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abupaten Tangerang dengan sebutan kota seribu
industri memiliki potensi
kekayaan daerah yang
cukup besar. Kabupaten
Tangerang juga merupakan jumlah penduduk tertinggi di
antara kabupaten/kota di Provinsi
Banten. Namun, hal tersebut tidak diikuti
dengan pertumbuhan kesejahteraan penduduknya. Jumlah penduduk miskin
Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang cukup
tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain
yang ada di Provinsi Banten.
Zakat sebagai ibadah harta yang wajib
ditunaikan oleh setiap muslim menjadi
solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Perintah zakat secara tegas terdapat
dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah
SAW. Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Banten memiliki target penghimpunan dana
zakat mencapai Rp 20 miliar setiap tahunnya. Namun, dana zakat yang mampu dihimpun hanya sekitar Rp 2 miliar
per tahunnya. Padahal, dana zakat yang
dihimpun mencapai target dapat dioptimalkan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai lembaga resmi pengelola zakat dapat
melakukan evaluasi secara berkala untuk
mengetahui langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam usaha memperbaiki
kondisi pengelolaan zakat oleh BAZNAS
Kabupaten Tangerang. Evaluasi kinerja
pengelolaan zakat berdasarkan pada perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN).
Indeks Zakat Nasional (IZN) yang disusun oleh tim peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS merupakan sebuah indeks komposit untuk mengukur
perkembangan kondisi perzakatan nasional. Nilai IZN dapat merepresentasi
kondisi dan perkembangan zakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil analisis dari nilai IZN dapat
digunakan untuk memperbaiki kinerja
BAZNAS dari sisi makro dan mikro.
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Hasil penelitian
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN) didapatkan
nilai IZN sebesar 0.60 yang artinya kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dikategorikan sudah cukup baik. Komponen
IZN dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro terdiri atas tiga indikator yaitu
indikator regulasi, dukungan APBD, database lembaga zakat. Indikator database
lembaga zakat dijelaskan lebih rinci
dengan jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik, rasio muzaki individu, serta rasio muzaki badan usaha.
Dari sisi regulasi, pelaksanaan zakat
di Kabupaten Tangerang berdasarkan pada Perda Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
di Kabupaten Tangerang. Pada tahun
2016, alokasi APBD terhadap kebutuhan
biaya operasional BAZNAS Kabupaten
Tangerang sebesar 650 juta rupiah.
Jumlah alokasi tersebut meningkat dari
tahun 2015 yang hanya sebesar 450 juta
rupiah pada tahun 2015. Alokasi APBD

yang terhimpun tahun 2015 sebesar Rp
2,69 miliar dan meningkat sebesar Rp
442,29 juta sehingga pada tahun 2016
dana zakat yang terhimpun sebesar Rp
3,14 miliar. BAZNAS Kabupaten Tangerang memiliki Standar Operasioanl Prosedur (SOP), rencana strategis, dan program kerja tahunan dalam melaksanakan
pengelolaan zakat. Allocation to Collection Ratio (ACR) BAZNAS Kabupaten
Tangerang sebesar 100 persen yaitu dari
total dana yang dihimpun tahun 2015
sebesar Rp 2,69 miliar mampu dialokasikan seluruhnya pada tahun 2016. Namun, laporan keuangan tersebut hanya
teraudit secara internal.
Indikator dampak zakat didapatkan
berdasarkan hasil wawancara secara
langsung menggunakan kuesioner kepada 100 responden mustahik yang mendapat dana zakat dari BAZNAS Kabupaten
Tangerang pada tahun 2016. Perhitungan
indeks kesejahteraan CIBEST dilihat berdasarkan kemampuan material dan spiritual mustahik. Rumah tangga yang sejahtera sebelum mendapatkan dana zakat
sebanyak 50 persen yang memiliki ratarata pendapatan sebesar Rp 2,68 juta
dan rata-rata skor spiritual 3,92. Namun
setelah mendapatkan dana zakat menjadi
69 persen dengan rata-rata pendapatan
yaitu Rp 2,97 juta dan rata-rata skor spiritual 3,93, sehingga didapatkan indeks
kesejahteraan CIBEST adalah 0.69.
Hasil perhitungan indeks pendidikan
dan kesehatan pada rumah tangga mustahik dengan menggunakan modifikasi
IPM mendapatkan hasil 0.34 atau dengan presentase 34 persen yang artinya
IPM masih rendah. Sementara itu, ratarata keluarga mustahik di Kabupaten
Tangerang memiliki pekerjaan yang tidak
tetap (serabutan). Nilai indeks dimensi
mikro adalah 0.53 yang artinya kinerja
BAZNAS Kabupaten Tangerang dilihat
dari sisi mikro termasuk kriteria yang
cukup baik. BAZNAS Kabupaten Tangerang diharapkan dapat meningkatkan
kinerja dalam melaksanakan pengelolaan
zakat berdasarkan hasil evaluasi yang
telah dilakukan. Wallaahu a’lam. ■

Tabel 1 Nilai Indeks Zakat Nasional BAZIS Kabupaten Tangerang
No

Dimensi

Nilai

Kategori

1

Makro

0.70

Baik

2

Mikro

0.53

Cukup baik

0.60

Cukup baik

Nilai Indeks Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Tangerang
IZN = 0.40 (Indeks Dimensi Makro) + 0.60 (Indeks Dimensi
Mikro)

Tabel 2 Detail Nilai Indeks Dimensi, Indikator, dan Variabel Penyusun IZN
Dimensi
Makro

Mikro

alam Berita Resmi Statistik BPS No
66/07/Th. XX tertanggal 17 Juli 2017
tentang profil kemiskinan di Indonesia,
jumlah penduduk miskin per Maret
2017 bertambah sebanyak 6.900 jiwa, sehingga
angka kemiskinan naik dari 27,76 juta jiwa per
September 2016 menjadi 27,77 juta jiwa.
Meskipun secara prosentase menurun, dari 10,70
persen menjadi 10,64 persen, namun kenaikan
dari sisi jumlah absolut harus dijadikan sebagai
warning terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.
Angka kemiskinan ini diukur dari standar GK
(Garis Kemiskinan) yang mencapai angka Rp
374.478,-/kapita/bulan. Dengan kata lain, seseorang disebut miskin ketika pendapatannya berada
di bawah 0,9 dolar per hari. Dari sisi wilayah,
jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami
peningkatan, dari 10,49 juta jiwa pada September
2016 menjadi 10,67 juta jiwa pada Maret 2017,
sementara pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 17,28 juta
jiwa menjadi 17,10 juta jiwa. Ini menunjukkan tren
peningkatan urban poverty di tanah air, yang
perlu diantisipasi ke depannya.
Untuk mengatasi problematika kemiskinan
ini, diperlukan adanya integrasi yang lebih mendalam antara program-program yang dijalankan
pemerintah, dengan program-program yang
dijalankan oleh para stakeholder lain, terutama
institusi zakat resmi yang dikoordinasikan oleh
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan institusi wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya.
Integrasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan semua potensi domestik yang dimiliki
bangsa ini dalam upaya mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan yang ada di negeri ini. Apalagi
hari ini, 27 Juli 2017, Presiden akan memimpin

D

tersebut digunakan untuk membayar
listrik, internet, memberikan insentif pada
pengurus BAZNAS, dan lain-lain. Berdasarkan rencana anggaran yang telah
dibuat, biaya operasional yang dibutuhkan
oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang
dalam pelaksanaan pengelolaan zakat
yaitu sekitar Rp 850 juta. Rasio alokasi
APBD untuk zakat terhadap dana operasional yang dibutuhkan oleh BAZNAS
Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan
zakat adalah sebesar 76 persen.
Dari sisi lembaga zakat, BAZNAS Kabupaten tidak memiliki database jumlah
lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik. BAZNAS hanya memiliki Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) 29 kecamatan
sebagai upaya untuk membantu dalam
menghimpun dan menyalurkan dana
zakat. Muzaki individu yang terdaftar di
BAZNAS Kabupaten Tangerang hanya
100 orang dari 827 015 rumah tangga.
Jumlah muzaki yang hanya sedikit terdaftar pada BAZNAS Kabupaten Tangerang disebabkan kesadaran masyarakat
dalam membayar zakat yang masih rendah. Sementara itu, muzaki badan usaha
yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten
Tangerang hanya 40 badan usaha dari
total 4.883 badan usaha yang terdapat di
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai indeks dimensi makro
BAZNAS Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai 0.70 yang artinya kinerja
BAZNAS Kabupaten Tangerang secara
makro termasuk kriteria yang baik
(Good).
Dimensi mikro terdiri atas dua indikator yaitu indikator kelembagaan dan
dampak zakat. Indikator kelembagaan
terdiri atas variabel penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan.
Sementara, indikator dampak zakat
terdiri atas variabel kesejahteraan material dan spiritual (Indeks Kesejahteraan
CIBEST), pendidikan dan kesehatan
(Modifikasi IPM), dan kemandirian.
Dari sisi kelembagaan, pertumbuhan
penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS
Kabupaten Tangerang meningkat 14.12
persen dari tahun 2015-2016. Dana zakat

Nilai Indeks
0.70

Indikator
Regulasi
Dukungan APBD
Database Lembaga Zakat

Nilai Indeks
1.00
1.00
0

Variabel
Regulasi
Dukungan APBD
Jumlah lembaga zakat resmi
Rasio muzaki individu
Rasio muzaki badan

Nilai Indeks
1
1
0
0
0

0.53

Kelembagaan

0.65

Penghimpunan
Pengelolaan
Penyaluran
Pelaporan
Dampak Zakat (X22) 0.45
Kesejahteraan material dan
spiritual (Indeks Kesejahteraan
CIBEST)
Pendidikan dan kesehatan
(Modifikasi IPM)
Kemandirian

0.75
0.75
0.75
0.25

prosesi grand launching Komite Nasional
Keuangan Syariah (KNKS) sekaligus melaksanakan rapat Dewan Pengarah KNKS yang
beliau pimpin langsung. Keberadaan KNKS ini
diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk
memperkuat integrasi dan optimalisasi potensi
keuangan komersial syariah dan keuangan sosial
syariah (ZISWAF) dalam kebijakan perekonomian
nasional.
Untuk itu, agar upaya pengentasan kemiskinan ini berjalan lebih baik dan lebih efektif, maka
upaya integrasi antara instrumen zakat, infak,
sedekah dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen
keuangan sosial syariah, dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah dapat
dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerjasama dalam dua hal, yaitu penyaluran dan
penghimpunan zakat.
Pada sisi penyaluran, kerjasama antara institusi zakat dengan lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dalam menangani kemiskinan menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan agar
dana APBN dan dana zakat yang ada, dapat digunakan secara simultan, efektif dan efisien,
sehingga dampaknya terhadap penurunan
jumlah kemiskinan bisa semakin besar.
Sebagai contoh, penguatan kerjasama antara
BAZNAS dengan Kementerian Sosial, terutama
dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Fakir
Miskin (PFM) adalah hal yang sangat krusial.
Kerja sama ini dilakukan karena obyek yang
disasar adalah sama, yaitu fakir miskin. Dari perspektif zakat, fakir miskin ini adalah dua ashnaf
yang pertama disebut dalam QS 9 : 60, sehingga
menjadi obyek utama BAZNAS dan LAZ. Sementara di sisi lain, Ditjen PFM juga memiliki
basis data 92 juta jiwa yang menjadi sasaran
pengelolaan program Kemensos secara lengkap.

0.75
0.25
0.25

Dengan koordinasi yang tepat, maka paling tidak,
dampak zakat akan dirasakan semakin besar dan
semakin tepat sasaran.
Sementara pada sisi penghimpunan, pemerintah harus pro aktif dalam mendorong optimalisasi penghimpunan zakat yang potensinya mencapai angka Rp 217 triliun. BAZNAS dan LAZ
jangan dibiarkan sendirian dalam berjuang
menghimpun dana ZIS dari masyarakat.
Keberadaan Inpres baru yang diharapkan dapat
memperbaiki Inpres No 3/2014 terkait penghimpunan zakat mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Ini adalah salah satu cara kongkrit
negara membantu penghimpunan zakat. Dengan
potensi Rp 217 triliun, maka tentu hal ini akan
sangat bermanfaat bagi negara, karena dana
tersebut, jika terealisasi, dapat menjadi sumber
alternatif yang dapat membantu meringankan
beban defisit APBN. Paling tidak, kalau pun
subsidi dikurangi, sebagai cara mengurangi
defisit, maka dana zakat bisa digunakan sebagai
substitusi bagi pengurangan subsidi untuk
kelompok miskin.
Cara lainnya adalah dengan mengoptimalkan
lembaga negara lainnya, seperti BPS, dalam
memetakan potensi zakat. BPS memiliki program
Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang
dapat dimanfaatkan juga oleh BAZNAS dalam
menghimpun data potensi zakat secara detil dan
akurat. Tentu ini bisa terjadi ketika kedua institusi
ini saling bekerjasama memperkuat satu dengan
lainnya. Ini adalah sekedar contoh betapa koordinasi yang baik, pasti akan selalu menghasilkan
dampak yang baik bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Karena itu, pemerintah jangan ragu
untuk menjadikan zakat sebagai salah satu
instrumen utama pengentasan kemiskinan.
Wallaahu a’lam. ■
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Pengaruh Perbankan Syariah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
R REKOTOMOANTARA

D

i antara tujuan pendirian perbankan syariah
adalah bukan hanya
untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat
dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian
ini mencoba mengukur dampak industri
perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hasil penelitian
Diantara faktor yang memengaruhi
pertumbuhan ekonomi adalah total pembiayaan perbankan syariah, dimana ia
memiliki hubungan positif terhadap GDP
riil dalam jangka panjang, dan signifikan
secara statistik. Artinya, pada saat terjadi
peningkatan penyaluran pembiayaan
syariah, maka akan terjadi peningkatan
terhadap GDP riil. Ketika total pembiayaan yang disalurkan naik, maka akan
meningkatkan modal yang akan menggerakkan sektor riil.
Selanjutnya, variabel DPK (Dana
Pihak Ketiga) memiliki hubungan negatif
terhadap GDP riil dalam jangka panjang
dan signifikan secara statistik. Ini menunjukkan adanya fenomena displace
commercial risk. Artinya, ketika nilai
suku bunga DPK pada perbankan konvensional meningkat, maka nasabah akan
memilih untuk memindahkan tabungannya pada perbankan konvensional, dibanding tetap memilih untuk menyimpan tabungan pada perbankan syariah.
Kemudian variabel perdagangan internasional memiliki hubungan positif terhadap GDP riil. Pada saat terjadi peningkatan perdagangan internasional, akan
terjadi peningkatan terhadap GDP riil.
Alasannya, ekspor merupakan penggerak
perekonomian. Meningkatnya volume
ekspor akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan devisa yang akan
mendorong perekonomian untuk tumbuh.
Sementara pada sisi impor, meningkatnya
impor secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan konsumsi, yang pada
akhirnya akan menyebabkan peningkatan
pada pertumbuhan ekonomi.
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Respon terhadap guncangan variabel
Hasil penelitian berdasarkan analisis
IRF (Impulse Response Function) menunjukkan bahwa guncangan pada variabel total pembiayaan sebesar satu
standar deviasi pada bulan pertama
belum memberikan dampak terhadap
GDP riil. Pada bulan kedua guncangan
pada variabel total pembiayaan direspon
secara positif oleh GDP riil sebesar 0.11
persen. Respon GDP riil terhadap guncangan yang diberikan total pembiayaan
mengalami fluktuasi pada awal periode
dan mulai mencapai keseimbangan pada
bulan ke-45 dengan merespon secara
positif sebesar 0.13 persen.
Guncangan DPK sebesar satu standar
deviasi pada bulan pertama belum memberikan dampak terhadap GDP riil. Pada
bulan kedua dan ketiga guncangan pada
variabel DPK direspon secara negatif oleh
GDP riil sebesar 0.016 persen. Kemudian
pada bulan keempat hingga keenam direspon secara positif oleh GDP riil dan
kembali di respon secara negatif pada
bulan ketujuh hingga kesebelas. Respon
GDP riil terhadap guncangan yang
diberikan DPK mengalami fluktuasi pada
periode awal dan mulai mencapai keseimbangan pada bulan ke-37 dengan
merespon cepat secara negatif sebesar
0.004 persen.
Guncangan PMTB (Pembentukan
Modal Tetap Bruto) sebesar satu standar
deviasi pada bulan pertama belum mem-
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Analisis berdasarkan FEVD
FEVD (Forecast Error Variance Decomposition) memiliki keunggulan dalam
menjelaskan sejauh mana peranan suatu
variabel ekonomi dalam menjelaskan variabel ekonomi lainnya ketika terjadi

perubahan atau guncangan dalam sistem
VAR. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan
kontribusi dari masing-masing variabel
terhadap guncangan terhadap variabel
endogen utama yang diamati. Pada
penelitian ini, FEVD juga bertujuan untuk
menjelaskan seberapa besar persentase
kontribusi masing-masing guncangan
variabel total pembiayaan, DPK, dan
perdagangan internasional dalam memengaruhi pertumbuhan GDP.
Pada bulan pertama, GDP hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. GDP yang
dipengaruhi oleh guncangan lain baru
direspon pada bulan kedua. Pada akhir
periode pengamatan, kontribusi tiga besar variabel amatan yang menjelaskan
keragaman GDP adalah pembiayaan perbankan syariah, perdagangan internasional, dan PMTB (Pembentukan Modal
Tetap Bruto).
Kontribusi terbesar pertama dalam
menjelaskan keragaman GDP yaitu total
pembiayaan perbankan syariah. Hal itu
berarti terdapat indikasi bahwa pembiayaan dalam jangka panjang akan terus
memengaruhi GDP dengan kontribusi
semakin meningkat. Penyaluran pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan
akumulasi modal, bila akumulasi modal
yang terbentuk lebih dari depresiasi

Rekomendasi kebijakan
Peran perbankan syariah semakin
signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran
tersebut dapat dilihat dari kemampuan
perbankan syariah dalam memobilisasi
tabungan melalui pembiayaan. Maka dari
itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, bank syariah harus lebih aktif
dalam meningkatkan proporsi pembiayaan pada sektor-sektor yang dapat
menggerakkan perekonomian riil. Kemudian pada DPK yang berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi, bank
syariah harus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja
perbankan syariah sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional.
Wallaahu a’lam. ■

“Arus Baru Ekonomi yang Berkeadilan”
ndonesia merupakan negara yang
memiliki potensi kekayaan alam
yang cukup melimpah, baik sumberdaya alam di wilayah daratan
yang berupa hasil tambang, pertanian,
perkebunan, peternakan, hutan maupun
sumberdaya lautnya. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sentimen yang cukup baik ditengah gejolak perekonomian global yang
terjadi. Terbukti pada akhir tahun 2016
ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Meskipun
demikian hal ini tidak berpengaruh nyata
bagi angka kemiskinan yang terbilang
masih cukup tinggi yaitu sebesar 27,7
juta jiwa penduduk Indonesia masih
hidup dibawah garis kemiskinan. Selain
itu 61 persen dari total jumlah penduduk
miskin tersebut mendiami wilayah pedesaan yang mayoritas adalah petani atau
bahkan buruh tani. Cukup ironis memang mengingat potensi sumberdaya
alam yang dimiliki Indonesia sangat
melimpah akan tetapi masih banyak
masyarakatnya yang hidup di bawah
garis kemiskinan.
Selain kemiskinan, permasalahan
pokok yang sering dihadapi oleh negaranegara berkembang yaitu adanya ketimpangan pendapatan karena tifdak balance-nya distribusi pendapatan antara
masyarakat yang berpenghasilan tinggi
dengan masyarakat yang berpenghasi-

I
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berikan dampak terhadap GDP riil. Pada
bulan kedua hingga kelima guncangan
pada variabel PMTB direspon secara
negatif oleh GDP riil sebesar 0.013 persen. Kemudian pada bulan kelima direspon cepat secara positif oleh GDP riil.
Respon GDP riil terhadap guncangan yang
diberikan PMTB mulai mencapai keseimbangan pada bulan ke-44 dengan merespon secara positif sebesar 0.05 persen.
Guncangan perdagangan internasional sebesar satu standar deviasi pada
bulan pertama belum memberikan dampak terhadap GDP riil. Pada bulan kedua
guncangan pada variabel perdagangan
internasional direspon secara negatif oleh
GDP riil sebesar 0.011 persen. Kemudian
pada bulan ketiga direspon cepat secara
positif oleh GDP riil. Respon GDP riil terhadap guncangan yang diberikan perdagangan internasional mulai mencapai
keseimbangan pada bulan ke-41 dengan
merespon secara positif sebesar 0.038
persen.

modal maka akan terjadi pertumbuhan
output. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam menjelaskan keragaman
GDP. Pengaruh pembiayaan pada akhir
periode pengamatan dalam menjelaskan
keragaman GDP mencapai 52.7 persen.
Kontribusi terbesar kedua dalam
menjelaskan keragaman GDP yaitu
perdagangan internasional. Hal ini
berarti ketika terjadi peningkatan permintaan ekpor dan impor atas suatu
produk, maka secara langsung akan
meningkatkan performa pembiayaan
perbankan syariah. Peningkatan ini juga
meningkatkan aktivitas perekonomian
dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi
perdagangan internasional dengan dominasi pengaruh sebesar 5.03 persen pada
akhir periode pengamatan.
Kontribusi terbesar ketiga dalam menjelaskan keragaman GDP yaitu PMTB
(Pembentukan Modal Tetap Bruto).
PMTB yang merupakan investasi dalam
bentuk peralatan modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun
tidak merupakan satu-satunya faktor
penentu karena terdapat komponen investasi lainnya. Hal ini terbukti dengan kontribusi PMTB terhadap GDP berada pada
urutan ketiga namun memiliki hubungan
yang tidak signifikan. Kontribusi PMTB
terus mengalami peningkatan dalam menjelaskan keragaman GDP. Pengaruh dominasi PMTB dalam menjelaskan keragaman GDP mencapai 0.14 persen pada
periode akhir pengamatan.

lan rendah. Pertumbuhan ekonomi tidak
akan banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
apabila distribusi hasil pembangunan
tidak merata. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah baru di
masyarakat seperti munculnya kecemburuan sosial, meningkatnya tindak kriminal dan lain sebagainya sebagaimana
yang telah terjadi pada negara timur tengah saat ini. Di Indonesia tingkat ketimpangan pendapatan terbilang masih cukup besar, dimana gini ratio masih berkisar pada angka 0,39 pada akhir tahun
2016. Hal ini mengindikasikan bahwa
terdapat kesenjangan pendapatan yang
cukup lebar antara kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi dengan mereka yang memiliki penghasilan rendah.
Bagaimana kira-kira arus baru
ekonomi yang semestinya bisa
ditawarkan? Sebagai seorang muslim
tentu kita telah memahami bahwasannya harta tidak boleh berputar dikalangan tertentu saja (QS 59 : 7). Jika kita
resapi makna ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam Islam kita dianjurkan untuk berbuat adil dalam segala
hal, termasuk dalam ekonomi. Islam
mengajarkan kita untuk zakat, infak dan
sedekah karena dalam harta yang kita
miliki sesungguhnya terdapat “bagian”
yang menjadi hak orang lain yaitu
kelompok fakir miskin yang harus kita

keluarkan. Hal yang tidak kalah pentingnya lagi adalah aktifitas ekonomi riil
yang harus digenjot oleh berbagai
elemen yang ada di masyarakat. Sektor
keuangan tidak mungkin bisa bergerak
manakala tidak ada aktifitas ekonomi
nyata masyarakat karena demand yang
rendah. Selain itu munculnya sistem
ekonomi syariah yang menginisiasi
konsep profit and loss sharing (PLS) juga
merupakan solusi atas ketidakadilan
sistem bunga yang telah berkembang
selama ini. Adanya sistem ekonomi
syariah yang menitikberatkan pada
sistem ekonomi yang berkeadilan ini
dianggap sesuai untuk menciptakan
arus baru perekonomian di Indonesia.
Arus baru ekonomi Indonesia merupakan sebuah langkah yang harus
dilakukan oleh pemerintah mengingat
berbagai urgensi yang telah dijelaskan
sebelumnya. Langkah tersebut menitik
beratkan pada pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat terutama pelaku UMKM, sehingga diharapkan para
pelaku ini memiliki budaya entrepreneurship yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan umat
termasuk mendorongnya sektor Keuangan Syariah yang sampai saat ini
bertengger di angka 5 persen. Dengan
adanya sinergi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, otoritas, pondok

pesantren, ormas Islam, koperasi dan
UMKM diharapkan program tersebut
akan dapat berjalan dengan baik.
Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi
rakyat miskin.
Keseriusan pemerintah dengan
telah diinisiasinya pembentukan Komite
Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
diharapkan sebagai motor penggerak
arus baru sistem ekonomi yang
berkeadilan. Arus baru ini tidak akan
mungkin terjadi ketika beberapa hal
penting dalam pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah tidak diperhatikan; antara lain; (i) segera disusunnya strategi pencanangan nasional
berikut roadmap pengembangan
Ekonomi dan Keuangan Syariah, (ii) perlunya poticall will dari berbagai pihak
khususnya pemerintah secara serius,
(iii) pembentukan badan khusus yang
mengkoordinasikan berbagai kementerian atau otoritas dalam meng-akselerasi
arus baru ekonomi yang berkeadilan, (iv)
strategi dan penyusunan berbagai
program yang mengarah kepada percepatan terimplementasikannya
ekonomi dan keuangan syariah, (v)
keyakinan dan tekad yang kuat bahwa
Indonesia mampu menjadi poros baru
dalam pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah internasional. Wallahu
a’lam. ■

