga non-bank syariah.  

Saat pertama kali bank syariah terbentuk, masih banyak 

pertanyaan yang sering timbul pada masyarakat terkait 

perbedaannya dengan bank konvensional. Pada tahun 1992 

memang belum terdapat UU maupun standar khusus yang 

mengatur terkait bank syariah maupun transaksi syariah di 

Indonesia, namun hal tersebut tidak menghambat 

perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang 

terus bertumbuh secara positif. 
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           Sumber: Wiroso (2011) 

Gambar 22-1 Sistem Keuangan Indonesia 
 

Gambar 22-1 menunjukkan terdapat dua kelembagaan 

syariah di Indonesia, dimana Lembaga keuangan bank 

syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Sedangkan pada Lembaga keuangan bukan Bank 

Syariah yaitu Lembaga pembiayaan yang terdiri dari lembaga 

Leasing (Ijarah), Factoring (Anjak Piutang – Hawalah/ Hiwalah), 

Consumer Financing (Murabahah), Pegadaian (Rahn), Asuransi 

Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Penjaminan 

Syariah, perusahaan pembiayaan seperti Modal Ventura dan 

Pasar Modal Syariah. Terdapat juga lembag keuangan mikro 

syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan 

Koperasi  Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berbadan 

hukum Koperasi. 
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Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia 

Menurut AICPA (The Committe on Terminology of Certified Public 

Accountant) menjelaskan defisini akuntansi yaitu “Akuntansi 

merupakan seni pencatatan, penggolongan, serta 

peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara 

yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang dan 

penginterpretasian hasil proses tersebut”. 

Menurut Wiroso (2011), Akuntansi pada konsep informasi 

kuantitatif sebagai aktivitas jasa. Fungsinya menyediakan 

informasi yang bersifat kuantitatif, terutama yang memiliki 

sifat keuangan dan bermanfaat dalam pembuatan keputusan 

ekonomi dalam membuat pilihan dari alternatif tindakan 

yang ada. Kesimpulannya bahwa, akuntansi merupakan 

‘seni’ atau ‘aktivitas jasa’ serta implikasinya yang memiliki 

seperangkat teknik yang dianggap berguna bagi bidang-

bidang tertentu. 

Menurut Htay dan Salman (2014), Dikutip dari AAA 

(American Accounting Association) Akuntansi dijelaskan dalam 

literatur akuntansi konvensional sebagai pengidentifikasian, 

pencatatan, klasifikasi, interpretasi dan komunikasi dari 

peristiwa ekonomi untuk memungkinkan pengguna 

membuat keputusan ekonomi, dimana tujuan utamanya 

adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia 

secara efisien (dan menguntungkan). 

Pada Akuntansi syariah menurut Nurhayati & Wasilah 

(2019), Akuntansi Islam (Syariah) yaitu “the ‘accounting process’ 

which provides appropriate information (not necessarily limited to 
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financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to 

ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the 

Islamic Shari’ah and delivering on its socioeconomic objectives”. 

Pada Akuntansi syariah juga diatur dalam Al-Qur’an mulai 

dari hal pengakuan, pengukuran hinga pencatatan transaksi 

serta pengungkapan hak-hak dan kewajibannya secara adil, 

dimana merujuk kepada Surah Al-Baqarah ayat 282. 

وُه ۚ   ُب  ُ ت اْك َف ى  مًّ َس ُم ٍل  َج ََلٰ  َأ ِإ ٍن  ْي َد ِب ْم  ُت  ْ ن  َ ي ا َد َت ا  َذ ِإ وا  مَ ُن آ لَّذِ يَن  ا ا  ي َُّه َأ ََي 

ُه   لََّم َع ا  َم بَ   َك ُت ْك َي ْن  َأ ٌب  ِت ا ََيَْب َك َوََل   ۚ ِل  ْد َع ْل ِِب ٌب  ِت ا ْم َك ُك َن  ْ ي  َ ب ْب  ُت ْك َي ْل َو

ُه   ْن ِم ْس  َخ ْب  َ ي َوََل  َربَُّه   َ اَّللَّ تَِّق   َ ي ْل ْْلَقُّ   َو ا ِه  ْي َل َع ي  لَِّذ ا ِل  ِل ْم ُي ْل َو ْب  ُت ْك َي ْل  َ ف  ۚ  ُ اَّللَّ

ْن   َأ ُع  ي ِط َت ْس َي ََل  ْو  َأ ا  ًف ي ِع َض ْو  َأ ا  ًه ي ِف َس ْْلَقُّ  ا ِه  ْي َل َع ي  لَِّذ ا َن  ا نْ   َك ِإ َف  ۚ ا  ًئ  ْ ي َش

ْن   ِإ َف  ۖ ْم  ُك اِل ِرَج ْن  ِم ِن  ْي َد ي ِه َش وا  ُد ِه ْش َت ْس َوا  ۚ ِل  ْد َع ْل ِِب يُُّه  ِل َو ْل  ِل ْم ُي ْل  َ ف َو  ُه ُُيِلَّ 

لَّ   ِض َت ْن  َأ ِء  ا َد َه لشُّ ا مِ َن  ْوَن  ْرَض  َ ت ِِمَّْن  ِن  ََت َرَأ ْم َوا ٌل  َرُج  َ ف ْْيِ  َل َرُج وََن  ُك َي لَْ  

َوََل    ۚ وا  ُع ُد ا  َم ا  َذ ُء  ِإ ا َد َه لشُّ ا ََيَْب  َوََل   ۚ َرٰى  اْْلُْخ ُُهَا  ا َد ْح ِإ َر  َذكِ  ُت  َ ف ُُهَا  ا َد ْح ِإ

اَّللَِّ   َد  ْن ِع ُط  َس ْق َأ ْم  ُك ِل ذَٰ  ۚ ِه  ِل َج ََلٰ   َأ ِإ ريًا  ِب ْو َك َأ ريًا  ِغ َص وُه  ُب  ُ ت ْك َت ْن  َأ وا  ُم َأ ْس َت

ُروََنَا   ي ِد ُت َرًة  اِض وَن ِِتَاَرًة َح ُك ْن َت َأ َلَّ  ۖ ِإ وا  ُب ْرََت  َ ت َلَّ  ََنٰ َأ ْد َوَأ دَ ِة  ا َه لشَّ ُم ِل َو  ْ ق َوَأ

َوََل     ۚ ْم  ُت ْع  َ ي ا َب  َ ت ا  َذ ِإ وا  ُد ِه ْش َوَأ ا ۗ  وَه ُب  ُ ت ْك َت َلَّ  َأ اٌح  َن ُج ْم  ُك ْي َل َع َس  ْي َل  َ ف ْم  ُك َن  ْ ي  َ ب

  ۖ  َ اَّللَّ وا  ت َُّق َوا  ۗ ْم  ُك ِب سُ وٌق  ُف نَُّه  ِإ َف وا  ُل َع ْف  َ ت ْن  ِإ َو ٌد ۚ  ي ِه َش َوََل  ٌب  ِت ا ارَّ َك َض ُي

يمٌ  ِل َع ٍء  ْي َش لِ   ُك ِب  ُ ۗ َواَّللَّ  ُ ُم اَّللَّ ُك ُم لِ  َع  ُ ي  َو
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 

itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282) 
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Tabel 22-1 Perbadaan Akuntansi Syariah dan Konvensional 

Kriteria Akuntansi Syariah Akuntansi 
Konvensional 

Dasar Hukum Hukum Etika berdasarkan Al-
Qur’an & Assunah 

Hukum Bisnis 
Modern 

Dasar Tindakan Keberadaan Hukum Allah – 
Keagamaan 

Rasionalisme 
Ekonomis – Sekuler 

Tujuan Keuntungan yang wajar Maksimalisasi 
Keuntungan 

Orientasi Kemasyarakatan Individual/ kepada 
pemilik 

Tahapan 
Operasional 

Dibatasi serta tunduk pada 
ketentuan syariah 

Tidak dibatasi, kecuali 
pertimbangan 
ekonomis 

Sumber: Nurhayati & Wasilah (2019) 

Akuntansi dalam Islam telah diatur sedemikan rupa dan 

harus dipatuhi oleh akuntan keuangan dalam Islam. Allah 

telah mengatur dalam Al-Qur’an terkait hak dan kewajiban 

harus dijalankan secara adil dan jujur pada setiap urusan serta 

saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. 

Berikut ini merupakan perbedaan antara akuntansi syariah 

dengan akuntansi konvensional, yaitu seperti tercantum 

pada Tabel 22-1. 

 

Akuntansi Syariah Periode I (1992 – 2002) 

Pada periode tersebut, perbankan syariah pertama yaitu BMI 

pada saat itu menjalankan operasinya dengan menggunakan 

standar Perbankan umum yaitu PSAK 31 tentang akuntansi 

perbankan begitupun dengan perbankan syariah lainnya 

yang terbentuk pada periode tersebut. Penggunaan PSAK 31 

pun tidak sepenuhnya dipakai karena masih terdapat 

beberapa standar yang bertentangan dengan prinsip syariah 
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terutama dalam hal pengakuan, pengukuran hingga 

penyajian pembiayaan. Dilema akuntansi syariah di 

Indonesia pada tahun 1992 hingga 2002 adalah belum 

adanya Undang-Undang atau bahkan standar khusus yang 

mengatur terkait transaksi syariah di Indonesia. 

Perkembangan lembaga keuangan yang pesat pada periode 

ini akhirnya memicu Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk 

mengeluarkan ketentuan (PSAK) Akuntansi Syariah agar 

menemukan titik terang pelaporan serta penyajian laporan 

keuangan yang baik di lembaga syariah. Pada saat itu 

sebenarnya sudah ada lembaga standar akuntansi syariah 

internasional yaitu AAOIFI (Accounting and Auditing Standar 

for Islamic Financial Insitutions) yang didirikan di Bahrain 

tanggal 27 Maret 1991 dan mengeluarkan beberapa standar 

terkait Accounting, Auditing and Governance Standar for Islamic 

Financial Insititutions, dan kemudian nantinya akan diadopsi 

pada penyusunan PSAK Syariah Indonesia. 

Tahun 1999, akhirnya kerjasama antara Bank Indonesia, IAI, 

BMI, dan Departemen Keuangan Kemenkeu RI 

membentuk tim penyusun PSAK Bank Sariah yang tertuang 

pada Surat Keputusan Gubernur BI No 

1/16/KEP/DGB/1999. Berkaitan dengan prinsip 

syariahnya, tim PSAK Syariah juga berkonsultasi dengan 

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) agar standar PSAK 

sesuai dengan Fatwa Syariah yang dikeluarkan. Tanggal 1 

Mei 2002, PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 

kemudian disahkan dan efektif berlaku pada tanggal 1 

Januari 2003. 

Akuntansi Syariah Periode II (2003 – 2006) 
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Periode ini, lembaga keuangan syariah sudah mempunyai 

standar yang mengatur khusus perbankan syariah yakni 

PSAK 59 tentang perbankan syariah. PSAK 59 mengatur 

terkait penyajian pelaporan keuangan pada perbankan 

syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 

Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Padahal saat itu sudah banyak lembaga keuangan 

non-bank syariah terbentuk, seperti asuransi syariah, 

pegadaian syariah, lemabga pembiayaan syariah, dan lainnya, 

sehingga urgensi diterbitkannya standar khusus yang 

berkaitan dengan transaksi pada lemabga keuangan non-

bank syariah perlu segera dirumuskan. 

Akuntansi Syariah Periode III (2007 – 2009) 

Pada periode ini, DSAK IAI membentuk Komite Akuntansi 

Syariah (KAS) yang merupakan tim khusus (task force) yang 

membahas terkait akuntansi dan transaksi syariah dan terdiri 

dari DSAK, DSN-MUI, Regulator (Bank Indonesia dan 

Pasar Modal), Industri perbankan dan asuransi, Praktisi serta 

akademisi. Hasil kerjasama task force KAS tersebut kemudian 

menyajikan PSAK Syariah yang berlaku tahun 2008, sebagai 

berikut: 

✓ PSAK 101 – Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan 

Syariah 

✓ PSAK 102 – Akuntansi Murabahah 

✓ PSAK 103 – Akuntansi Salam 

✓ PSAK 104 – Akuntansi Istishna’ 

✓ PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah 

✓ PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah 
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Tahun 2008 juga merupakan masa dimana perbankan 

syariah terbentuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah. Pada tahun tersebut pula dibentuk 

exposure draft untuk PSAK Syariah lainnya yang berlaku pada 

tahun 2009, yaitu: 

✓ PSAK 107 – Akuntansi Ijarah (disahkan 2009 dengan 

nomor PSAK 107 

✓ PSAK 108 – Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang 

Murabahah Bermasalah 

✓ PSAK 109 – Akuntansi Asuransi Hawalah 

✓ PSAK 111 – Akuntansi Asuransi Syariah (disahkan 

2009 dengan nomor PSAK 108) 

Akuntansi Syariah Periode IV (2010 – Sekarang) 

Pada periode ini, standar akuntansi syariah sudah lebih 

lengkap dengan kebutuhan industri syariah. Pada bagian 

awal SAK Syariah akan menceritakan perihal Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah (KDPPLK Syariah) yang terdiri dari konsep dasar 

paradigma, asas transaksi syariah, serta karakteristik transaksi 

syariah. KDPPLK Syariah pertama kali disahkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007 dan 

hinggau hingga saat ini masih tetap berlaku. Berdasarkan 

surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-

B/DPN/IAI/XI/2013 menyatakan bahwa seluruh produk 

akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI 

sebelumnya akan dialihkan kewenangannya kepada Dewan 

Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. 
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Berikut ini Standar Akuntansi Syariah yang terdapat pada 

PSAK Syariah tahun 2021, yaitu: 

✓ KDPPLK PSAK Syariah 

✓ PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah 

✓ PSAK 101 – Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

✓ PSAK 102 – Akuntansi Murabahah 

✓ PSAK 103 – Akuntansi Salam 

✓ PSAK 104 – Akuntansi Istishna 

✓ PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah 

✓ PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah 

✓ PSAK 107 – Akuntansi Ijarah (Revisi 2021) 

✓ PSAK 108 – Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah 

✓ PSAK 109 – Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 

✓ PSAK 110 –  Akuntansi Sukuk (Penyesuaian 2020) 

✓ PSAK 111 – Akuntansi Wa'd (Penyesuaian 2020) 

✓ PSAK 112 – Akuntansi Wakaf  

✓ ISAK 101 –  Pengakuan Pendapatan Murabahah 

Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait 

Kepemilikan Persediaan 

✓ ISAK 102 – Penurunan Nilai piutang Murabahah 

Selain PSAK Syariah, Indonesia mempunyai PSAK 

konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi 

Keuangan–Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sejak 17 Juli 

2009, Standar Akuntansi Pemerintahan & Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-

EMKM). Berdasarkan KDPPLK Syariah, berikut ini 

merupakan prinsip transaksi syariah berdasarkan 5 asas yaitu 

(PSAK Syariah, 2021; Nurhayati & Wasilah, 2019). 
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1. Persaudaraan (ukhuwah), yakni transaksi syariah 

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan 

dalam pemerolehan manfaat. Prinsip tersebut 

berdasarkan prinsip ta’aruf (saling mengenal satu sama 

lainnya), tafahum (prinsip saling memahami), ta’awun 

(prinsip saling tolong menolong sesama), takaful (prinsip 

saling menjamin, serta tahaluf  (prinsip saling bekerjasama 

dan bersinergi). 

2. Keadilan (‘adalah), yaitu prinsip yang selalu 

mengutamakan sesuatu pada tempatnya/ posisinya. 

Prinsip ini merupakan salah satu bagian dari fiqh 

muamalah yaitu melarang adanya lima unsur berikut ini. 

1) Tidak mengandung riba/ bunga dalam bentuk dan 

jenis apapun; 

2) Tidak mengandung unsur kezaliman baik terhadap 

diri sendiri, orang lain maupun leingkungan; 

3) Tidak mengandung unsur maysir / judi/ spekulasi; 

4) Tidak mengandung unsur gharar/ ketidakjelasan/ 

manipulasi/ penipuan/ eksploitasi baik dari sisi 

pelaksanaan, kualitas, kuantitas maupun objek 

transaksi; 

5) Tidak mengandung unsur haram baik yang secara 

tegas terlarang dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah 

maupun dala aktivitas operasionalnya. 

3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk manfaat 

maupun kebaikan baik duniawi dan ukhrawi, atau 

material dan spiritual, serta individual maupun kolektif. 

Prinsip ini berkaitan dengan pemenuhan unsur transaksi 
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yang halal (sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah) dan 

thayyib (memberikan manfaat dan kebaikan). 

4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan yang tidak 

hanya mementingkan kepentingan pemilik saja namun 

juga tetap memerhatikan kepentingan seluruh pihak. 

5. Unversalisme (syumuliyah), yaitu transaksi syariah dapat 

dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan 

tanpa melihat suku, ras, agama maupun golongan karena 

Islam dan transaksi syariah merupakan rahmat bagi 

semesta alam (rahmatan lil ‘alamin). 

 

Kerangka Konseptual Akuntansi Perbankan Syariah 

Pada saat membentuk standar akuntansi syariah, pasti 

diperlukan adanya kerangka konseptual sebagai landasasan 

utama terbentuknya standar. Kerangka konseptual ini 

dikenal juga sebagai kerangka prinsip akuntansi yang berlaku 

umum untuk entitas syariah di Indonesia (General Accepted 

Sharia Accounting Principle/ GASAP). Kerangka ini pun 

digambarkan seperti bentuk bangunan rumah, dan pada 

setiap lapisannya menjadi landasan bagi setiap lapisan paling 

atasnya.  

Menurut Wiroso (2011), pada kerangka bangun tersebut 

terdapat perdebatan terhadap prinsip akuntansi dari berbagai 

sumber, sehingga auditor syariah harus mampu mengikuti 

perlakuan akuntansi yang telah diatur pada kelompok 

posisinya yang menjadi landasan awal atau lapisan yang ada 

di paling bawah.Pada akuntansi syariah, landasan utamanya 

bersumber pada Al-Qur’an, Al-Hadits, serta fatwa syariah 

dari DSN-MUI, sehingga seluruh ketentuan standar 
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akuntansi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 

tentu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Berikut ini 

merupakan kerangka konseptual atau rancang bangun 

akuntansi perbankan syariah. 

 

Sumber: Wiroso (2011) 

Gambar 22-2 Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah 

Kerangka konseptual atau rancang bangun akuntansi 

perbankan syariah pada Gambar 22-2 menunjukkan bahwa 

landasan syariah pertama penyusunan standar akuntansi 

adalah Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama. Al-

Qur’an memuat seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan 

akidah, akhlaq, syariah (muamalah maupun mahdhah) yang 

terjaga keaslian serta ke-autentikannya. Wujud pengamalan 

atas keimanan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan 

kitab-Nya dilaksanakan dengan penerimaan dan pelaksanaan 

ajaran-ajaran yang terkandung pada Al-Qur’an secara 

keseluruhan, bukan sebagian (Nurhayati & Wasilah, 2019).  
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Skema Operasional Lembaga Keuangan Syariah 

Kegiatan usaha pada setiap Lembaga Keuangan Syariah jika 

dipandang dari aspek kesyariahan tidak berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Sebagaian besar dipengaruhi oleh 

segmentasi usaha seperti perbankan syariah sebagai lembaga 

intermediasi yang berfungsi menghimpun dana serta 

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (biasanya dalam 

jumlah yang cukup besar), sementara BPRS jumlah 

penyalurannya dalam bentuk yang sedang, dan BMT dalam 

bentuk penyaluran dana pada level mikro (kecil). 

Sumber: Wiroso (2011) 

Gambar 22-3 Skema Operasional Lembaga Keuangan Syariah 

 

Berikut ini rincian dari penjelasan Gambar 22-3 terkait 

skema operasional lembaga keuangan syariah (Wiroso, 

2011). 
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1. Pada sumber dana Lembaga Keuangan Syariah terdapat 

dua prinsip, yakni. 

a) Wadiah yad dhamanah (giro & tabungan wadiah) 

b) Mudharabah mutlaqah (deposito & tabungan 

mudharabah) 

Seluruh sumber dana kemudian digabungkan menjadi 

satu menjadi pooling dana, disinilah lembaga keuangan 

syariah memiliki peran selaku manajer investasi dari para 

pemilik dana yang dihimpun terutama dari pemilik dana 

mudharabah. 

2. Penyaluran dana lembaga keuangan syariah 

menggunakan tiga pola, yakni. 

a) Prinsip jual beli (murabahah, salam, salam paralel, 

istishna’, istishna’ paralel) 

b) Prinsip bagi hasil (mudharabah & musyarakah) 

c) Prinsip ujrah (ijarah & ijarah muntahiyah bittamlik) 

3. Pendapatan lembaga keuangan syariah kemudian 

diperoleh dari hasil penyaluran dana yang dihimpun 

dalam pooling dana, dimana prinsip jual beli akan 

menghasilkan margin/ laba keuntungan, prinsip bagi hasil 

akan menghasilkan nisbah/ bagi hasil usaha, prinsip sewa-

menyewa dengan ijarah akan menghasilkan fee ujrah dari 

hasil sewa, serta pendapatan lainnya dari aktivias operasi 

LKS. 

4. Pada pembagian hasil usaha yang berasal dari operasi 

utama menggunakan pendekatan cash basis  yang artinya 

pendapatan yang diterima dicatat saat benar-benar terjadi 
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penerimaan bagi hasil, dan inilah yang kemudian 

dibagihasilkan antara pemilik dana dengan pengelola 

dana. Pada prinsipnya, pendapatan yang dibagihasilkan 

merupakan pendapatan dari penyaluran dana dimana 

sumbernya berasal dari mudharabah mutlaqah. Pembagiaan 

hasil usaha mudharabah biasanya menggunakan prinsip 

bagi hasil/ bagi laba berdasarkan laba bruto (gross profit) 

bukan dari total pendapatan usaha (omset). Inilah yang 

biasanya disebut dengan bagi hasil berdasarkan net revenue 

sharing. 

5. Pendapatan LKS tidak hanya dari pendapatan 

pengelolaan dana mudharabah saja, tetapi ada 

pendapatan lainnya yang dapat menjadi hak sepenuhnya 

oleh LKS yaitu fee based income (fee kliring, fee transfer, fee 

inkaso, fee pembayaran payroll, dan fee lainya). Pendapatan 

lainnya yaitu mudharabah muqayyadah dimana LKS berlaku 

sebagai agen, serta pendapatan berbasis imbalan, ini juga 

sepenuhnya menjadi milik dari LKS. 

 

Asumsi Dasar Akuntansi Syariah 

Terdapat dua asumsi dasar pada akuntansi syariah yakni 

asumsi going concern (kelangsungan usaha) dan accrual basis 

(dasar akrual) (Wiroso, 2011). 

1. Going Concern (kelangsungan usaha) 

Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan asumsi 

kelangsungan usaha entitas syaraih dan melanjutkan 

usahanya di masa yang akan datang. Entitas syariah 

mengasumsikan bahwa tidak bermaskud ataupun 
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berkeinginan melikuidasi ataupun mengurangi secara 

material dari skala usahanya. 

2. Accrual Basis (dasar akrual) 

Alaporan keuangan kemudian disajikan berdasarkan 

asumsi akrual, dalam hal ini bahwa pengaruh dari 

transaksi serta peristiwa lainnya diakui hanya pada saat 

kejadian (bukan pada saat diterimanya kas atau 

dibayarkan) serta diungkapkan pada catatan akuntansi 

dan dilaporakan dalam laporan keuangan di periode yang 

bersangkutan.  

PENDAPATAN

BEBAN

Accrual Basis

(Pendapatan hanya dalam 

pengakuan)

Accrual Basis

LAPORAN LABA RUGI LKS

Cash Basis
Cash Basis

(Pendapatan yang benar-benar 

diterima)

PERHITUNGAN BAGI HASIL

 
Sumber: Wiroso (2011) 

Gambar 22-4 Asumsi Dasar Pada Akuntansi Syariah 

 

Gambar 22-4 menunjukkan bahwa pendapatan yang ada 

pada laporan laba rugi LKS terdiri dari dua yaitu pendapatan 

akral dan pendapatan yang nyata diterima (cash basis). 

Pelaporan LKS harus mempergunakan asumsi dasar akrual, 

sehinga baik pendapatan cash basis maupun pendapatan 

akrual tercantum dalam laporan keuangan, namun untuk 

kepentingan bagi hasil usaha harus menggunakan 

pendapatan cash basis, sehingga LKS harus memisahkan 

pendapatan akrual dan pendapatan cash basis. 
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Tabel 22-2 Perbedaan Laporan Keuangan 

Unsur Laporan Keuangan 
Konvensional 

Unsur Laporan Keuangan  
Syariah 

1. Laporan Posisi Keuangan 
(Neraca) 

2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Arus Kas 
4. Laporan Perubahan Ekuitas 
5. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

1. Laporan posisi keuangan 
2. Laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif 
lain 

3. Laporan arus kas 
4. Laporan perubahan ekuitas 
5. Laporan rekonsiliasi 

pendapatan dan bagi hasil 
6. Laporan sumber dan 

penyaluran dana zakat 
7. Laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan 
8. Catatan atas laporan 

keuangan 

Sumber: PSAK Syariah 101 (2021) 

Berikut ini Laporan keuangan pada entitas syariah seperti 

perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, dan juga 

lembaga wakaf. 

Tabel 22-3 Laporan Keuangan Pada Entitas Syariah 

Laporan Keuangan Perbankan Syariah 

1. Laporan posisi Keuangan (Neraca) 

2. Laporan laba rugi dan pengahasilan komprehensif lain 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil 

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

8. Catatan atas laporan keuangan: Berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting serta informasi dan penjelasan lainnya 

Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah 

9. Laporan posisi Keuangan (Neraca) 
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10. Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru’ 

11. Laporan laba rugi dan pengahsilan komprehensif lain 

12. Laporan perubahan ekuitas 

13. Laporan arus kas 

14. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

15. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

16. Catatan atas laporan keuangan 

Laporan Keuangan Amil Zakat 

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 

2. Laporan perubahan dana 

3. Laporan perubahan aset kelolaan 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Laporan Keuangan Entitas Wakaf 

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 

2. Laporan rincian aset wakaf 

3. Laporan aktivitas 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Sumber: PSAK Syariah 101 (2021) 

 

Pengguna Informasi Akuntansi Syariah 

Akuntansi syariah memberikan informasi yang berguna 

kepada beberapa pihak terkait, dimana laporan keuangan 

syariah yang digunakan bertujuan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda. 

Manajemen entitas syariah pun memiliki tanggungjawab 

dalam hal penyusunan serta penyajian laoran keuangan pada 

entitas syariah agar informasi yang disajikan sudah sesuai 

ketentuan standar dan kebutuhan pengguna informasi. 

Berikut ini pihak-pihak yang menggunakan informasi 

laporan keuangan syariah. 
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Sumber: Wiroso (2011) 

Gambar 22-5 Pengguna Informasi Akuntansi Syariah 

 

Berikut ini merupakan rincian dari Gambar 22-5 yaitu pihak-

pihak yang menggunakan informasi akuntansi syariah 

(Wiroso, 2011; Nurhayati & Wasilah, 2019). 

1. Investor serta advisor yang berkepentingan terkait 

risiko yang melekat serta hasil dari pengembangan 

investasi yang dilakukan. Informasi keuangan 

dibuutuhkan untuk menilai kemmapuan entitas 

syariah dalam membayar devidennya. 

2. Pemilik dana qardh biasanya menggunakan informasi 

keuangan syariah untuk memutuskan apakah dana 

qardh dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. 

3. Pemilik dana investasi mudharabah/ dana syirkah 

temporer biasanya menggunakan informasi keuangan 



 

 

 

 561 

syariah untuk mengambil keputusan atas investasinya 

dengan tingkat keuntungan yang kompetetitif serta 

aman. 

4. Pemilik dana titipan/ wadiah biasanya membuutuhkan 

informasi keuangan syariah untuk memutuskan 

apakah dana yang dititipkan dapat diambil saat 

dibutuhkan. 

5. Pembayar serta penerima Zakat, Infaq, Sedekat, 

Wakaf (ZISWAF) biasanya membutuhkan informasi 

keuangan syariah mengenai sumber serta penyaluran 

dana ZISWAF tersebut. 

6. Karyawan serta kelompok yang mewakilinya biasanya 

membutuhkan informasi keuangan syariah berkaitan 

dengan profitabilitas dan stabilitas entitas syariah 

ditempat bekerjanya, utamanya untuk menilai 

kemampuan dala hal membayar balas jasa, manfaat 

pensiun serta kesempatan kerja. 

7. Pemasok serta mitra usaha lainnya biasanya 

membutuhkan informasi keuangan syariah untuk 

memutukan apakah jumlah hutang akan dapat dibayar 

sesuai jatuh tempo, karena hal ini berkaitan dengan 

kelangsungan perusahaan. 

8. Pelanggan biasanya membutuhkan informasi 

keuangan syariah untuk mengetahui informasi 

kelangsungan hidup entitas syariah apabila pelanggan 

tersebut terlibat dalam perjanjian jangka panjang. 

9. Pemerintah membutuhkan informasi keuangan 

syariah untuk mendapatkan informasi yang 
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dibutuhkan dalam hal menetapkan kebijakan pajak, 

penyusunan statistik pendapatan nasional, dan lainnya. 

10. Dunia akademik biasanya membutuhkan informasi 

keuangan syariah untuk mendapatkan informasi yang 

dapat memenuhi kebutuhan riset di bidang akuntansi 

syariah. 

11. Masyarakat biasanya membutuhkan informasi 

keuangan syariah untuk melihat kecenderungan (trend) 

tertentu serta perkembangan terakhir dari entitas 

syariah serta rangkaian aktivitasnya. 

 

Pemegang Sertifikasi Akuntansi Syariah 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelengarakan Sertifikasi 

Akuntansi Syariah (SAS) sejak tahun 2008 dan menjadi 

pelaksana ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS) satu-

satunya di Indonesia. Ujian sertifikasi SAS ditempuh oleh 

para akuntan yang akan berpraktik di bidang akuntansi 

syariah seperti Auditor Syariah ataupun akuntan syariah di 

LKS. Ujian SAS ini juga merupakan salah satu strategi dalam 

pengembangan profesi keilmuan dan keahlian di bidang 

akuntansi syariah dalam rangka penyesuaian dengan 

perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. 

Adanya sertifikasi SAS seharusnya dapat mengoptimalkan 

kinerja auditor syariah, namun sertifikasi yang ada saat ini 

dirasa masih belum dapat mencakupi konsep dasar serta 

proses pada audit syariah ataupun pelatihan khusus auditor 

syariah seperti yang diterapkan di beberapa negara. 

Tantangan lainnya yang menjadi kendala dalam profesi 

akuntan syariah terutama auditor syariah terdapat empat 
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faktor yaitu penerapan audit yang berdasarkan hukum 

syariah seperti kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, 

serta isu yang berkaitan dengan independensi (Mardiyah & 

Mardian, 2015). 

Tabel 22-4 Total SDM Profesi Auditor Syariah di Indonesia 

No Keterangan Jumlah 

1 Pengurus DSN MUI di Bidang Perbankan Syariah 7 orang 

2 Akuntan Publik di Bidang Perbankan Syariah pada 

KAP Berdasarkan data OJK 

145 orang 

3 Auditor bersertifikat CPA IAPI 2.163 orang 

4 Auditor bersertifikat CA IAI 346 orang 

5 Auditor bersertifikat USAS IAI 97 orang 

Sumber: Jusri & Maulidha (2020) 

Menurut data dari IAI pada tahun 2020, hanya terdapat 97 

orang yang memiliki sertifikat pendidikan ataupun pelatihan 

di bidang syariah yaitu pemegang USAS IAI, sedangkan 

lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2020 

sangat banyak dimana bank syariah berjumlah 189 yang 

terdiri dari BUS, UUS dan BPRS serta belum termasuk 

jumlah dari lembaga non bank syariah yang juga cukup 

banyak. Kebutuhan akan kompetensi pada bidang akuntansi 

maupun audit syariah menjadi sangat krusial (Putri & 

Hidayati, 2019). Adanya ketimpangan antara SDM yang 

berkompeten dan berkualitas pada profesi akuntansi syariah 

dengan kebutuhan industri entitas syariah menjadi salah satu 

urgensi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan 

minat para akuntan untuk mempelajari dan mendapatkan 

sertifikasi akuntansi syariah. 
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Tidak seimbangnya antara kompetensi di bidang keuangan 

dengan akuntansi di bidang syariah, sertifikasi yang masih 

belum optimal, dan minimnya lembaga pendidikan/ 

pelatihan yang memberikan kurikulum akuntansi ataupun 

audit syariah  akan sangat memengaruhi minimnya auditor 

syariah yang kompeten di Indonesia (Izzatika & Lubis, 

2016). Sertifikasi merupakan hal krusial karena menjadi tolak 

ukur dari kompetensi auditor syariah, namun ketiadaan 

lembaga khusus yang menyediakan program sertifikasi bagi 

auditor syariah inilah yang menyebabkan kualitas dari 

auditor syariah masih dipertanyakan. Apabila auditor syariah 

tidak berkompeten melakukan audit syariah pada LKS maka 

akan mengakibatkan tidak optimalnya proses audit yang 

tidak relevan dalam hal pengungkapan kepatuhan syariah 

pada LKS (Jusri & Maulidha, 2020). 

 

Perkembangan Riset Akuntansi Syariah 

Riset Akuntansi Syariah 

Menurut hasil riset bibliometrik akuntansi syariah dari 

Rusydiana, Taqi, Firmansyah, Assalafiyah, & Kustiningsih 

(2020) menyatakan bahwa terdapat 556 publikasi riset terkait 

Akuntansi Syariah sejak tahun 1999 hingga tahun 2020. 

Salah satu jurnal internasional bereputasi yang banyak 

membahas akuntansi syariah adalah Journal of Islamic 

Accounting and Business Research. Penulis yang paling produktif 

pada riset tersebut adalah Karim RAA, namun yang menarik 

terdapat penulis dari Indonesia yang memiliki rekam jejak 

yang panjang dalam dunia riset akuntansi syariah yaitu 

Harahap SS (dari tahun 2003-2017) dan Triyuwono (dari 

tahun 2004-2019). Negara yang paling banyak memberikan 
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kontribusi riset terkait akuntansi syariah adalah Malaysia 

dengan 15 publikasi risetnya, sedangkan Indonesia hanya 

mempublikasikan kurang dari 5, sehingga riset terkait 

akuntansi syariah di Indonesia harus semakin ditingkatkan 

kembali agar dapat memberikan kontribusi yang baik 

terhadap perkembangan akuntansi syariah saat ini. 

 

Riset Audit Syariah 

Audit syariah masih menjadi isu hangat dalam akuntansi 

syariah. Namun, studi tentang masalah ini masih belum 

banyak diteliti, walaupun selama lebih dari tiga atau empat 

dekade, isu terkait audit syariah diangkat oleh para ulama, 

namun berdasarkan database penelitian Scopus, riset tentang 

audit syariah kurang dari 100 dokumen (walaupun 

meningkat dari tahun ke tahun) (Mardian & Handoko, 

2021). Menurut hasil riset dari Mardian & Handoko (2021) 

terdapat 3 kluster dalam riset audit syariah yaitu (1) shariah 

audit & human resources; (2) Shariah Audit, Shariah Supervisory 

Board  & Shariah Evaluation; (3) Shariah Audit and Corporate 

Governance. 
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Masa Depan Ekonomi Syariah di 

Indonesia  

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti 

 

Abstrak 

Perjuangan untuk menegakkan sistem ekonomi syariah perlu 

dilakukan secara berkesinambungan dalam tatanan ekosistem 

yang terintegrasi. Untuk itu, agar masa depan perekonomian 

syariah di Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka diperlukan 

adanya penguatan pada empat pilar utama, yaitu pilar pendidikan, 

pilar kelembagaan, pilar kebijakan, dan pilar partisipasi dan sinergi. 

Pilar pendidikan diterjemahkan melalui pengembangan sistem 

pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas, program literasi 

berkelanjutan, dan pengembangan riset strategis yang akan 

meningkatkan kualitas sistem ekonomi syariah. Pilar kelembagaan 

dibangun di atas upaya pengembangan struktur kelembagaan 

ekonomi syariah yang efektif, peningkatan kualitas SDM yang ada, 

penguatan inovasi program dan produk ekonomi syariah, serta 

optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung 

operasionalisasi kelembagaan ekonomi syariah. Pilar kebijakan 

dikembangkan melalui desain kebijakan yang selaras antara 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta adanya advokasi 

kebijakan yang berkelanjutan. Sedangkan pilar partisipasi dan 

sinergi diimplementasikan melalui peningkatan inklusi ekonomi 

syariah, penguatan sinergi domestik, dan pengembangan 

kerjasama internasional. 

Kata kunci: ekonomi syariah, pendidikan, kelembagaan, 

kebijakan, sinergi 
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Abstrak 

The struggle to uphold Islamic economic system requires 

continuous effort in an integrated ecosystem. Therefore, in 

order to create a better future of Islamic economy in 

Indonesia, strengthening four pillars comprising education, 

institution, policy, and participation and synergy is highly 

needed. Education pillar is defined through development of 

qualified Islamic economics education, continuous literacy 

program, and strategic research that can upgrade the quality 

of Islamic economic system. Institution pillar is built based 

on development of effective Islamic economic institution, 

human resource quality improvement, strengthening Islamic 

economic program and product, and optimization of 

technology utilization that can support operational aspect of 

Islamic economic institution. Policy pillar is developed 

thorugh compatible policy design at both central and 

regional governments, and through the presence of 

continuous policy advocacy. Lastly, participation and 

synergy pillar is implemented through expansion of the 

Islamic economic inclusion, strengthening domestic synergy 

and enhancing international collaboration. 

Keywords: education, institutional, Islamic economy, 

policy, synergy 
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Pendahuluan 

Masa depan adalah kondisi yang penuh dengan 

ketidakpastian. Tidak ada satu orang pun yang dapat 

memastikan bagaimana kondisinya di masa depan. Ini adalah 

area yang ghaib, yang hanya Allah SWT-lah yang 

mengetahuinya. Namun Islam mengajarkan bahwa 

seseorang wajib melakukan ikhtiar dalam mendorong 

terciptanya masa depan yang lebih baik. Ikhtiar yang optimal, 

yang disertai dengan tawakkal, adalah sikap yang wajib 

ditunjukkan oleh mereka yang beriman kepada Allah.   

Desain masa depan, yang dilakukan hari ini, akan 

menentukan arah dan wajah masa depan yang ingin dituju, 

terlepas apakah hal tersebut dapat dicapai atau tidak di dunia 

ini. Yang terpenting adalah adanya proses yang sungguh-

sungguh, yang dilakukan secara terencana, melalui 

pemanfaatan semua potensi yang dimiliki, serta dieksekusi 

secara berjamaah melalui proses kolaboratif yang melibatkan 

semua pihak dengan baik. Inilah yang harus dilakukan dalam 

upaya kita mendesain masa depan perekonomian syariah di 

Indonesia. Ekonomi syariah di masa yang akan datang, harus 

lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. 

Untuk mendorong agar masa depan ekonomi syariah di 

Indonesia berjalan menuju arah yang lebih baik, maka 

diperlukan kesungguhan usaha dari semua pemangku 

kepentingan strategis yang ada. Dalam konteks ini, sejumlah 

ikhtiar untuk merancang masa depan ini telah dilakukan, 

salah satunya adalah melalui Masterplan Ekonomi dan 

Keuangan Syariah (MEKSI) 2019 – 2024. Dokumen ini 
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mencoba memotret dan memberikan panduan peta jalan 

menuju tahun 2024, dimana yang diharapkan adalah 

tercapainya cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan 

keuangan syariah nomor satu di dunia. Suatu ambisi yang 

sangat positif, yang diharapkan dapat direalisasikan secara 

bersama-sama. Namun demikian, terlepas dari peta jalan 

yang ada tersebut, yang lebih penting adalah bagaimana 

memastikan bahwa peta jalan tersebut dapat dieksekusi 

dengan baik. Manajemen eksekusi ini merupakan salah satau 

kelemahan yang seringkali dihadapi oleh bangsa ini. Untuk 

itu, memastikan agar manajemen eksekusi ini dijalankan 

dengan baik, merupakan hal yang sangat krusial karena akan 

sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi 

syariah di masa depan.  

 

Gambar 23-1 Pilar Masa Depan Ekonomi Syariah 
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Dalam mendorong masa depan ekonomi syariah yang lebih 

baik di Indonesia, penulis berpendapat bahwa masa depan 

tersebut harus dibangun di atas pondasi sistem nilai ekonomi 

syariah yang kuat, dan di atas empat pilar utama, yaitu pilar 

pendidikan, pilar kelembagaan, pilar kebijakan, dan pilar 

partisipasi dan sinergi (lihat Gambar 23-1). Sebagai pondasi 

dasar, penerapan sistem nilai ekonomi syariah memiliki 

peran yang sangat penting. Ini dikarenakan posisi sistem nilai 

yang menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah 

dengan ekonomi konvensional. Nilai-nilai seperti keadilan, 

kejujuran, dan keseimbangan di atas prinsip maqashid syariah, 

merupakan nilai dasar yang harus menjiwai dan 

mengarahkan seluruh aktivitas perekonomian syariah di 

semua lini. Karena itu, proses edukasi dan internalisasi nilai 

ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu dilakukan 

secara masif dan sistematis dengan memanfaatkan semua 

saluran dengan baik. 

  

Pilar 1 : Pendidikan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pendidikan sangat 

sentral. Pendidikanlah yang akan menentukan kualitas sistem 

perekonomian syariah, karena pendidikan sangat 

menentukan pemahaman publik terhadap ekonomi syariah. 

Selain itu, pendidikan ekonomi syariah juga sangat 

menentukan kualitas SDM yang dihasilkan. SDM inilah yang 

nantinya akan menggerakkan perekonomian syariah, baik 

dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.  
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Dari sisi permintaan, pendidikan yang baik akan melahirkan 

SDM yang akan bisa menggerakkan roda permintaan akan 

produk-produk ekonomi syariah, seperti produk makanan 

halal, produk perbankan dan keuangan syariah, dan lain-lain. 

Sementara dari sisi supply, pendidikan yang berkualitas akan 

melahirkan SDM yang siap membawa bendera institusi 

ekonomi dan keuangan syariah, seperti perusahaan kosmetik 

dan obat-obatan halal dan perusahaan asuransi syariah, ke 

arah yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pasar, 

dalam hal ini adalah para konsumennya.  

Untuk itu, dalam pembangunan pilar pendidikan ini, ada tiga 

program utama yang perlu mendapatkan perhatian kita 

semua. Ketiga program tersebut adalah : (i) penyelenggaraan 

sistem pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas, efektif, 

dan terintegrasi; (ii) program literasi ekonomi syariah 

berkelanjutan; dan (iii) pengembangan program riset 

strategis, yang diharapkan memberi input pada proses 

penguatan sistem dan kebijakan ekonomi syariah. 

 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Berkualitas 

Indonesia adalah negara yang sangat progresif dalam 

penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah 

di dunia. Dalam INCEIF Refinitiv Islamic Finance Knowledge 

Outlook Report 2020, Indonesia ditempatkan sebagai negara 

yang memiliki jumlah perguruan tinggi penyelenggara 

pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. 

Bahkan jumlahnya jauh melebihi Inggris Raya dan Malaysia 

yang berada di posisi kedua dan ketiga di dunia.   
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Tabel 23-1  Data Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan 

Keuangan Syariah 

 
Sumber:  Tim Pokja Harmonisasi Nomenklatur Prodi S1 Ekonomi 

Syariah KNEKS – AFEBIS (2021) 

Data pada Tabel 23-1 menunjukkan bahwa saat ini terdapat 

858 program studi S1 rumpun keilmuan ekonomi dan 

keuangan syariah. Keseluruhan prodi ini terbagi menjadi 15 

klaster, dengan ragam yang sangat variatif, dan beberapa 

klaster bahkan tidak ada di luar negeri. Sebagai conoth 

adalah prodi manajemen haji dan umrah serta prodi 
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pariwisata syariah. Ini menunjukkan dinamika yang sangat 

luar biasa serta animo publik yang tinggi. Dari jumlah 

tersebut, mayoritas program studi, yaitu sebanyak 818 prodi, 

berada di bawah supervisi Kementerian Agama, dan sisanya 

berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya, pengembangan 

prodi-prodi ini didominasi oleh perguruan tinggi Islam, baik 

negeri maupun swasta.  

Tinggal sekarang adalah terkait dengan kualitas yang dimiliki 

prodi-prodi tersebut. Data yang dihimpun Tim Pokja 

Harmonisasi Nomenklatur Prodi S1 Ekonomi Syariah 

KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 

Syariah) dan AFEBIS (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam), menunjukkan bahwa hingga April 2021 baru 

45 prodi saja yang terakreditasi A/Unggul atau 5,2 persen. 

Adapun sisanya terakreditasi B/Baik Sekali (229 prodi), 

terakreditas C/Baik (319 prodi) dan belum terakreditasi (225 

prodi). Tentu angka ini masih jauh dari ideal dimana kita 

berharap jumlah prodi yang terakreditasi A atau Unggul bisa 

dominan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan 

dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

ekonomi syariah agar SDM yang dihasilkan betul-betul 

memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

itu, agar kualitas pendidikan ini dapat ditingkatkan, maka ada 

tiga aspek yang perlu diperkuat.  

Pertama, kualitas kurikulum pendidikan ekonomi syariah. Ini 

sangat penting mengingat kurikulum sangat menentukan 

arah pendidikan ekonomi syariah. Terkait ini, upaya 

KNEKS dan AFEBIS dalam mengupayakan adanya 
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harmonisasi dan benchmarking kurikulum sesuai arahan Wakil 

Presiden KH Ma’ruf Amin merupakan langkah strategis. 

Diharapkan upaya tersebut akan berujung pada 

penyederhanaan nomenklatur program studi rumpun 

keilmuan ekonomi syariah, sekaligus pada peningkatan 

kualitas kurikulum yang dihasilkan. Selain itu, Indonesia 

perlu mengembangkan kerjasama global terkait aspek 

kurikulum ini. Langkah IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia) yang bergabung dengan I-FIEFE (International 

Federation of Islamic Economics and Finance Education) 

yang berpusat di Malaysia, diharapkan menjadi langkah 

strategis yang akan membawa dampak positif pada 

penguatan kurikulum pendidikan ekonomi dan keuangan 

syariah.  

Selain itu, dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) yang dikembangkan pemerintah, diharapkan akan 

ada sinkronisasi antara kampus dengan industri. Kampus 

diharapkan dapat mengembangkan sistem pendidikan yang 

semakin relevan dengan tantangan dan kebutuhan pasar, 

meski pendidikan bukanlah subordinat dari industri, namun 

menjaga relevansi dengan kebutuhan lapangan perlu 

mendapat perhatian serius dari kampus. Karena itu, review 

kurikulum secara berkala dengan melibatkan pandangan dan 

masukan industri menjadi sangat penting untuk dilakukan.   

Kedua, kualitas tenaga pendidik atau dosen. Ini adalah hal 

kedua yang perlu ditingkatkan kualitasnya karena kualitas 

tenaga pendidik akan sangat memengaruhi kualitas anak 

didik. Kesiapan mahasiswa untuk terjun di masyarakat 

sangat ditentukan oleh proses belajar mengajar yang 
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berujung pada kualitas delivery kurikulum oleh tenaga 

pendidik. Disinilah pentingnya peran kampus untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas para dosen melalui 

perencanaan yang baik. Meski saat ini kecenderungan 

pemanfaatan teknologi semakin tinggi dalam proses belajar 

mengajar, namun ada hal yang tidak bisa digantikan oleh 

teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), 

yaitu minimal pada aspek silaturahmi dan personal bonding 

(hubungan personal yang mengikat) antara dosen dengan 

mahasiswa, tenaga pendidik dengan peserta didik. Selain 

tentu aspek keberkahan dan pola komunikasi dua arah yang 

bersifat produktif. 

Para tenaga pendidik juga harus memiliki semangat belajar 

yang berkelanjutan, dan tidak merasa puas dengan 

pencapaian yang ada saat ini. Updating pengetahuan terkini 

menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas ini. Jangan 

sampai tenaga pendidik tidak ter-update dengan pengetahuan 

dan metodologi pembelajaran yang terkini. Tentu 

keterlibatan para tenaga pendidik dalam dinamika riil 

perekonomian syariah akan memberi nilai tambah yang 

diperlukan peserta didik.  

Ketiga, kualitas referensi dan buku ajar. Inilah hal ketiga yang 

selanjutnya perlu mendapat perhatian semua pemangku 

kepentingan. Inisiatif KNEKS yang berkolaborasi dengan 

10 kampus dalam memproduksi buku ajar untuk acuan 

bersama merupakan hal yang perlu diapresiasi. Namun 

demikian, yang perlu diperhatikan adalah agar konten yang 

dituliskan dalam referensi dan buku ajar, hendaknya 

menggambarkan satu kesatuan konsep ekonomi syariah, 
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mulai dari epistemologi, ontologi hingga aksiologinya. Jadi 

bukan hanya sekedar kumpulan pemikiran yang 

digabungkan dalam satu buku. Untuk itu, perlu diintensifkan 

berbagai kegiatan workshop maupun diskusi intensif terkait 

dengan konten ini, sehingga terlihat diferensiasi dan 

perbedaan konsep yang fundamental dan signifikan antara 

ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. DPP IAEI 

juga merencanakan untuk mempersering kegiatan workshop 

terkait konten ini pada sisa masa kepengurusan saat ini yang 

akan berakhir pada tahun 2023 mendatang.  

 

Program Literasi Berkelanjutan 

Literasi adalah hal yang sangat penting karena akan 

memengaruhi pemahaman. Pemahaman ini yang akan 

sangat menentukan tindakan dan aktivitas seseorang. Ketika 

seseorang memiliki literasi yang baik pada suatu hal, maka ia 

akan memiliki pemahaman yang baik terhadap sesuatu 

tersebut, dan itu akan menentukan apakah ia akan bertindak 

atau tidak bertindak atas sesuatu tersebut. Demikian pula 

dalam konteks ekonomi syariah. Sebagai contoh, jika 

seseorang telah memiliki literasi produk halal bersertifikasi 

yang baik, maka ia hanya akan mengkonsumsi makanan yang 

telah memiliki sertifikat halal resmi. Ia tidak akan tergoda 

untuk mengkonsumsi makanan yang belum jelas 

kehalalannya. 

Untuk itu, sebagai upaya untuk memperbesar jumlah 

masyarakat yang mau berpartisipasi dan terlibat dalam 

kegiatan ekonomi syariah, baik pada sisi permintaan maupun 
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pada sisi penawaran, baik sebagai konsumen maupun 

produsen produk halal, maka penguatan literasi menjadi kata 

kunci yang perlu diperhatikan. Seluruh pihak harus 

bekerjasama dalam memperkuat aspek literasi ini, apalagi 

literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih sangat 

rendah, bila dibandingkan dengan potensi yang ada.  

Dari hasil survey Bank Indonesia diketahui bahwa tingkat 

literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia 

pada tahun 2021 mencapai angka 20,1 persen, naik dari 

sebelumnya 16,2 persen pada tahun 2020. Ini berarti ada 20,1 

persen masyarakat, atau seperlima jumlah penduduk, yang 

sangat well-literate terhadap ekonomi dan keuangan syariah. 

Tentu kita berharap bahwa angka ini bisa terus meningkat 

dari waktu ke waktu, apalagi angka ini baru berbicara 

ekonomi dan keuangan syariah secara umum. Karena itu, 

diperlukan adanya terobosan program literasi yang efektif 

agar setiap segmen dalam masyarakat bisa semakin well-literate 

terhadap ekonomi syariah. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan 

literasi ekonomi syariah ini. Pertama, konten literasi, dimana 

hal ini terkait dengan materi-materi ekonomi syariah yang 

perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk 

pemilihan bahasa yang menyesuaikan dengan target segmen 

masyarakat yang disasar. Kedua, penggunaan saluran literasi 

yang tepat, apakah saluran tradisional seperti kegiatan 

pengajian dan majelis taklim, saluran media massa baik cetak 

maupun elektronik, maupun media sosial dan media lainnya 

yang dianggap efektif untuk menjangkau segmen masyarakat 

yang disasar. Ketiga, sang pembawa pesan atau the messenger. 
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Ini bisa para ustadz, para kyai, artis, figur publik, dan tokoh-

tokoh yang berpengaruh pada segmen masyarakat yang 

dituju. Karena itu, pelatihan-pelatihan khusus kepada para 

messenger ini perlu diperbanyak dan diperluas. Insya Allah 

ketiga hal ini apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi 

ekonomi syariah masyarakat. 

 

Program Riset Strategis 

Program ketiga dalam memperkuat pilar pendidikan ini 

adalah pengembangan riset strategis. Riset-riset ini 

mencakup riset dasar (basic research), riset aplikatif (applied 

research) dan riset kebijakan (policy research). Ketiga jenis riset 

ini perlu untuk terus dikembangkan dan diperkuat dalam 

rangka memperkuat pembangunan ekonomi syariah.  

Basic research sangat diperlukan dalam pengembangan 

ekonomi syariah secara keilmuan, seperti pada hal 

perumusan konsep dan teori di bidang ekonomi syariah. 

Pada beberapa sektor, perkembangan keilmuan dan teorisasi 

ekonomi syariah sudah berada pada level yang advance. 

Sebagai contoh pada sektor zakat dan wakaf. Pada keilmuan 

zakat, Indonesia telah melahirkan sejumlah produk 

pengetahuan yang menjadi referensi global, khususnya bagi 

para pegiat dan akademisi zakat. Lahirnya sejumlah alat ukur, 

seperti indeks zakat nasional dan indeks desa zakat, telah 

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keilmuan 

zakat. Demikian pula dengan adanya indeks wakaf nasional 



 

 

 

 582 

yang juga mendorong positioning Indonesia semakin kuat 

dalam gerakan wakaf internasional.  

Namun demikian, diperlukan penguatan pada pondasi 

ekonomi syariah seperti teori-teori dasar mikroekonomi dan 

makroekonomi syariah, agar tidak menimbulkan kesan 

duplikasi dengan sedikit modifikasi dari mikroekonomi dan 

makroekonomi konvensional, sementara pada sisi esensi 

hampir tidak ada perbedaan. Disinilah pentingnya dukungan 

riset-riset dasar strategis yang mampu memberikan input 

pada penguatan dan pengembangan keilmuan ekonomi 

syariah. Basic research ini juga diharapkan dapat memberikan 

terobosan-terobosan teoritis yang menjadi dasar bagi 

pengembangan sistem perekonomian syariah. 

Pada sisi applied research, diperlukan adanya dorongan yang 

lebih strategis agar pada tataran aplikasi, praktek ekonomi 

syariah juga dapat dibimbing oleh riset-riset terapan yang 

berkualitas. Berbagai inovasi dan terobosan kreatif yang lahir 

dari riset terapan yang berkualitas, diyakini akan semakin 

memperkuat kualitas pembangunan sistem perekonomian 

syariah yang komprehensif. Disinilah pentingnya 

membangun kolaborasi strategis antara dunia kampus dan 

riset, dengan dunia praktisi pada semua bidang ekonomi 

syariah, baik di sektor riil, sektor keuangan maupun sektor 

sosial.  

Adapun policy research sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas kebijakan ekonomi syariah yang ada. Kebijakan yang 

menggunakan basis data dan riset yang berkualitas, akan 

menjadi kebijakan yang tepat dan efektif dalam 
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mengembangkan sistem ekonomi syariah. Sebagai contoh, 

salah satu faktor yang mampu mengakselerasi pengumpulan 

zakat nasional hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu 2016-

2020, maupun empat kali lipat khusus BAZNAS dalam 

periode yang sama, adalah karena dukungan kebijakan yang 

berbasis riset. Keberadaan Indeks Zakat Nasional (IZN) 

memiliki peran fundamental sebagai guidance dan alat untuk 

memonitor tingkat efektivitas kebijakan yang diambil. Juga 

sebagai sarana untuk memberikan input kebijakan yang lebih 

baik dan lebih tepat bagi pengelolaan zakat yang lebih 

transparan, akuntabel, dan profesional.  

Dengan demikian, keberadaan riset-riset dalam tiga klaster 

di atas sangat penting untuk dikelola dengan baik. Kampus 

dan pusat-pusat studi dapat dijadikan sebagai mitra dalam 

pengembangan riset-riset strategis yang bersifat high impact.  

 

Pilar 2 : Kelembagaan 

Pilar kedua yang memengaruhi masa depan sistem 

perekonomian syariah adalah pilar kelembagaan. 

Kelembagaan memegang peranan yang sangat penting 

karena ia sangat menentukan delivery produk ekonomi syariah 

dan tingkat kepercayaan publik pada ekonomi syariah. 

Wajah ekonomi syariah sangat bergantung pada wajah 

lembaganya. Jika kelembagaan ekonomi syariah berjalan 

dengan baik, maka kepercayaan dan tingkat partisipasi publik 

akan semakin meningkat. Jika sebaliknya, maka kepercayaan 

dan tingkat partisipasi publik tidak akan optimal. 
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Disinilah tantangan terberat pada pilar kelembagaan ini. 

Untuk itu, agar masa depan ekonomi syariah bisa berjalan 

dengan lebih baik, maka ada empat program utama yang 

perlu dikembangkan. Keempatnya adalah : (i) 

pengembangan struktur kelembagaan yang efektif, efisien, 

dan adaptif terhadap perubahan; (ii) peningkatan kualitas 

SDM; (iii) inovasi program dan produk ekonomi dan 

keuangan syariah; dan (iv) optimalisasi pemanfaatan 

teknologi. 

 

Struktur Kelembagaan 

Kelembagaan akan berjalan dengan baik ketika memiliki 

struktur yang baik, yang dicirikan dengan tingkat efisiensi 

dan efektivitas yang baik, serta kemampuan adaptasi yang 

baik (agile institution). Kelembagaan ekonomi syariah harus 

memiliki struktur yang mampu menjawab tantangan dan 

kebutuhan masyarakat, serta mampu menjaga relevansinya 

dengan masyarakat. Jika kelembagaan tidak mampu menjaga 

relevansi ini, maka akan ditinggalkan publik secara otomatis. 

Dalam kaitan dengan poin struktur kelembagaan ini, maka 

desain struktur kelembagaan harus memperhatikan sejumlah 

aspek penting. Pertama, dasar legalitas kelembagaan. 

Dengan kata lain, struktur yang dikembangkan harus selaras 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Jangan sampai mengembangkan struktur kelembagaan yang 

bertentangan dengan ketentuan yang ada. Meski demikian, 

struktur ini harus fleksibel. Kedua, aspek governance atau tata 

kelola kelembagaan, baik good corporate governance bagi 
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perusahaan-perusahaan di sektor riil dan di sektor keuangan 

syariah, maupun good amil governance bagi lembaga zakat dan 

good nazhir governance bagi lembaga wakaf. Setiap terminologi 

memiliki makna dan pendekatan tersendiri, yang sesuai 

dengan karakter sektornya. 

Ketiga, perangkat kelembagaan yang sesuai dengan tujuan 

kelembagaan ekonomi syariah itu sendiri. Jangan sampai 

perangkat yang dikembangkan tidak sejalan dan tidak sesuai 

dengan tujuan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah 

yang ada. Keempat, untuk menjadi agile institution, yaitu 

lembaga yang lincah dan adaptif, maka perangkat 

kelembagaan harus didesain untuk memiliki ruang dan 

mekanisme adaptasi terhadap perubahan, meski harus tidak 

sejalan dengan rencana awal. Kelima, memaknai efisiensi 

dan efektivitas hendaknya tidak hanya berbicara mengenai 

biaya semata, namun harus mengedapankan sisi 

kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar, baik bagi 

lembaga ekonomi syariah itu sendiri, maupun bagi 

masyarakat secara luas. Inilah lima hal yang perlu mendapat 

perhatian agar struktur kelembagaan bisa terus lincah dan 

mampu menjaga relevansi keberadaannya bagi masyarakat. 

 

Peningkatan Kualitas SDM  

SDM merupakan faktor yang paling memengaruhi dinamika 

dan wajah kelembagaan ekonomi syariah yang ada. Pada 

akhirnya, kelembagaan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas 

SDM yang dimilikinya. Karena itu, upaya peningkatan 

kualitas SDM secara berkelanjutan perlu dilakukan dan 
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menjadi prioritas bagi lembaga ekonomi syariah yang ada. 

Jangan pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada saat 

ini. Perbaikan berkelanjutan adalah suatu keniscayaan, dan 

SDM merupakan faktor kunci yang menetukan keberhasilan 

continuos improvement. 

SDM kelembagaan ekonomi syariah perlu dibekali dengan 

pemahaman yang utuh mengenai kelembagaan ekonomi 

syariah yang dikelolanya. Tentu ada perbedaan-perbedaan 

mendasar antara kelembagaan di sektor riil syariah, sektor 

keuangan syariah, maupun sektor ZISWAF yang merupakan 

sektor sosial syariah. Konsepsi fundamental kelembagaan 

beserta ciri khas dan keunikan karakteristiknya harus dapat 

dipahami dengan baik oleh seluruh SDM yang dimiliki suatu 

lembaga ekonomi syariah. Jangan sampai ada percampuran 

logika antar sektor, yang berpotensi membuat kelembagaan 

ekonomi syariah tidak mampu mencapai tujuannya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM ini adalah 

melalui proses sertifikasi, yang diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi SDM yang ada. Patut disyukuri 

bahwa program sertifikasi SDM ekonomi syariah kini 

semakin bermunculan, seperti sertifikasi kompetensi 

pengawas syariah, sertifikasi manajemen resiko bagi direksi 

dan komisaris perusahaan keuangan syariah, maupun 

sertifikasi amil yang dikembangkan BAZNAS dan FOZ 

(Forum Zakat) serta sertifikasi nazhir yang dikembangkan 

oleh BWI bekerjasama dengan FWP (Forum Wakaf 

Produktif). Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan 

kompetensi SDM yang ada saat ini.  
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Inovasi Program dan Produk 

Inovasi ini tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang sangat 

menentukan keberlanjutan lembaga ekonomi syariah. 

Inovasi ibarat ruh yang perlu untuk terus digerakkan. Jika 

tidak bergerak, maka ia akan mati. Ketiadaan inovasi 

merupakan pukulan telak yang dapat mengancam nyawa 

institusi ekonomi syariah. Karena itu, inovasi berkelnajutan 

perlu untuk terus didorong pada setiap lembaga ekonomi 

syariah. 

Inovasi pada sektor riil syariah, sektor keuangan syariah, 

maupun sektor ZISWAF harus bisa menghantarkan 

ekonomi pada kondisi pertumbuhan ekonomi berkeadilan, 

pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. 

Inovasi, baik program maupun produk, akan memberi nilai 

tambah pada upaya pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. Sampai saat ini, telah banyak inovasi program dan 

produk ekonomi syariah yang telah dihasilkan. Contohnya 

adalah inovasi produk kombinasi antara wakaf uang dengan 

sukuk negara dalam bentuk penerbitan Cash Waqf Link 

Sukuk (CWLS), baik yang menyasar investor/wakif institusi 

maupun individu (ritel). CWLS yang diterbitkan pada 2020 

dan 2021 merupakan salah satu bentuk terobosan yang 

mencoba untuk menggali potensi wakaf uang.  

Kemudian contoh yang lain adalah program Zakat on SDGs 

yang dikembangkan BAZNAS bersama UNDP, yang 

menjadi contoh innovative financing dalam mengoptimalkan 

instrumen keuangan sosial Islam dalam membantu negara 

ini mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian 
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pula dengan inovasi di perbankan syariah dimana telah ada 

bank syariah yang memfasilitasi pembukaan rekening secara 

online, sehingga membuat nasabah baru merasa nyaman dan 

tidak perlu mengantri di kantor cabang bank syariah. 

Pendeknya, banyak terobosan dan inovasi yang 

dikembangkan, dan ini tidak boleh berhenti.  

Gagasan baru perlu untuk terus dieksplorasi, untuk 

perbaikan dan peningkatan sistem ekonomi syariah. 

Misalnya terkait dengan gagasan untuk mendorong 

pembentukan lembaga penjaminan dan pengembangan aset 

wakaf (LP3AW), yang perlu diarahkan untuk mendorong 

pemanfaatan yang lebih luas atas aset-aset wakaf yang ada, 

sehingga aset wakaf tersebut menjadi produktif dan 

memberikan manfaat sosial ekonomi yang besar bagi 

masyarakat.  

Intinya, diskursus mengenai upaya-upaya penguatan 

ekonomi syariah perlu terus didorong. Terlepas apakah nanti 

pada tataran implementasinya suatu gagasan feasible untuk 

dilaksanakan atau tidak, namun diskursus yang sehat dan 

produktif biasanya akan selalu melahirkan solusi-solusi yang 

bersifat workable.  

 

Pemanfaatan Teknologi 

Aspek yang tidak kalah penting adalah terkait dengan 

pemanfaatan teknologi bagi kemajuan perekonomian 

syariah. Dalam konteks ini, industri ekonomi syariah, baik di 

sektor riil maupun sektor keuangan, telah berupaya 
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memanfaatkan kemajuan teknologi, apalagi di tengah 

kondisi pandemi yang masih belum sepenuhnya usai saat ini.  

Pemanfaatan teknologi ini terbukti mampu mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Sektor zakat 

misalnya, saat BAZNAS memulai program digitalisasi pada 

tahun 2016, kontribusi pengumpulan ZIS secara digital baru 

mencapai angka 1 persen. Namun di tahun 2020, kontribusi 

tersebut telah mengalami peningkatan signifikan hingga 24 

persen. Artinya, peran teknologi digital sangat dirasakan oleh 

gerakan zakat secara keseluruhan. Demikian pula 

pemanfaatan platform teknologi untuk pengumpulan wakaf 

uang maupun wakaf melalui uang, telah bisa mengangkat 

pengumpulan wakaf uang meski masih sangat kecil 

dibandingkan dengan potensinya.  

Keberadaan teknologi ini juga membantu memudahkan 

business process yang harus dijalankan institusi ekonomi 

syariah. Aplikasi mobile banking dan internet banking misalnya, 

telah mamberikan kemudahan bagi nasabah untuk 

melakukan transaksi keuangan. Bahkan penggunaan 

teknologi ini menjadi salah satu faktor yang membuat bank 

syariah mampu bertahan di tengah pandemi dan resesi. 

Demikian pula pada produk-produk industri halal, seperti 

makanan dan minuman halal serta fashion Islami, dimana 

pemasaran online menjadi hal yang sangat krusial, sebagai 

bagian dari penetrasi pasar. Tentu itu semua akan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan para produsen dan distributor 

produk halal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang 

ada, untuk membangun berbagai platform e-commerce yang 

handal dan memudahkan konsumen.  
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Ke depan, pemanfaatan teknologi menjadi semakin penting, 

apalagi berdasarkan sensus kependudukan BPS, 52 persen 

penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z 

yang tentu saja sangat melek teknologi. Ini artinya, masa 

depan ekonomi syariah akan diisi oleh orang-orang yang 

melek teknologi dan menjadikan teknologi sebagai bagian 

dari gaya hidup mereka. Karena itu, setiap lembaga ekonomi 

syariah harus dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan 

teknologi secara berkesinambungan. 

 

Pilar 3 : Kebijakan 

Kebijakan pemerintah sangat menentukan kondisi 

perekonomian syariah. Dalam dua tahun terakhir penulis 

melihat adanya akselerasi dalam konteks dukungan 

kebijakan, terutama setelah berdirinya KNEKS (Komite 

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Juga dukungan 

sejumlah otoritas terkait seperti Bank Indonesia, ikut 

memberikan dorongan dan dukungan yang lebih baik dalam 

pengembangan kebijakan perekonomian syariah. 

Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri dengan 

kondisi yang ada. Ini dikarenakan masih tingginya 

kesenjangan antara potensi dan realisasi ekonomi syariah, 

yang hal tersebut dapat direduksi dengan adanya kebijakan 

yang efektif dan tepat sasaran. Serta masih adanya ruang-

ruang kebijakan yang memerlukan adanya improvement. 

Sebagai contoh, kebijakan terkait nazhir wakaf uang yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, belum memberikan ruang yang cukup bagi 
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perbankan syariah untuk menjadi nazhir wakaf uang. Posisi 

mereka masih dibatasi sebagai LKS PWU (Penerima Wakaf 

Uang), yang tentu saja membuat mereka kesulitan jika ingin 

memberdayakan wakaf uang yang ada, selain hanya untuk 

menambah dana pihak ketiga saja.  

Terkait dengan pilar kebijakan ini, paling tidak, ada dua 

program yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, 

desain kebijakan untuk mendukung ekonomi syariah, harus 

selaras antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Kedua, 

perlunya advokasi kebijakan secara berkelanjutan, untuk 

memperbaiki area-area kebijakan yang memerlukan 

perbaikan dan peningkatan.  

 

Desain Kebijakan Pusat dan Daerah  

Keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah adalah hal 

yang sangat penting. Kualitas kebijakan ini sangat 

memengaruhi performa kelembagaan ekonomi syariah yang 

ada. Jika kebijakan yang diambil kepala daerah kurang 

mendukung ekonomi syariah, maka dipastikan 

perkembangan ekonomi syariah di daerah tersebut akan 

mengalami stagnasi. Sebaliknya, dukungan kepala daerah 

yang kuat, akan membuat peran ekonomi syariah menjadi 

sangat signifikan dan berdampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat. 

Untuk itu, perlu dilakukan edukasi, sosialisasi, dan 

koordinasi yang kuat dengan unsur pimpinan daerah, baik di 

tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Desain 

kebijakan yang terdapat dalam MEKSI (Masterplan 
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Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia) misalnya, perlu 

disosialisasikan kepada para kepala daerah, agar mereka 

dapat menerjemahkan MEKSI dalam bentuk kebijakan yang 

bersifat kongkrit di daerah. Tanpa ada keselarasan kebijakan 

antara pusat dan daerah, maka perkembangan ekonomi 

syariah akan terhambat.  

Sebagai contoh, pemahaman para kepala daerah mengenai 

pariwisata halal masih belum seragam. Bahkan ada kepala 

daerah yang menolak wilayahnya dijadikan sebagai kawasan 

pariwisata halal, dengan alasan bertentangan dengan kearifan 

lokal. Padahal pariwisata halal bisa dilaksanakan pada 

kawasan yang mayoritas non muslim sekalipun. Di wilayah 

yang notabene mayoritas non-muslim, pariwisata halal harus 

dimaknai dengan kejelasan fasilitas wisata yang ada, apakah 

halal atau haram. Misalnya, ada pemisahan yang jelas dan 

tegas antara makanan halal dengan makanan tidak halal. Ada 

kejelasan informasi terkait ini yang bisa diakses oleh 

wisatawan. Jadi, di saat negara-negara non muslim seperti 

Korea Selatan dan Jepang memacu pertumbuhan pariwisata 

halal, makanan halal, dan industri halal lainnya, justru di 

sebagian wilayah Indonesia muncul gerakan penolakan 

wisata halal, dengan dalih kearifan lokal. Ini tentu sangat 

kontradiktif. 

Oleh karena itu, sosialisasi kepada para pimpinan daerah 

perlu untuk terus dikembangkan, agar mereka memiliki 

frekuensi yang sama ketika berhadapan dengan isu industri 

halal. Melalui sosialisasi ini diharapkan akan melahirkan 

berbagai kebijakan yang mendukung industri halal untuk 

terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi kepada 
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negara dan masyarakat. Kita berharap, hal tersebut bukan 

hanya dilakukan di sektor riil saja, namun juga mencakup 

sektor keuangan syariah dan ZISWAF.  

 

Advokasi Kebijakan 

Selanjutnya, program yang tidak kalah pentingnya adalah 

advokasi kebijakan. Ini perlu dilakukan sebagai bentuk 

kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik 

pusat maupun daerah. Setiap elemen masyarakat perlu 

memastikan agar tidak ada kezaliman dan ketidakadilan 

kebijakan yang akan membuat perekonomian syariah 

menjadi tidak berkembang. 

Advokasi ini pada dasarnya merupakan upaya untuk 

mengubah kebijakan publik, agar selaras dengan aspirasi 

yang ada, serta dapat melindungi hak-hak masyarakat. 

Advokasi ini perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan 

terukur. Dalam kebijakan halal misalnya, fokus utamanya 

bukanlah semata-mata pada sertifikasi halal, namun juga 

mencakup upaya peningkatan kesadaran halal yang masif, 

sehingga hak-hak masyarakat untuk dapat mengkonsumsi 

produk halal menjadi terlindungi. Inilah gunanya advokasi 

kebijakan halal. Demikian pula pada sektor keuangan 

syariah, advokasi diperlukan untuk mengawal kebijakan yang 

ada di sektor keuangan syariah. Jangan sampai kebijakan 

yang ada malah membuat industri keuangan syariah menjadi 

kurang kompetitif.  

Selain itu, advokasi kebijakan juga merupakan upaya untuk 

menyampaikan pesan esensi dan manfaat berekonomi 
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syariah, dan bagaimana melaksanakan kegiatan ekonomi 

syariah secara tepat. Dalam konteks kepala daerah yang 

belum memahami urgensi mengapa dirinya perlu 

menerbitkan kebijakan dan peraturan yang mendukung 

ekonomi syariah, maka advokasi kebijakan yang dilakukan 

harus dapat menggambarkan dan memberikan informasi 

mengenai manfaat yang akan dirasakan ketika membuat 

kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah. 

Manfaat-manfaat tersebut perlu dideskripsikan dengan jelas 

sehingga pemerintah daerah dapat menilai dan mengambil 

kesimpulan akan manfaat yang akan diperoleh jika 

mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ekonomi 

syariah di wilayahnya.  

 

Pilar 4 : Partisipasi dan Sinergi  

Pilar terakhir adalah partisipasi dan sinergi. Implementasi 

ekonomi syariah yang baik mensyaratkan adanya semangat 

partisipasi dan sinergi antar komponen dalam masyarakat. 

Tidak bisa ekonomi syariah itu dipraktekkan tanpa adanya 

semangat untuk terlibat secara aktif dan saling mendukung 

antara yang satu dengan yang lainnya. Semua harus bergerak 

bersama, dan menjadikan ekonomi syariah ini sebagai bagian 

dari kepentingan bersama yang perlu untuk diperjuangkan. 

Terkait penguatan pilar keempat ini, maka paling tidak ada 

tiga hal yang perlu diperjuangkan bersama. Pertama, 

perlunya peningkatan inklusi ekonomi syariah. Kedua, 

penguatan sinergi domestik antar para pemangku 

kepentingan ekonomi syariah nasional. Ketiga, perlunya 



 

 

 

 595 

pengembangan kerjasama internasional sebagai bagian dari 

upaya melakukan penetrasi di pasar global. 

 

Peningkatan Inklusi Ekonomi Syariah  

Inklusi ekonomi syariah pada dasarnya merupakan kondisi 

dimana semua komponen masyarakat, tanpa kecuali, dapat 

mengakses semua intrumen ekonomi syariah dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian akses yang 

semakin luas bagi masyarakat merupakan hal yang sangat 

penting dalam rangka mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam memanfaatkan seluruh produk dan 

layanan ekonomi syariah.  

Dengan pemahaman seperti itu, maka upaya peningkatan 

inklusi ekonomi syariah harus dimaknai sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya jangkau ekonomi syariah terhadap 

masyarakat, dimana kita berharap ekonomi syariah dapat 

melayani dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jangan 

sampai ada warga masyarakat yang excluded, tidak terlayani 

dan tidak dapat mengakses instrumen ekonomi syariah. 

Misalnya, jangan sampai ada masyarakat yang tidak dapat 

mengakses makanan halal, layanan perbankan syariah, 

layanan ZISWAF, maupun akses terhadap pendidikan dan 

informasi ekonomi syariah.  

Penguatan inklusi ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya 

partisipasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang 

ada. Untuk melayani warga masyarakat di wilayah terpencil 

agar dapat mengakses produk perbankan syariah, maka 

diperlukan sinergi antara industri perbankan syariah dengan 
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industri telekomunikasi, untuk memastikan adanya layanan 

transaksi secara online bagi masyarakat. Tidak bisa bank 

syariah bergerak sendiri karena adanya keterbatasan kantor 

cabang bank syariah yang belum bisa masuk ke seluruh 

wilayah di tanah air.  

Demikian pula diperlukan adanya partispasi dan dukungan 

ormas Islam seperti MUI dalam hal melakukan edukasi 

kepada masyarakat bahwa memilih instrumen perbankan 

syariah akan memberikan manfaat spiritual sekaligus 

manfaat ekonomi yang tinggi. Partisipasi para da’i dalam hal 

ini menjadi sangat penting. Karena itu, para da’i perlu 

dilibatkan oleh industri perbankan syariah untuk 

memperluas daya jangkau layanan produk perbankan syariah 

yang ada. Jadi peningkatan inklusi ekonomi syariah ini 

merupakan pekerjaan besar yang perlu melibatkan partisipasi 

dan sinergi seluruh pemangku kepentingan yang ada. 

Agar upaya penguatan inklusi ekonomi syariah ini berjalan 

dengan baik dan efektif, maka diperlukan adanya desain 

strategi yang tepat. Disinilah pentingnya penguatan 

kolaborasi semua pihak, agar agenda besar inklusi ekonomi 

syariah ini dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

Penguatan Sinergi Domestik 

Pada program kedua ini, diperlukan adanya penguatan 

sinergi secara domestik untuk memastikan agar ekonomi 

syariah nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

Para pelaku ekonomi syariah, baik yang ada di sektor riil, 

sektor keuangan, maupun sektor ZISWAF, harus dapat 
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membangun suatu ekositem yang terintegrasi dan saling 

memperkuat antara satu dengan lainnya. 

Sebagai contoh, di kawasan pariwisata halal, sebaiknya 

dibangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Hal 

tersebut antara lain dengan melibatkan lembaga keuangan 

syariah dalam memfasilitasi setiap transaksi yang dilakukan, 

industri makanan dan merchandise lokal yang memiliki 

kesadaran halal yang tinggi, serta lembaga ZISWAF yang 

nantinya memfasilitasi penunaian ibadah ZISWAF bagi para 

pelaku usaha yang ada sekaligus menyalurkannya pada 

program yang dapat memberdayakan kaum dhuafa di 

wilayah itu secara produktif. Dengan ekosistem yang 

terintegrasi, maka antara satu institusi ekonomi syariah 

dengan institusi ekonomi syariah lainnya, akan terjalin sinergi 

yang saling memperkuat. Akhirnya semua pihak pun 

berkepentingan untuk mempromosikan kawasan pariwisata 

halal tersebut. 

Ini adalah contoh bagaimana sinergi domestik yang 

diwujudkan dalam bentuk membangun ekosistem ekonomi 

syariah yang terintegrasi, mejadi hal yang perlu untuk 

dilakukan dan dikembangkan. Penguatan ekosistem ini 

merupakan hal yang sangat fundamental, agar instrumen 

ekonomi syariah bisa semakin memiliki peran yang 

signifikan dalam perekonomian nasional.] 

 

Pengembangan Kerjasama Internasional 

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, 

sudah selayaknya Indonesia menjadi pemimpin ekonomi 



 

 

 

 598 

syariah dunia. Karena itu, ambisi untuk menjadi pusat 

ekonomi dan keuangan syariah dunia di tahun 2024, 

merupakan hal yang wajar dan bukan mustahil dapat 

diwujudkan. Salah satu kuncinya adalah Indonesia harus 

melakukan penetrasi aktif secara internasional dalam semua 

bidang ekonomi syariah. 

Disinilah pentingnya untuk terus menjalin kerjasama secara 

internasional, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita 

Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kolaborasi 

internasional juga akan memperkuat arus perdagangan dan 

investasi antar negara, sehingga diharapkan dapat 

memberikan manfaat pada negara-negara yang terlibat. 

Selain itu, kerjasama internasional penting dilakukan sebagai 

sarana bertukar pengalaman dan pemikiran di bidang 

ekonomi syariah, serta sebagai sarana untuk mendapatkan 

ide dan gagasan baru sebagai hasil dari dinamika ekonomi 

syariah di negara lain. 

Sebagai contoh, pemanfaatan sukuk untuk membangun aset 

wakaf secara produktif yang diekmbangkan oleh Arab Saudi 

melalui skema sukuk al-intifa’ pada pembangunan Zam Zam 

Tower di Mekkah, telah memberikan inspirasi serupa di 

Indonesia untuk mengkombinasikan instrumen sukuk dan 

wakaf. Lahirnya Cash Waqkaf Linked Sukuk (CWLS) 

merupakan bagian inspirasi tersebut. Demikian pula negara 

lain dapat belajar dari Indonesia, yang antara lain terlihat dari 

semangat belajar sejumlah negara untuk mendalami 

keuangan mikro syariah dan mempelajari keilmuan zakat, 

antara lain belajar mengenai alat ukur kinerja perzakatan. 

Oleh karena itu, masa depan ekonomi syariah di Indonesia 
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harus diisi dengan penguatan kerjasama internasional 

sehingga negara-negara yang memiliki concern untuk 

mengembangkan ekonomi syariah, dapat daling belajar dan 

bertukar pikiran, yang ujungnya akan membawa pada 

komitmen kebersamaan secara internasional. 

 

Epilog 

Penulis berkeyakinan, bahwa pelaksanaan keempat pilar di 

atas, merupakan langkah terbaik untuk membangun masa 

depan ekonomi syariah yang lebih baik. Diperlukan adanya 

kesungguhan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan 

untuk mewujudkan hal tersebut. Semua pihak diharapkan 

dapat menjalankan perannya masing-masing, dan dapat 

bersinergi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Wallaahu 

a’lam. 
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Sinopsis 

Pembangunan ekonomi Syariah di Indonesia telah berjalan selama 

3 dekade. Di awal perkembangannya ekonomi Syariah cenderung 

berjalan bottom-up dengan intervensi pemerintah yang sangat 

terbatas. Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama yang 

menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, diikuti 

oleh asuransi Syariah (Takaful) dan reksa dana Syariah. Belum ada 

payung regulasi dan ekosistem pendukung yang berarti di era ini. 

Keberpihakan pemerintah pada industri ekonomi Syariah 

meningkat di dekade ke-2. Pada periode ini, pemerintah berfokus 

pada pembentukan ekosistem dan enablers bagi perkembangan 

industri halal guna memacu sektor riil perekonomian Indonesia. 

Keberpihakan pemerintah semakin terlihat di akhir dekade ke-3 

perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia yang ditandai 

dengan merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank 

Syariah Indonesia (BSI) dan akuisisi BMI oleh Badan Pengelola 

Keuangan Haji (BPKH). 

Hal ini menjadi modal penting untuk meningkatkan 

perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia ke 

berbagai sektor mulai dari perbankan, Industri Keuangan Non-

Bank (IKNB), pasar modal, industri halal, keuangan sosial Islam, 

dan ekosistem pendukung lainnya. Arah pembangunan ekonomi 

Syariah yang tepat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi 

nasional, khususnya di fase paska pandemi Covid-19. 
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