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ndonesia saat ini menjadi salah
satu negara yang cukup banyak
mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Penempatan TKI paling banyak
tersebar di kawasan Asia. Korea
Selatan menjadi salah satu negara yang
paling banyak dituju oleh para pekerja
asal Indonesia. Pada umumnya, tenaga
kerja memiliki kebutuhan yang sangattinggi untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer, menabung, payment, kliring dan transaksi lainnya selama mereka berdomisili di negara mereka bekerja. Sehingga, kehadiran bank
sebagai lembaga intermediasi sangat dibutuhkan, termasuk perbankan syariah.
Meskipun belum ada bank syariah di
Korea Selatan, akan tetapi Korea Selatan
dapat dijadikan sebagai peluang untuk
mengembangkan perbankan syariah.
Pada akhir tahun 2015, telah ada satu
bank konvensional dari Indonesia yang
membuka cabangnya di Korea Selatan.
Untuk itu, menghadirkan layanan perbankan syariah merupakan kesempatan
yang baik yang dapat dimanfaatkan
industrI perbankan syariah nasional
dalam membantu para TKI bertransaksi
sesuai dengan syariat Islam.
Hasil penelitian
Sebagai langkah awal, perlu dielaborasi persepsi para TKI sebagai calon user
bank syariah terhadap kemungkinan dibukanya bank syariah di negeri ginseng
tersebut. Dari hasil survey terhadap 60
orang responden TKI, diketahui ada tiga
faktor yang memengaruhi minat responden terhadap bank syariah (lihat Tabel 1).
Pertama, informasi mengenai bank
syariah di Korea Selatan ternyata masih
rendah. Mayoritas tenaga kerja masih
sulit untuk mendapatkan informasi mengenai bank syariah. Selain itu, sosialisasi
mengenai bank syariah pun dapat dikatakan masih rendah. Jika dilihat pada
nilai odds ratio-nya para tenaga kerja
memiliki peluang minat terhadap bank
syariah sebesar 3,879 kali lebih besar
dengan sosialisasi yang baik.
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Kedua, pengaruh pengetahuan dasar
para TKI di Korea Selatan tentang bank
syariah. Hal ini dapat dilihat juga pada
nilai odds ratio yang memiliki nilai sebesar 5,200. Mayoritas tenaga kerja sudah
memiliki pemahaman dasar mengenai
bank syariah mulai dari sistem bagi hasil,
larangan riba, perbedaan bank syariah
dan bank konvensional sampai prinsip
halal dan haram pada perbankan syariah.
Semakin tinggi pengetahuan dasar atau
pemahaman para tenaga kerja yang berada di Korea Selatan tentang bank syariah maka minat mereka terhadap bank
syariah di Korea Selatan pun ikut meningkat.
Ketiga, pengaruh pengetahuan khusus tentang bank syariah atau pengetahuan mengenai akad-akad bank syariah
menunjukan hasil yang kurang baik terhadap minat TKI tentang bank syariah
di Korea Selatan. Yang menarik adalah
semakin meningkatnya pengetahuan
khusus tentang akad-akad ini justru
membuat minat para tenaga kerja akan
menurun, karena mereka banyak melihat
ketidaksinkronan antara apa yang mereka ketahui dengan praktik bank syariah. Sebagai contoh, mereka yang mengetahui bahwa pada akad murabahah
diperbolehkan adanya negosiasi marjin
profit namun menemukan bank yang
tidak membuka ruang negosiasi, akan
cenderung berkurang minatnya untuk
memanfaatkan layanan bank syariah.
Ini tentu harus mendapat perhatian
para praktisi perbankan syariah. Terlepas
dari kesulitan yang dihadapi bank syariah, namun sebagian masyarakat menginginkan adanya praktik negosiasi yang
baik, terutama negosiasi marjin. Bahwa
ujungnya marjin yang disepakati sesuai
dengan keinginan bank, namun membuka ruang negosiasi akan berdampak
positif terhadap minat TKI untuk memanfaatkan bank syariah.
Pada penelitian yang telah dilakukan
bahwa sebesar 70 persen responden pada
penelitian ini menunjukan bahwa mereka
berminat terhadap bank syariah di Korea
Selatan. Walaupun para tenaga kerja

ongres Ekonomi Umat 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 April
lalu telah menyepakati untuk mengarusutamakan ekonomi syariah
dalam kebijakan dan kehidupan perekonomian
bangsa. Semangat untuk me-mainstream-kan
ekonomi syariah ini merupakan hal positif yang
perlu mendapat dukungan dan penguatan.
Tinggal bagaimana kemudian kita secara
bersama-sama mentransformasi energi positif
hasil kongres ini kepada tataran realitas yang
lebih kongkrit.
Paling tidak, dua hal utama yang perlu dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar semangat dan hasil kongres dalam mengarusutamakan ekonomi syariah ini tidak berhenti hanya
di arena kongres. Pertama, memperkuat
kepemimpinan politik ekonomi umat. Hubungan
antara politik dan ekonomi ini sangat erat dan
saling mempengaruhi. Bahkan dalam ilmu
ekonomi ada cabang ilmu yang mempelajari hubungan keduanya, yang disebut dengan ekonomi
politik. Dalam ekonomi politik, dipelajari
bagaimana hubungan antara proses politik dan
institusi kekuasaan, dengan kegiatan dan output
ekonomi, seperti produksi, investasi dan perdagangan, serta dengan kualitas pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi, seperti pengentasan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
(Damanhuri, 2010).
Dalam kaitan ini, pengarusutamaan ekonomi
dapat diartikan sebagai upaya mentransformasi
semua ide dan gagasan ekonomi syariah ke
dalam kebijakan perekonomian, dimana politik
dan kekuasaan menjadi salah satu media untuk
mewujudkan hal tersebut. Kekuasaan yang
dimaksud tidak mesti berupa penguasaan insti-
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memiliki informasi yang masih minim
tentang bank syariah disana tetapi pengetahuan dasar para tenaga kerja ini cukup
besar dalam memengaruhi keputusan
tenaga kerja sehingga mereka berminat
terhadap bank syariah di Korea Selatan.
Tidak hanya informasi dan pengetahuan
dasar saja tetapi ada faktor pendukung
lainnya yang membuat para tenaga kerja
Indonesia ini berminat terhadap bank
syariah di Korea Selatan.
Alasan para tenaga kerja Indonesia
yang berminat terhadap bank syariah di
Korea Selatan pun beragam. Menghindari riba adalah salah satu alasan terbesar
mengapa mereka berminat terhadap
bank syariah. Adapun alasan lainnya
karena bank syariah diharapkan dapat
membantu para tenaga kerja Indonesia
dalam hal keuangan dan perbankan
selama mereka bekerja disana. Alasan
lainnya karena mereka ingin memperkenalkan sistem keuangan syariah di Korea
Selatan, ingin mencoba bank syariah dan
ada pun yang berpendapat bahwa mereka
berminat terhadap bank syariah karena

bank syariah lebih baik dibandingkan
dengan bank konvensional.
Rekomendasi
Melihat tingginya minat TKI di Korea
Selatan terhadap bank syariah perlu
mendapat respon yang memadai dari
industri perbankan syariah. Keberanian
salah satu bank BUMN membuka cabang
di negara tersebut harusnya mendapat
perhatian dari bank syariah untuk melakukan analisis dan kajian yang memadai.
Apakah prospek membuka cabang di
Korea Selatan dan di negara-negara yang
banyak jumlah TKI-nya, lebih baik dan
menguntungkan atau tidak.
Untuk itu diperlukan adanya kajian
yang komprehensif dan menyeluruh agar
industri perbankan syariah tidak salah
melangkah. Di samping kajian, edukasi
dan sosialisasi adalah hal penting yang
perlu dilakukan terus menerus, sehingga
para TKI dan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih besar untuk memanfaatkan perbankan syariah. Wallahu
a’lam. ■

TABEL 1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT RESPONDEN
TERHADAP BANK SYARIAH
Variabel
Triabilitas(Pencarian Informasi)
Pengetahuan Dasar
Pengetahuan Khusus

Parameter
1,356
1.649
-1.380

P-Value
0.019*
0.008*
0.021*

Odds Ratio
3.879
5.200
0.251

Keterangan: Signifikan pada taraf nyata 5%

TABEL 2 ALASAN RESPONDEN BERMINAT TERHADAP
BANK SYARIAH DI KOREA SELATAN
Alasan
Menghindari Riba
Membantu dalam hal keuangan dan perbankan
Bank syariah lebih baik
Rasa ingin tau/mencoba
Memperkenalkan sistem keuangan Islam
Total

tusi pemerintahan secara formal, namun bisa
juga melalui proses advokasi kebijakan via institusi-institusi umat yang memiliki wibawa dan
daya dorong (pressure) kebijakan yang besar.
Disinilah peran MUI menjadi vital, dimana
kepemimpinan MUI secara institusi terbukti
memiliki pengaruh yang sangat besar. Beberapa
peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan kuatnya wibawa MUI secara kelembagaan. Penulis melihat, pendirian Komite Nasional Ekonomi Umat adalah langkah strategis
MUI dalam memperkuat kepemimpinan politik
ekonomi umat saat ini. Karena itu, komite ini harus bisa merangkul berbagai pemangku kepentingan ekonomi umat yang memiliki integritas, kapasitas dan keberpihakan pada kepentingan ekonomi umat, untuk mau duduk dan
bekerja bersama.
Langkah kedua, pengarusutamaan akan
berhasil melalui penguatan sinergi antarkomponen ekonomi umat. Penulis melihat bahwa
problem besar yang dihadapi hari ini adalah
masih berserakannya potensi ekonomi umat
karena para pegiat ekonomi umat masih banyak
yang bekerja sendiri-sendiri. Lagi-lagi disini
penulis melihat peran strategis MUI sebagai
jangkar pemersatu. Sebagai langkah kongkrit
sinergi, ada baiknya kita meniru langkah Rasul
SAW dalam menciptakan “pasar alternatif”
bersama, ketika melihat dominasi ekonomi
Yahudi di pasar Madinah pasca hijrah. Pasar
alternatif yang dibangun Nabi akhirnya mampu
menggantikan dominasi Yahudi saat itu, karena
menurut penulis, Nabi SAW berhasil mengkonsolidasikan dua kekuatan utama, yaitu kekuatan
penawaran dan kekuatan permintaan.
Kekuatan penawaran ditinjau dari sisi supply

Jumlah
27
10
1
2
2
42

Persentase (%)
45
16.7
1.7
3.3
3.3
70

perekonomian, dimana Rasulullah SAW mampu
mengkonsolidasikan para sahabat Nabi yang
pengusaha untuk bahu membahu dan bekerjasama menguasai pasar, dan mengisi pasar
dengan nilai-nilai dan praktik-praktik yang
sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.
Para sahabat pengusaha ini kemudian secara
berjamaah membangun sentra-sentra produksi
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
umat. Secara perlahan namun pasti, sentrasentra ini mampu menggantikan dominasi kekuatan produksi kaum Yahudi.
Adapun pada sisi permintaan, Rasulullah
mampu mengkonsolidasikan masyarakat
Madinah saat itu untuk secara berjamaah
mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan
dan diperdagangkan oleh para sahabat yang
pengusaha. Dengan kata lain, umat menjadi
pasar konsumen yang menjadi pembeli utama,
karena keberhasilan bisnis hanya sederhana,
yaitu ketika ada yang membeli barang dagangan
yang diproduksi. Sehebat apapun bisnis, tanpa
ada pembeli, maka dipastikan bisnis itu akan
mati. Hancurnya pasar Yahudi di Madinah antara
lain disebabkan oleh kekompakan umat dalam
membeli produk-produk yang dihasilkan
“saudara” sendiri, dibandingkan dengan produk
Yahudi, di samping perilaku pebisnis Yahudi di
masa itu yang banyak melanggar ketentuan dan
ajaran Nabi SAW.
Pertanyaannya, bisakah kita memanfaatkan
momentum dan ghirah kebangkitan umat saat
ini untuk memperkuat potensi kekuatan
ekonomi umat dari sisi permintaan dan
penawaran? Insya Allah dengan semangat berjamaah, tidak ada hal yang tidak mungkin.
Wallaahu a’lam. ■
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ALTERNATIF PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH
YASIN HABIBI/REPUBLIKA

P

erbankan syariah sebagai
salah satu lembaga keuangan di Indonesia memiliki peranan sebagai
financial intermediaries,
yang menjadi penghubung
antara nasabah deposan dengan nasabah
yang membutuhkan dana, baik perorangan maupun proyek. Salah satu ukuran
kinerja perbankan syariah adalah seberapa besar dana yang disalurkan ke
masyarakat melalui skema-skema pembiayaan yang dimiliki.
Perbankan syariah adalah perbankan
yang erat dengan pertumbuhan sektor
riil. Semakin besar pembiayaan yang
diberikan, maka pengaruh kemanfaatan
kehadiran perbankan syariah dimaksud
juga akan semakin besar. Berdasarkan
data statistik perbankan syariah Indonesia tahun 2016 bahwa FDR (Finance to
Deposit Ratio) adalah berkisar 86 – 89
persen. Angka ini adalah angka yang sudah baik dan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar dana shahibul mal (investor/deposan) telah disalurkan melalui
skema pembiayaan. Namun dari figure
FDR dimaksud masih terdapat peluang
untuk meningkatkan volume penyaluran
dana. Di sisi lain, disadari bahwa perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.

Dr Aslam MN
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TAMKINIA

Skema manajemen aset murabahah
Pembiayaan merupakan salah satu
fungsi yang dilakukan oleh bank syariah
sebagai lembaga intermediasi. Untuk
menyalurkan dana pihak ketiga maka
bank syariah harus menjaga prinsip prudential, yaitu bahwa dana yang disalurkan harus bisa kembali sebagai pertanggungjawaban kepada pihak shahibul
maal yang telah menginvestasikan dananya. Karena itu pembiayaan berbasis manajemen risiko harus selalu diterapkan.
Salah satu alternatif baru skema penyaluran dana yang bisa diterapkan dengan
memperhatikan risiko adalah pembiayaan berbasis komoditas yang dikenal
dengan Manajemen Aset Murabaha.
Perjanjian Manajemen Aset Murabaha
adalah suatu skema perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak yaitu bank syariah
sebagai lembaga yang melakukan pembiayaan, nasabah yang mendapat fasili-

Ketua Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Pengurang risiko
Dengan skema perjanjian Manajemen Aset Murabahah ini, maka akan bisa
membantu bank syariah dalam mengelo-

GAMBAR 1 SKEMA PERJANJIAN MANAJEMEN ASET MURABAHAH
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Keterangan:
1. Perjanjian dengan Akad jual beli murabahah antara bank sebagai penjual
dengan nasabah sebagai pembeli.
2. Penunjukan pihak ketiga sebagai MAM (Murabah Aset Manager).
3. Penempatan komoditas di gudang atau lokasi yang disepakati dan dinyatakan
pada kontrak.
4. Pemeriksaan Jenis, kondisi dan jumlah komoditas oleh MAM. Penerbitasn
sertifikat komoditas (WR: Warehouse Receipt).
5. Penyerahan WR ke Bank Syariah dan/atau nasabah.
6. Pembayaran Bank Syariah kepada pemasok komoditasi berbasis WR.
7. Nasabah melakukan pembayaran dan mengajukan permintaan penyerahan
komoditas.
8. Bank Syariah memberikan instruksi pengeluaran terhadap komoditas yang
sudah tidak dibiayai Bank Syariah.
9. MAM melakukan pengawasan pengeluaran komoditas yang sudah tidak dibiayai Bank Syariah.
10. MAM menerbitkan laporan.

Arah Pembangunan Ekonomi Baru,
Pondok Pesantren dan Jiwa Enterpreneur
ndonesia sebagai negara berkembang terus berusaha meningkatkan
perekonomian dalam negeri. Pada
tahun 2016 ini Badan Pusat Statistika (BPS) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia meningkat
menjadi 5,02 persen dari sebelumnya
hanya 4,88 persen pada tahun 2015.
Segala sektor pendukung pertumbuhan
keuangan dimaksimalkan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik,
salah satunya peningkatan wirausaha
(Enterpreneur).
Enterpreneur merupakan suatu
cara berfikir dengan memanfaatkan
peluang bisnis yang ada untuk mendapatkan keuntungan. sebuah usaha yang
dibangun wirausahawan akan memanfaatkan sumberdaya semaksimal
mungkin, selain itu mereka akan
menyerap tenaga kerja sehingga dapat
menurunkan angka pengangguran yang
ada di sekitar mereka. Enterpreneur
sangat penting bagi pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi di Indonesia.
Saat ini Indonesia hanya mempunyai
entrepreneur sekitar 1,65 persen,
sangat jauh bila dibanding dengan
negara lainnya. Lihat saja tetangga kita
Singapura yang telah mencapai 7
persen, Malaysia 5 persen dan Thailand
3 persen. Memang dalam segi jumlah
entrepreneur Indonesia lebih banyak
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tas/manfaat dari bank syariah terkait
dengan penyaluran dana bank syariah,
ketiga MAM (Murabaha Aset Manager)
sebagai pihak ketiga yang menjalankan
fungsinya untuk memastikan keberadaan
komoditas di gudang sesuai spesifikasi
dan kuantitasnya. MAM akan melakukan
pemeriksaan kuantitas dan/atau kualitas
komoditas di lokasi tempat penyimpanan.
Secara umum (lihat Gambar 1), mekanisme dimulai dari perjanjian bilateral
antara bank syariah dengan nasabah dalam kerangka akad murabahah, bank sebagai penjual komoditas dan nasabah sebegai pembeli. Dalam kerangka perjanjian
ini, nasabah juga akan bertindak sebagai
avalis (penjamin pembelian komoditas),
dalam arti bahwa nasabah akan menjamin
untuk melakukan pembelian atas komoditas yang diadakan oleh bank syariah. Bahkan dalam kondisi tertentu, bank akan menyediakan komoditas setelah ada pesanan/
kesanggupan dari nasabah untuk membeli.
Kemudian dibuat Perjanjian Manajemen
Aset Murabaha (PMAM) trilateral antara
bank syariah, nasabah dan pihak ketiga.
Pada perjanjian ini, bank syariah bersamasama nasabah akan menunjuk pihak ketiga
sebagai MAM. Nasabah dan/atau Bank
syariah akan mengajukan gudang atau
lokasi penyimpanan komoditas yang akan
dijadikan tempat dimana pemasok komoditas mengirimkan komoditasnya, dan
komoditas akan disimpan sebelum dikirimkan ke nasabah.
Tempat penyimpanan bisa berupa
gudang untuk komoditas yang bersifat
padat baik dalam kemasan maupun curah (misalkan jagung, biji kopi), silo untuk penyimpanan komoditas curah padat
(misalnya gandum), tangki timbun untuk
penyimpanan komoditas cair (misalnya
crude palm oil), atau stock yard untuk
penyimpanan komoditas yang memiliki
kharakteristik tidak terpengaruh pada
perubahan cuaca (misalnya baja). Gudang atau lokasi penyimpanan dimaksud
harus di-check dari aspek teknis maupun
administrasi oleh MAM. Secara teknis
gudang harus memenuhi persyaratan
teknis standar gudang sesuai persyaratan
berdasarkan jenis komoditas atau sesuai
dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berlaku. Gudang secara legal
harus dapat dialihkan pengelolaan/pe-

la komoditas yang menjadi asetnya,
mulai saat komoditas akan dibeli terkait
dengan penentuan kualitas atau kuantitas, saat komoditas disimpan di gudang
atau lokasi penyimpanan untuk memastikan bahwa komoditas disimpan secara
baik sesuai dengan kaidah penyimpanan
(good handling practices) dan terakhir
adalah pemastian jenis komoditas serta
jumlah yang akan diserahkan kepada
nasabah bank syariah pada saat komoditas akan diserahterimakan. Peranan
pemastian delivery komoditas dimaksud
akan diserahkan kepada MAM sebagai
pihak ketiga yang independen dan memiliki kompetensi terkait dengan pemeriksaan komoditas dan pengelolaannya.
Dalam menjalankan tugasnya, MAM
akan bertindak secara profesional. Karena Bank tidak berada di gudang atau
lokasi penyimpanan komoditas, maka
MAM mewakili bank syariah dalam menjalankan fungsi untuk memastikan keberadaan komoditas sesuai dengan spesifikasi yang akan ditransaksikan antara
pihak bank dengan pihak pemasok komoditas atau pihak bank dengan nasabah. Dengan PMAM maka juga akan
membantu bank syariah dalam pengelolaan risiko misalnya pemenuhan prinsip
syariah bahwa transaksi tidak gharar.
Indonesia sebagai negara penghasil
utama komoditas primer, seperti biji
kakao, biji kopi, crude palm oil, karet dari
sektor pertanian, batubara dan berbagai
produk mineral, hasil hutan dan produk
turunannya, serta sektor minyak dan gas,
merupakan potensi bagi bank syariah
untuk mengembangkan kegiatan melalui
skema PMAM. Dengan skema ini maka,
fungsi bank syariah dalam peningkatan
perekonomian Indonesia, khususnya
mendukung pertumbuhan sektor riil
akan semakin terlihat nyata, karena pembiayaan yang didasarkan pada perdagangan komoditas. Wallaahu a’lam. ■

nguasaan kepada MAM. Gudang tidak
dalam sengketa. Kemudian setelah gudang sesuai persyaratan, kegiatan pembelian dan penyimpanan komoditas di
gudang dimaksud baru bisa dimulai.
Setelah ada janji beli dari nasabah atas
suatu komoditas yang dibutuhkan oleh
nasabah, maka bank akan melakukan
pembelian komoditas dimaksud. MAM
akan melakukan inspeksi, pemeriksaan
terhadap komoditas yang dipasok oleh pemasok. Jika spesifikasi komoditas adalah
sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
nasabah, maka komoditas diterima dan
pemasukan komoditas ke gudang akan
diawasi oleh MAM sesuai dengan jumlah
yang dibutuhkan nasabah. MAM akan
menerbitkan Warehouse Receipt (WR)
sebagai bukti tanda terima komoditas di
gudang (WR) dan menyerahkan ke bank.
WR dimaksud akan dijadikan dasar dalam
pembayaran ke pemasok. Nilai yang dibayarkan oleh bank akan sesuai dengan jumlah dan kualitas hasil pemeriksaan MAM
sesuai yang tertera pada WR. Selanjutnya
komoditas akan disimpan di dalam gudang yang diawasi 1 x 24 jam perhari oleh
MAM selama perjanjian berlaku.
Mekanisme pengambilan komoditas
oleh nasabah dilakukan setelah ada instruksi dari bank syariah. Instruksi akan
diterbitkan setelah nasabah melakukan
pembayaran kepada bank syariah. MAM
akan melakukan pengawasan pengeluaran komoditas. Jumlah dan jenis komoditas yang dikeluarkan adalah berdasarkan instruksi pengeluaran bank. Laporan
posisi komoditas dan arus mutasi (masuk
dan keluar) akan dilaporkan MAM ke
Bank Syariah secara rutin per periode
(dua mingguan atau per bulan).

dari negara tetangga, namun melihat
jumlah total penduduk Indonesia sangat
banyak maka itu menandakan tetap saja
kurang untuk menyokong perekonomian Indonesia. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan entrepreneur-enterpreneur baru yang akan
menghiasi pembangunan ekonomi
Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak dini, misalnya melalui
setiap sarana pendidikan baik formal
melalui SD, SMP, SMA, SMK, Pondok
Pesantren maupun informal melalui
pelatihan, magang, dan lain-lain.
Pembekalan pengetahuan dan
praktik kewirausahaan dapat dilakukan
di sekolah sekolah melalui mata pelajaran atau ekstrakulikuler dan di
Pondok Pesantren. Jika kita melihat
peluang, pondok pesantren di Indonesia
terbilang banyak dengan jumlah santri
yang sangat banyak dan menggunakan
sistem asrama dapat memudahkan
pembelajaran berwirausaha secara
langsung dengan pemantauan dan
pembinaan yang baik. Semakin tinggi
pengetahuan kewirausahaan siswa
akan semakin terbuka wawasannya
tentang kewirausahaan. Hal ini dapat
menumbuhkan minat berwirausaha di
setiap santri.
Seperti yang dilakukan Pondok

Pesantren Al-Nadhlah Depok, pada
tanggal 23 April 2017 lalu meresmikan
sebuah minimarket dengan nama
eLSAS Mart oleh KH Asrorun Niam.
Pendirian minimarket ini menurut Katib
Syuriyah PBNU adalah sebagai laboratorium kewirausahaan santri disamping
untuk memenuhi kebutuhan santri.
eLSAS Mart didirikan atas kemitraan
pihak pesantren dan manajemen
Alfamart. Disamping jual beli, kerjasama Al-nadhlah dan Alfamart juga
bergerak pada bidang pelatihan
kewirausahaan santri melalui SDM dan
bisnis center. Selain itu KH asrorun juga
mengaskan bahwa pendidikan
kewirausahaan akan masuk ke dalam
kurikulum Al-Nadhlah dibawahkemitraan dengan Alfamart. Terobosan baru
yang terjadi di pesantren Al-Nadhlah ini
dapat menjadi contoh untuk berbagai
pesantren lain untuk melakukan hal
yang sama. Membekali santri dengan
pelatihan pelatihan wirausaha sehingga
membangun jiwa jiwa wirausaha yang
tangguh. Melalui pelatihan ini kelak
akan menumbuhkan minat para santri,
sehingga kelak bibit bibit wirausahawan
akan terlahir dari pesantren-pesantren
di Indonesia.
Pengawasan dan pengendalian
kurikulum pendidikan kewirausahaan
perlu dipantau agar tetap konsisten

dalam penerapanya. Pembangunan jiwa
jiwa kewirausahaan melalui penanaman sikap wirausaha yang kreatif,
mandiri, pantang menyerah dan percaya
diri akan membentuk pribadi wirausahawan sejati. Dukungan dan motivasi
dari lingkungan sekitar akan menambah munculnya bibit tanggah wirausahawan dari pesantren. Pertambahan
jumlah wirausahawan di Indonesia akan
sangat berpengaruh bagi pembangunan
ekonomi nasional. Apabila minimal 2
persen wirausahawan ada di sebuah
negara maka perekonomian negara
tersebut akan tumbuh dengan baik dan
bergerak maju, karena setiap penambahan wirausahawan maka lowongan
pekerjaan terbuka lebar, kesejahteraan
masyarakat bertambah, sedikit demi
sedikit masalah pengangguran dan
kemiskinan teratasi.. Arah pembangunan Indonesia selanjutnya akan
bertumpu pada akar, dimana pembelajaran sejak dini dilakukan. Akar yang
akan menumbuhkan para pemuda
entrepreneur. Apabila akar pemuda
sudah kuat, terlatih mencari sumber
sumber peluang dan kreatifitas melalui
berbagai pelatihan dan praktik, maka
mudah saja batang batang usaha terbentuk dan berbuah menghasilkan
keuntungan dan kebermanfaatan.
Wallaahu a’lam. ■

