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ndeks saham merupakan
satuan perhitungan yang
disepakati bersama, dimana
perhitungan tersebut merupakan catatan pergerakan
harga saham dari pertama
beredar hingga sekarang. Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks yang telah diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tanggal 12 Mei 2011 dan
tergolong indeks baru di Indonesia.
Konstituen ISSI adalah seluruh
saham yang tergabung dalam Daftar
Efek Syariah (DES) dan tercatat di
BEI dimana pada saat ini jumlah
konstituen ISSI adalah sebanyak 303
saham sampai pada saat penelitian
ini dilakukan. Dengan telah diluncurkannya ISSI maka BEI memiliki
2 (dua) indeks yang berbasis saham
syariah yaitu ISSI dan JII. Meski
demikian, seluruh saham di JII listed
di ISSI.
Oleh karena Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tergolong suatu
indeks yang baru maka tingkat likuiditas dari saham-saham yang ada di
ISSI masih dipertanyakan. Sahamsaham yang ada di ISSI cenderung
fluktuatif apabila melihat dari
tingkat volatilitas beta dari individual saham yang ada di ISSI.
Berdasarkan portofolio sahamnya,
dari 303 saham ISSI tersebut secara
garis besar terbagi menjadi dua kategori portofolio saham, yaitu portofolio saham syariah yang stabil listing
di ISSI dan portofolio saham syariah
yang tidak stabil listing di ISSI.
Pengkajian ulang akan dilakukan
setiap enam bulan dimana para
emitennya selalu dievaluasi, mana
yang masih boleh bertahan, dan emiten mana yang harus keluar dari ISSI.
Studi ini mencoba membandingkan kinerja antara saham syariah
yang stabil dalam ISSI dan yang
tidak stabil dalam ISSI. Penelitian
ini dilakukan dari Januari 2011 sampai April 2013, dengan menggunakan
data harga bulanan dari seluruh
saham ISSI per waktu penelitian,
data harga IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) bulanan per waktu
penelitian, dan tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
Teknik pengolahan dan analisis
data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: menghitung risk and return, menghitung varian, menghitung
kovarian, menghitung beta, menghitung portofolio Sharpe index, Treynor index, dan alpha jensen index.

Stabilitas saham
Dari hasil pengolahan data 303
emiten selama 28 bulan diketahui
bahwa data-data emiten yang stabil
dan selalu berada dalam Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI) berjumlah 205 (dua ratus lima) emiten.
Berdasarkan sektor usahanya, saham
ISSI yang stabil terdapat dalam 8
(delapan) sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar
dan kimia, aneka industri, industri
barang konsumsi, properti dan konstruksi bangunan, infrastruktur dan
transportasi, perdagangan dan inves-
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Tabel 1. DafTar saham yang sTabil berDasarkan sekTor usaha

sumber : bei (2013), data diolah

Tabel 2. analisis Pengukuran kinerja kombinasi PorTofolio

tasi (lihat Tabel 1).
Sedangkan saham-saham ISSI
yang tidak stabil berjumlah 95
saham. Dengan demikian, jika ingin
berinvestasi secara syariah pada
Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI), maka ada sekitar 95 saham
yang harus selalu diganti-ganti.
Portofolio saham syariah
Portofolio adalah kombinasi atau
gabungan berbagai aset dan atau liabilitas. Teori portofolio membahas
proses seleksi dari berbagai portofolio
yang optimum, yaitu portofolio yang
memberikan tingkat bagi hasil tertinggi pada suatu tingkat risiko tertentu, atau tingkat risiko terendah dengan
tingkat hasil tertentu. Pada dasarnya
perusahaan merupakan portofolio
harta dan hutang yang mengandung
risiko. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana seorang
manajer perusahaan memilih dan
menentukan kombinasi terbaik antara
risiko dan tingkat bagi hasil.
Kombinasi beberapa aset yang

emperkuat kerjasama ekonomi dunia islam merupakan agenda global yang sangat strategis. keberadaan oki (organisasi kerjasama islam) sebagai
payung 57 negara islam harus dapat
dioptimalkan bagi kesejahteraan
umat secara global. Dengan jumlah
penduduk muslim yang mencapai
angka 1,65 miliar jiwa, maka negaranegara anggota oki seharusnya dapat membangun aliansi ekonomi
yang lebih kuat dan strategis.
sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar, indonesia seharusnya mampu memainkan peran yang
lebih strategis dalam upaya memperkuat kerjasama intra anggota oki,
termasuk menjadi inisiator bagi terwujudnya suatu blok ekonomi oki
yang tangguh dan disegani. Paling tidak, ada empat area kerjasama ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, dan harus dimanfaatkan sebagai entry point untuk
merealisasikan cita-cita berdirinya
blok ekonomi oki. secara domestik,
keempat area ini memiliki potensi
yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat indonesia.
Pertama, memperkuat kerjasama perdagangan. saat ini, volume
ekspor indonesia ke negara-negara
anggota oki baru mencapai angka 12
persen dari total ekspor nasional. untuk itu, dibutuhkan sejumlah langkah
strategis agar volume ekspor ini dapat ditingkatkan dan produk-produk
indonesia dapat memasuki serta menguasai pasar oki, khususnya pasar
Timur Tengah. Dengan kondisi regio-

nal yang baik, dimana tingkat pendapatan per kapita negara-negara Timteng ini relatif tinggi, maka indonesia
harus dapat memanfaatkannya dengan baik, antara lain melalui diversifikasi produk perdagangan dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal
kepada para eksportir.
Diversifikasi ini sangat penting,
terutama dalam hal industri manufaktur. hal ini dikarenakan mayoritas
negara-negara anggota oki, terutama yang berada di kawasan Timteng,
masih mengandalkan raw material
sebagai komoditas ekspornya dan
mengimpor barang jadi dari negaranegara lain. Disinilah pentingnya
peran negara dalam memperkuat industri kreatif dan industri pengolahan
lainnya. Dengan karakteristik perekonomian Timteng yang bertumpu pada
minyak dan gas, dan hasil dari migas
ini kemudian mereka manfaatkan
untuk membeli barang konsumsi bagi
keperluan domestik, maka penyediaan produk siap pakai menjadi sangat
penting. Tentu saja dengan catatan
bahwa aspek kesyariahan produk
tersebut perlu diperhatikan. Contohnya adalah jaminan kehalalan produk
pangan dan kosmetika.
berdasarkan data global islamic
finance report 2013, volume industri
pangan dan kosmetika halal secara
global telah mencapai angka usD 1,7
triliun. angka ini akan terus tumbuh
dengan laju yang melebihi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan
syariah dunia. indonesia sendiri masih
belum memaksimalkan potensi pasar
produk halal ini. karena itu, penyelesaian ruu jaminan Produk halal ini

Dengan telah
diluncurkannya ISSI
maka BEI memiliki 2
(dua) indeks
yang berbasis
saham syariah yaitu
ISSI dan JII.
mengandung risiko dalam bentuk
portofolio memberikan peluang investasi. Dengan tersedianya peluangpeluang investasi, maka akan diketahui bagaimana cara investor mengambil risiko dalam menentukan pilihannya. Dengan mengetahui nilai dari risiko dan tingkat bagi hasil dari
berbagai portofolio dan cara investor
menentukan pilihannya, maka dapat
ditentukan pilihan portofolio yang
optimum.

harus mendapatkan prioritas pemerintah dan DPr, dan kalau bisa diselesaikan oleh pemerintahan sby dan
periode DPr yang sekarang.
selanjutnya yang kedua adalah
kerjasama investasi dan keuangan
syariah. harus disadari bahwa peluang untuk mendatangkan dana investasi, khususnya dari Timteng,
amat sangat besar. Tidak kurang dari
usD 1 triliun saat ini berada di Timteng, dan tengah mencari instrumen
investasi syariah. Disinilah pentingnya
indonesia untuk terus mengembangkan instrumen-instrumen investasi
dan keuangan syariah. jangan kalah
oleh malaysia yang saat ini masih
menjadi tujuan utama investasi syariah. kita pun tidak boleh kalah oleh
inggris dan negara-negara barat
lainnya dalam menarik arus investasi
syariah ini.
untuk itu, dibutuhkan adanya
penguatan infrastruktur sistem dan
regulasi yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah.
selain itu, investasi strategis yang
perlu dikembangkan adalah investasi
di sektor pariwisata syariah. Volume
industri pariwisata syariah ini saja
sudah mencapai angka usD 126 miliar, dan akan terus berkembang dengan tren pertumbuhan yang tinggi.
Peluang ini harus dapat ditangkap
dengan baik mengingat indonesia
adalah negeri yang dikaruniai potensi
alam yang sangat indah. selama ini,
di musim liburan seperti sekarang
ini, turis-turis dari negara anggota
oki kebanyakan mampir di malaysia.
hanya sedikit yang kemudian melanjutkan perjalanan ke indonesia.

Dengan menggunakan kombinasi
data return, korelasi, dan risiko dari
masing-masing emiten, peneliti
memutuskan untuk membuat 3 (tiga)
kombinasi portofolio saham stabil
dan tidak stabil, dengan memberikan
bobot yang berbeda-beda dari masing-masing kombinasi tersebut.
Kombinasi pertama, 50 persen saham
stabil dan 50 persen saham tidak stabil. Kedua, 70 persen saham stabil
dan 30 persen saham tidak stabil.
Ketiga, 30 persen saham stabil dan
70 persen saham tidak stabil.
Untuk memilih dari tiga portofolio tersebut, penulis menggunakan
pendekatan Treynor index, Sharpe
index, dan Jensen index. Dari perhitungan ketiga indeks tersebut dapat
dilihat bahwa ketiga portofolio mempunyai kinerja yang baik (out perform) bila dibandingkan dengan kinerja pasar (market).
Namun kombinasi portofolio II,
yaitu 70 persen saham stabil dan 30
persen saham tidak stabil, memiliki
kinerja yang paling baik, dibandingkan dengan portofolio pertama
dan ketiga (lihat Tabel 1). Kombinasi
portofolio II memberikan return
sebesar 18.79 persen dan standar
deviasi sebesar 8.98 persen. Ini
menunjukkan bahwa kombinasi ini
adalah portofolio yang paling optimal
dan menguntungkan selama periode
2011-2013.
Namun demikian, yang menarik
adalah nilai beta portofolio saham pada portofolio III lebih baik dibandingkan dua kombinasi lainnya. Artinya, kombinasi ini tidak rentan terhadap gejolak makroekonomi. Dengan kata lain, kombinasi ketiga ini
relatif stabil terhadap kondisi pasar
yang tidak menentu. Wallahu a’lam. ■

ketiga, kerjasama zakat dan wakaf. Dengan potensi zakat oki yang
mencapai angka usD 600 miliar per
tahun (rp 7000 triliun), maka zakat
dapat dimanfaatkan sebagai alat
untuk memerangi kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan. karena itu,
indonesia harus mengambil peran
yang lebih aktif dalam mewujudkan
kerjasama zakat lintas negara. inisiatif baZnas, yang bekerjasama
dengan bank indonesia dan irTi iDb
untuk membangun standarisasi pengelolaan zakat dunia, merupakan
langkah yang strategis dalam merealisasikan kerjasama zakat global ini.
keberadaan lembaga seperti World
Zakat forum (WZf), harus pula dimanfaatkan dalam penguatan diplomasi dan kerjasama zakat. Demikian
pula dengan wakaf, dimana peluang
untuk kerjasama dalam memanfaatkan aset-aset wakaf bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan
umat, harus terus menerus didorong.
sedangkan yang keempat, kerjasama pendidikan dan sDm, sebagai
tulang punggung perekonomian oki
ke depan. Penulis melihat bahwa institusi pendidikan di indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk
menjadi tempat tujuan pendidikan
yang utama di kawasan asia Tenggara, mengalahkan malaysia dan singapura. betapa banyak pemuda asal
Timteng yang belajar di kedua negara
tersebut. Padahal, kualitas pendidikan kita pun tidak kalah. karena
itu, komitmen untuk memanfaatkan
setiap peluang kerjasama ini, harus
dapat dioptimalkan dengan baik oleh
indonesia. Wallahu a’lam. ■
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Faktor-Faktor yang Memengaruhi

ALOKASI
INFAK RUMAH TANGGA

B

erdasarkan sensus
Badan Pusat Statistik
(BPS) pada tahun
2010, penduduk Indonesia yang memeluk
agama Islam sebanyak 87,20 persen dari total populasi
sebesar 208 juta jiwa atau bertambah
sekitar 36 juta jiwa dalam kurun
waktu 10 tahun. Jika dihitung, potensi
infak yang akan dikumpulkan dari
GINA (Gerakan Infak nasional, yaitu
infak kolektif yang dipotong dari gaji
pegawai pemerintah seluruh Indonesia) adalah sebesar Rp 178.9 miliar per
tahun. Dengan asumsi jumlah PNS,
TNI/ABRI dan karyawan BUMN seluruh Indonesia sebanyak 9.350.455
orang, yang apabila berinfak antara
Rp 1.000 s.d Rp 10.000 per bulan akan
terkumpul Rp 14.908.599.000,-. Angka
tersebut menunjukkan suatu potensi
yang besar untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan tidak terkumpul pada suatu
golongan tertentu maka kesejahteraan
akan dapat diraih.
Kebahagiaan merupakan tujuan
utama kehidupan manusia. Manusia
akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat
material, seperti sandang, rumah, dan
kekayaan lainnya, dewasa ini lebih
banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.
Namun falah yang memiliki arti
kemuliaan dan kemenangan dalam
hidup harus dapat menjadi tujuan hidup setiap umat muslim. Istilah falah
menurut Islam diambil dari kata dalam Alquran, yang sering dimaknai
sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan
pada aspek spiritual. Karena itulah
kehidupan dunia merupakan ladang
bagi pencapaian tujuan akhirat. Meskipun demikian, falah mengandung
makna kondisi maksimum dalam
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan bergeser kedua kaki anak
Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima
perkara (yaitu): tentang umurnya
untuk apa ia habiskan, tentang masa
mudanya untuk apa ia gunakan,
tentang hartanya dari mana ia dap-
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atkan, dan dalam hal apa (hartanya
tersebut) ia belanjakan serta apa saja
yang telah ia amalkan dari ilmu yang
dimilikinya.” (HR Tirmidzi dan
Thabrani).
Hadist tersebut menegaskan bahwa Allah akan meminta pertanggung
jawaban atas setiap harta yang didapat, sehingga manusia harus melakukan perencanaan keuangan secara
baik dan tertata.
Dalam manajemen perencanaan
keuangan Islami, diperintahkan bahwa pos alokasi yang paling utama
sampai paling terakhir berdasarkan
urutannya adalah charity (donasi),
debt (utang dan tagihan), investment
(investasi), pengeluaran rutin termasuk di dalamnya lifestlye (gaya hidup).
Infak yang termasuk dalam donasi
(charity) memiliki pos yang paling
utama dan harus dikeluarkan secara
periodik. Berinfak adalah ciri utama
orang yang bertakwa seperti pada
(QS 2:3) dan (QS 3:134), ciri mukmin
yang bersungguh-sungguh imannya
seperti pada (QS 8:3-4) , serta ciri
mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi seperti pada (QS 35:29).
Berinfak akan melipat gandakan
pahala di sisi Allah seperti pada (QS
2:262).
Penelitian yang dilakukan di desa
Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari,
Kabupaten Bogor, menunjukkan
bahwa faktor-faktor yang memengaruhi alokasi infak rumah tangga
yaitu faktor kepekaan sosial (altruisme), pendapatan, serta pendidikan.
Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap besarnya
alokasi infak rumah tangga.
Mayoritas penduduk di desa ini
memiliki pendapatan berkisar pada

angka dua juta rupiah per bulannya.
Apabila dikaitkan dengan nisab zakat
profesi, maka dapat diketahui bahwa
mayoritas masyarakat di desa ini
masih belum wajib zakat namun
potensi infak di desa ini sangat besar.
Dari 60 responden diketahui bahwa
potensi infak di desa ini sebesar Rp
4.082.000,- per bulan dengan nilai
alokasi infak terkecil sebesar 4 ribu
rupiah per bulan serta nilai alokasi
infak terbesar sebesar 1 juta rupiah
per bulannya.
Dapat dilihat bahwa masyakarat
dengan pendapatan di bawah batas
nisab memiliki potensi yang begitu
besar, walaupun warga dalam keadaan sempit mereka dapat menyisihkan
pendapatannya untuk diinfakkan. Ini
dapat dijadikan sebagai pacuan untuk masyakarat perkotaan yang mayoritas memiliki kelapangan harta
bahkan sudah menjadi wajib zakat,
sehingga dapat mengalokasikan pendapatannya untuk diinfakkan lebih
besar lagi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang dalam keadaan sempit. Infak dapat menyucikan
jiwa dari sifat kikir (bakhtil). Sifat
kikir bersaudara dengan sifat tamak,
karena orang yang kikir berusaha
agar hartanya tidak berkurang karena zakat, infak, maupun sedekah.
Masyarakat di desa ini, lebih
memilih untuk mengalokasikan infak
melalui kotak amal. Selanjutnya diikuti dengan memberikan infak kepada pengemis atau pengamen yang
mereka temui, hanya sedikit sekali
yang mengalokasikan dana infak
dengan memilih menafkahi orang tua.
Infak seperti pada (QS 2:215) dapat
diberikan kepada ibu-bapak, kaum
kerabat, anak yatim, orang miskin
dan orang yang sedang dalam per-

jalanan. Infak lebih luas cangkupannya apabila dibandingkan dengan
zakat, karena infak tidak ditentukan
jumlahnya, penerimanya, maupun
waktunya.
Hasil lapang selanjutnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat
masih meletakkan pengeluaran rutin
atau konsumsi sebagai prioritas yang
utama, hanya sedikit sekali yang memilih untuk mengeluarkan dahulu
kewajiban yang dimilikinya (lihat
Tabel 1).
Setelah dilakukan scoring ternyata prioritas yang didahulukan oleh
masyarakat secara berurutan adalah
pengeluaran rutin/konsumsi, donasi
(zakat dan infak), investasi baru
kemudian diikuti dengan membayar
hutang. Hal yang sangat perlu untuk
diperhatikan, membayar hutang yang
sebenarnya merupakan suatu kewajiban namun pada kenyataan, kewajiban ini diletakkan sebagai prioritas
terakhir oleh masyarakat.
Dapat dilihat dengan pola pengeluaran rumah tangga yang seperti
ini, berarti masyarakat masih lebih
mendahulukan kepentingan duniawi.
Padahal pada QS 28:77 Allah memerintahkan umat-Nya untuk mencari
dahulu kebahagiaan akhirat namun
tanpa melupakan kebahagiaan dunia,
sehingga dapat disimpulkan bahwa
kebahagiaan dunia sebenarnya dapat
diletakkan sebagai prioritas yang
paling akhir. Selain itu, harta apa pun
yang diperoleh, tidak boleh dinggap
sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya. Infak dan sedekah (jariah,
wakaf) itulah sebenarnya milik
mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Wallahu
a’lam. ■

menyoal kebijakan
Pengelolaan gula nasional

Tamkinia

Dr Muhammad Findi A

Tabel 1. PrioriTas Pengeluaran Dana

ndustri gula pasir nasional (industri
gula nasional) merupakan sebuah
industri yang telah lama hadir di indonesia, yaitu berdiri sejak jaman kolonial belanda, dan hingga saat ini eksistensinya masih tetap penting di indonesia, meskipun sebagian besar pabrik
gula (Pg) yang ada di pulau jawa dianggap kurang efisien, disebabkan oleh keterbatasan lahan tebu dan barang-barang modal (capital goods) berupa mesin pengolahan yang sudah berumur tua.
Pada awal keemasan industri gula
nasional yang terjadi di era tahun 1930an, eksistensi industri gula nasional
sangat disokong oleh keberadaan lahanlahan tebu yang luas dan Pg-Pg berskala besar yang tersebar di pulau jawa,
terutama di jawa Timur seperti surabaya dan madiun, di jawa Tengah seperti
Pekalongan dan brebes. sedangkan di
jawa barat Pg tersebar di wilayah Cirebon. saat ini Pg di indonesia berjumlah
61, dengan perincian 51 berstatus
bumn dan 10 berstatus perusahaan
swasta nasional.
Peran pemerintah
masalah internal produktivitas pengolahan gula yang rendah, diperparah
dengan regulasi pemerintah yang cenderung menjadikan industri gula nasional
sebagai pasar terbuka bagi masuknya
produk gula impor. salahsatu momentum penting yang merubah struktur pasar industri gula menjadi sebuah struktur
pasar yang terbuka (bisa oligopoli atau
bisa juga persaingan monopolistik) adalah
dengan dikeluarkannya keppres no. 19
Tahun 1998 tentang Perubahan status
bulog atau yang lebih dikenal sebagai
kebijakan liberalisasi Pangan nasional.
keppres ini pada intinya mengatur
bahwa peran bulog terbatas hanya mengelola pengadaan beras saja. sementara
pengadaan komoditas-komoditas pangan
di luar beras seperti tepung terigu, jagung, gula pasir, kacang kedelai, minyak

goreng dan komoditas pangan lainnya,
diserahkan kepada mekanisme pasar.
kelemahan institusionalisasi dalam
membangun proses politik yang demokratis, menyebabkan hubungan pribadi
menjadi mekanisme utama dalam hubungan sosial, politik, ekonomi serta
hubungan manusia lintas aspek kehidupan. kelemahan institusionalisasi hubungan lintas aspek kehidupan itu
antara lain memberi peluang kepada
berlangsungnya hubungan kolusi antara
penguasa politik dengan pengusaha.
Penyederhanaan (penciutan) sistem
pengawasan atas nama sentralisasi kekuasaan, yang terkombinasi secara tidak rasional tatanan birokrasi negara,
memotivasi hubungan kolusif di antara
penguasa politik dan pengusaha untuk
berkembang menjadi proses yang berskala besar dan berbobot, sehingga
mampu mengancam kehidupan masyarakat-bangsa-negara. kelemahan institusionalisasi dan kontrol melandasi terjadinya berbagai bentuk krisis di indonesia dewasa ini, sebagaimana tercermin
dalam krisis moneter, krisis persaingan
usaha yang sehat, dan krisis kepercayaan
politik masyarakat terhadap pemerintah.
sebagai industri strategis nasional,
sejatinya penyediaan gula harus disediakan oleh Pabrik gula (Pg) yang efisien
dengan dukungan mesin-mesin pengolahan produksi yang moderen. Tetapi
pada kenyataannya, pada dekade (sepuluh tahun) terakhir ini, Pg-Pg di indonesia, terutama Pg-Pg besar milik
bumn yang terdiri dari PTPn iX, X, dan
Xi yang tersebar banyak di pulau jawa,
masih menghadapi masalah pola produksi yang belum optimal, yaitu rendahnya nilai rendemen pengolahan tebu
menjadi gula. berdasarkan data dari
Dewan gula indonesia (Dgi), selama
periode 2004-2009, rendemen produksi
gula pasir nasional per tahun rata-rata
hanya mencapai 7,4 persen. Diprediksi
rendemen gula nasional pada tahun

2013-2014 tidak akan lebih dari 10 persen. artinya rendemen gula nasional
masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan periode awal ketika
industri gula nasional baru dimulai.
sedangkan nilai rendemen gula pada masa-masa keemasan Pg (tahun1930-an s/d akhir tahun 1990-an)
nilai rendemennya terbilang tinggi, yakni
rata-rata sebesar 12,4 persen per tahun.
artinya perbandingan nilai rendemen
gula di awal tahun berdirinya industri gula, dengan era sekarang telah terjadi penurunan sebesar 5 persen. Padahal industri gula nasional yang berjumlah 61
unit itu seharusnya semakin produktif
dan efisien dalam upaya memenuhi permintaan konsumen domestik, baik industri pangan maupun rumahtangga yang
semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Dari sisi regulasi sebagai soft policy,
bangsa indonesia patut beersyukur, karena regulasi yang ditunggu-tunggu oleh
masuarakat indonesia yang mengatur
persaingan usaha di indonesia pada akhirnya disusun oleh DPr bersama pemerintah. Pada tahun 1999, Pemerintah ri di bawah kepemimpinan b.j. habibie bersama DPr ri menetapkan undang-undang no.5 Tahun 1999 tentang
larangan Praktek monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat.
undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam mengatur hubungan antara negara dan pengusaha di indonesia. undang-undang ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan strategis
bagi perbaikan kondisi persaingan usaha
di indonesia yang penuh dengan distorsi
berupa praktek monopoli dan praktekpraktek persaingan usaha yang tidak
sehat seperti persekongkolan tender dan
lain-lain, termasuk dalam kasus kartel
industri gula nasional yang rentan menenkan pertumbuhan industri gula
nasional.
kartel adalah salah satu bentuk
kerusakan yang ditimbulkan oleh aktiv-

itas ekonomi yang dilakukan manusia
di muka bumi ini yang bertujuan untuk
memenuhi keuntungan semata, yang
pada akhirnya dapat berdampak buruk
terhadap urusan ekonomi itu sendiri
dan bahkan politik serta sosial. hal ini
telah diperingatkan oleh allah sWT
dalam al-Quran: “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia;
allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar)” (Qs. 30:41).
Para pakar ekonomi islam telah
sepakat mengatakan bahwa kartel dan
persaingan usaha tidak sehat lainnya
seperti monopoli pada sektor ekonomi
menyebabkan banyak hak yang terampas, dan dapat memperlambat turunnya
keberkahan/kebaikan karena mengabaikan perintah allah dan rasul-nya.
Diantara dampak yang ditimbulkan
praktek kartel adalah: mematikan persaingan yang sehat dan syar’i, menurunnya tingkat kepedulian sosial, hadirnya pasar gelap (black market), dan
lainnya yang membahayakan individu
dan pasar itu sendiri.
oleh karena itu negara melalui
kPPu wajib melakukan pengawasan
yang ketat terhadap pasar industri pangan gula nasional dari pengaruh kartel
dan praktek-praktel persaingan usaha
yang tidak sehat. negara hendaknya
dapat menjadi sebuah lembaga yang
dapat mengontrol dan mengawasi pasar
serta menetapkan aturan-aturan sekaligus hukuman yang setimpal terhadap
pelanggaran yang terjadi. allah sWT
berfirman: “(yaitu) orang-orang yang
jika kami beri kedudukan di bumi,
mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat
yang makruf dan mencegah dari yang
mungkar; dan kepada allah-lah kembali
segala urusan” (Qs 22:41). Wallahu
a’lam. ■
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Faktor-Faktor yang Memengaruhi

PREFERENSI MAHASISWA
TERHADAP TABUNGAN SYARIAH

P

eran perbankan sebagai perantara (intermediasi) antara pihak
pemilik dana (surplus
unit) dan pihak yang
membutuhkan dana
(deficit unit) mengharuskan bank
untuk menghimpun dan menyalurkan
dana agar perannya sebagai lembaga
intermediasi dapat dirasakan oleh
masyarakat. Sebagian besar dana
pada bank syariah dihimpun langsung
dari masyarakat, hal ini terlihat dari
persentase Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada sumber dana di perbankan
syariah yang mencapai 89.30 persen.
Penghimpunan dana dari masyarakat tentu saja memerlukan strategi
yang jitu, termasuk bagi mahasiswa.
Mereka dalam kesehariannya membutuhkan jasa perbankan untuk kepentingan yang berbeda-beda seperti
transfer uang bulanan, menabung,
dan transaksi jual beli online. Data
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2010 menyebutkan bahwa penduduk
dengan usia 15-19 tahun sebanyak
20.871.086 orang, dan usia 20-24 tahun sebanyak 19.878.417 orang.
Mahasiswa adalah kalangan yang
termasuk dalam rentang usia tersebut. Data ini menunjukkan bahwa
kalangan mahasiswa memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi perbankan syariah.

Lieke Khairina Mukti
mahasiswa s1 ekonomi
syariah fem iPb

Dr Sri Mulatsih
Dosen ie fem iPb

Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).
IPB memiliki 15.464 mahasiswa strata satu pada tahun 2012-2013. IPB
merupakan perguruan tinggi negeri
yang terkenal dengan karakter religiusnya yang kental. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang aktif dan
banyaknya jumlah mahasiswa muslim di IPB dan itu merupakan potensi
besar bagi perbankan syariah. Namun dalam pembuatan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM), mahasiswa IPB
wajib memiliki KTM dari bank dengan menggunakan sistem konvensional.
Hal ini berbeda dengan kebijakan
kampus yang memberi kebebasan
dosen dan staff untuk memilih perbankan syariah atau perbankan konvensional dalam pembuatan kartu.
Walaupun demikian, diluar KTM
tersebut mahasiswa IPB masih dapat
untuk membuka rekening tabungan
di bank syariah.
Data dalam penelitian ini diambil
melalui kuesioner online yang disebarkan kepada mahasiswa strata satu
IPB dengan jumlah 30 mahasiswa
dari Program Studi Ekonomi Syariah
(Prodi Eksyar) dan 30 mahasiswa non
Prodi Eksyar. Metode analisis yang
digunakan adalah metode regresi
logistik.

Salahuddin El Ayyubi
sekretaris Prodi ekonomi
syariah fem iPb

Preferensi mahasiswa IPB
Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa preferensi responden mahasiswa Prodi Eksyar terhadap tabungan syariah berada dalam kategori
sangat tinggi. Hal ini terlihat dari
jumlah responden yang memilih untuk menggunakan tabungan syariah
yaitu sebanyak 25 orang dari 30 responden. Sedangkan preferensi respon-

bukan
Tafsir

Dosen IE FEM IPB

M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Tabel 2. fakTor-fakTor yang memengaruhi Preferensi mahasisWa iPb
TerhaDaP Tabungan syariah

den mahasiswa selain Prodi Eksyar
terhadap tabungan syariah berada
dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan hanya 9 orang dari 30 responden tersebut yang memilih untuk
menggunakan tabungan syariah.
Alasan tertinggi responden mahasiswa Prodi Eksyar menggunakan tabungan syariah adalah untuk menghindari riba yaitu sebesar 55 persen.
Alasan ini sama dengan alasan terbesar responden non Prodi Eksyar yang
memilih tabungan syariah karena
ingin menghindari riba.
Adapun terkait tabungan konvensional, penelitian ini menunjukkan
bahwa alasan terbesar dari kedua
kelompok responden dalam memilih
tabungan konvensional adalah karena lebih memberikan kemudahan.
Hal itu disebabkan rekening tabungan tersebut menyatu dengan KTM
sehingga responden merasa tidak
perlu untuk membuka rekening yang
lain. Responden juga mengakui bahwa mesin ATM dan kantor cabang
bank konvensional lebih mudah ditemukan dan banyak supermarket,
restaurant, hotel, departement store
yang telah bekerjasama dengan bank
konvensional dalam transaksi pembayaran.
Selanjutnya, penelitian ini juga
menunjukkan bahwa faktor yang

paling memengaruhi mahasiswa
dalam memilih bank adalah variabel
pengetahuan terhadap tabungan
syariah, variabel kepercayaan terhadap tabungan syariah, dan variabel
jenis kelamin. Hal ini dapat diartikan
bahwa responden mahasiswa yang
memiliki skor pengetahuan lebih
besar memiliki peluang untuk menggunakan tabungan syariah 1.864 kali
lebih besar dibanding responden mahasiswa yang memiliki skor pengetahuan lebih rendah.
Responden mahasiswa yang
memiliki skor kepercayaan lebih
tinggi memiliki peluang untuk menggunakan tabungan syariah 1.507
lebih besar dibanding responden
mahasiswa yang memiliki skor kepercayaan lebih rendah. Peluang responden perempuan untuk menggunakan
tabungan syariah lebih besar 6.033
kali dibandingkan responden lakilaki
Dari hasil penelitian di atas, ada
beberapa hal yang dapat menjadi saran pada penelitian ini. Pertama, perbankan syariah hendaknya melakukan sosialisasi di kampus-kampus
Indonesia dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai
kelebihan-kelebihan tabungan syariah dan pentingnya peran pemuda
dalam perkembangan ekonomi Islam.

Sosialisasi atau kampanye ini dapat
dilakukan dengan cara membuat
event besar dengan acara yang digemari oleh kalangan mahasiswa. Promosi produk bank syariah kepada
mahasiswa juga dapat dilakukan
dengan cara mengundang mahasiswa
untuk melakukan kunjungan ke kantor pusat perbankan syariah, mengadakan program beasiswa dari bank
syariah, dan membuat program On
The Job Training untuk mahasiswa.
Kedua, perbankan syariah seharusnya dapat menjaga Sharia Compliance agar nasabah semakin mempercayainya. Termasuk juga dengan meningkatkan lagi fasilitas tabungan
syariah khususnya pada penambahan
mesin ATM dan kantor cabang karena
mahasiswa menginginkan kemudahan
dalam bertransaksi. Penambahan
fasilitas ini juga perlu diperhatikan di
daerah-daerah karena beberapa responden menyatakan bahwa masih
sulit menemukan kantor cabang bank
syariah di daerah asalnya.
Ketiga, melihat tingginya minat
mahasiswa IPB kepada tabungan
syariah, akan lebih baik jika IPB
mendukungnya dengan memberikan
fasilitas pilihan KTM syariah bagi
mahasiswa seperti kebijakan IPB
kepada dosen dan staff IPB. Wallaahu
a’lam. ■

‘memasarkan’ moralitas

s

Dr Iman Sugema

Tabel 1. alasan resPonDen memilih Tabungan syariah

ecara ekonomi, moralitas
memiliki konsekuensi dalam kaitannya dengan
(in)efisiensi. Dalam konteks ini,
seorang bermoral berarti memberlakukan adanya pengawasan
mandiri (self-monitoring) secara
sadar olehnya karena komitmen
atas nilai-nilai yang diyakininya
atau kesepakatan yang telah
dibuatnya.
katakan dalam perdagangan, ada situasi dimana tingkat
kepercayaan sangat tinggi di antara penjual dan pembeli. Contohnya bisa ditemui di berbagai
pesantren dimana para santri
bisa membeli jajanan di kantin
yang tanpa penjagaan. mereka
cukup menaruh uang belanja di
kotak yang disediakan sesuai
jumlah rupiah yang dibelinya.
kondisi ini bisa terjadi karena penjual meyakini kecilnya
kemungkinan pembeli melakukan kecurangan dengan mengambil barang tanpa membayarnya. Demikian halnya santri sebagai pembeli juga meyakini
konsekuensi melakukan hal terlarang. implikasi ekonominya,
karena tak perlu menghabiskan
waktu menunggu barang dagangan, atau mengupah penunggu jajanan, biaya transaksi
bisa lebih murah dan harga jual

bisa ditekan. efisien.
sebaliknya, di lingkungan
dimana kemungkinan kecurangan (moral hazard) lebih terbuka,
bila berharap tingkat keuntungan yang sama, mau tak mau harus ditetapkan harga jual yang
lebih mahal karena adanya biaya
tambahan dari menjaga barang
dagangan sampai akad transaksi dilakukan. Dalam metode
transaksi yang lebih mutakhir,
proses transaksi bisa juga dilakukan misalnya dengan teknologi mesin pemindai, tapi selama
belum mencapai skala ekonomi
tertentu, hal ini menimbulkan
konsekuensi biaya tambahan.
Dalam perdagangan dimana
informasi tidak simetris, biaya
transaksi tambahan atas ‘konsekuensi moral’ adalah segala
macam biaya yang timbul demi
menghindari kemungkinan kerugian akibat ketidaktahuan atau
keraguan atas potensi kecurangan yang dapat terjadi. Dengan
adanya tambahan biaya ini, penjual mau tak mau menetapkan
apa yang dinamakan ‘morality
risk premium’ terhadap harga
jualnya. hal ini merupakan gambaran bahwa dalam satu pasar
dimana kemungkinan tindakan
moral hazard terjadi, tingkat efisiensi transaksi akan selalu lebih

rendah, yang kemudian menyebabkan harga yang lebih tinggi.
inefisiensi ekonomi juga bisa
muncul dalam berbagai kasus
dan bentuk lain. Di dunia kerja
misalnya, inefisiensi satu perusahaan juga sangat terkait erat
dengan perilaku moral hazard
karyawan, misalnya perilaku bolos kerja, pura-pura sakit dan
sejenisnya. Permasalahan bukan hanya terkait absensi kerja.
lebih samar lagi terjadi bahkan
ketika karyawan masuk kerja
namun memiliki produktifitas
dan etos kerja yang rendah.
secara teori, ada dua tipe
moralitas yakni moralitas intrinsik yang berasal dari keyakinan
(termasuk nilai agama), dan berupa ‘induced morality’ yang lahir dari penerapan kerangka
aturan dengan seperangkat supervisi dan monitoringnya. Dalam moralitas bentuk yang kedua, teknologi dapat berperan
penting. misalnya perilaku karyawan dapat terpantau dari aktifitas mereka di media sosial.
Perusahaan bisa menilai apakah
seorang salesman sedang berada di luar atau hanya duduk
santai di meja kerjanya.
salah satu upaya pertama
mendorong proses ‘pemasaran
moralitas’ adalah dengan mela-

kukan kuantifikasi moralitas.
salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan ‘morality
score’ yang bisa dihitung berdasar indeksasi etos kerja dan perilaku karyawan apakah tergolong baik, netral, atau berkinerja
tidak memadai. skor ini kemudian bisa digunakan untuk menganalisa penyebab tinggi rendahnya produktifitas karyawan
dan perusahaan.
Telah banyak dikemukakan
pentingnya peranan moralitas
dalam bisnis, namun masih belum banyak ulasan bagaimana
aplikasi ‘pasar moralitas’ agar
secara lebih efektif. Penyebab
klasiknya tak lain karena pandangan tradisional bahwa moralitas adalah nilai (bukan komoditas) sehingga tidak sulit dikuantifikasi apalagi diperjualbelikan.
Di masa sekarang, paradigma ini perlahan mulai berubah
setidaknya telah mulai banyak
disinggung bagaimana moralitas
bisa diperlakukan sebagai asset
yang berimplikasi baik bagi
masing-masing pribadi maupun
bagi entitas bisnis.
Pasalnya, jika moralitas tidak diindahkan, tindakan-tindakan buruk pelaku moral hazard
akan memarginalkan perilaku
baik. Tak hanya itu, pembiaran

yang dilakukan bahkan bisa
menghardik perilaku dan orangorang baik keluar sistem. ini
mirip seperti gresham law yang
menyatakan bila dalam satu wilayah beredar dua jenis uang,
‘uang baik’ dan ‘uang buruk’ maka lambat laun yang tersisa peredarannya dalah ‘uang buruk’.
itulah sebagian urgensi ‘pasar moralitas’ yang berperan penting dalam memperbanyak kemunculan orang berintegritas,
memfasilitasi dan mengapresiasi
perilaku baik, yang semuanya diperlukan oleh perusahaan sebagai penggunanya. sebaliknya
pembiaran perilaku tak baik hanya akan berujung pada tersingkirnya perilaku baik, penurunan
produktifas, dan penurunan daya
saing bisnis. maka benarlah
orang bijak mengatakan bahwa
degradasi moral adalah akumulasi hasil dari kegagalan memberi
hukuman bagi pelanggar, serta
pembiaran perilaku buruk serta.
itulah sebagian tantangan
para agamawan dan penggiat
ekonomi syariah dalam membuka peluang moralitas lebih
mengemuka. apalagi seperti
yang dikampanyekan, sistem
ekonomi ini sangat menjunjung
tinggi perilaku ekonomi berbasis
moralitas. ■

