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erdirinya Bank Muamalat tahun 1992 menandai dimulainya
dual banking system di
Indonesia. Namun demikian, dua dekade
kemudian pangsa pasar industri perbankan syariah baru menembus angka 3,80 persen, padahal sebelumnya
ditargetkan pangsa pasar lima persen
akan dicapai pada akhir tahun 2008.
Artinya, terlepas dari tingkat pertumbuhan yang selalu jauh lebih tinggi
daripada pertumbuhan industri perbankan konvensional, tetap belum
cukup tinggi untuk memberi makna
terhadap istilah dual banking. Besarnya dugaan potensi yang dimiliki oleh
Indonesia untuk perkembangan perbankan syariah menyebabkan timbulnya pertanyaan mengapa pertumbuhan pangsa pasar ini sangat lambat
dan apa yang dapat dilakukan untuk
mempercepatnya?

Mengapa dinamika industri?
Harus diakui bahwa keberpihakan pemerintah dalam bentuk dukungan regulasi dan penempatan dana merupakan faktor yang tidak dinikmati oleh perbankan syariah Indonesia (Vayanos et al., 2008). Sementara pada sisi lain, tantangan ke depan untuk mempercepat peningkatan
penguasaan pasar diperkirakan tidak
semakin mudah (Fahmi, 2010).
Selain harus bersaing ketat dengan
sesama bank syariah, perbankan syariah juga berhadapan dengan nasabah
yang mempunyai permintaan yang
semakin elastis karena masih menjadi
nasabah perbankan konvensional.
Dengan kata lain, market boundary
industri perbankan syariah menjadi
meluas, karena masih juga harus bersaing dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini, diduga banyak perbankan syariah akan tertinggal dalam
hal kemampuan memberikan pelayanan atau fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan nasabah
yang ‘mengambang’ tersebut.
Oleh karena itu diantara faktor
kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah
adalah meningkatkan keberpihakan
pemerintah dan melakukan edukasi
kepada konsumen akan keunggulan
perbankan syariah. Sayangnya, keberpihakan pemerintah merupakan
faktor eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali industri.
Sementara edukasi masyarakat merupakan pekerjaan jangka panjang
yang membutuhkan kerjasama yang
solid diantara pelaku industri perbankan syariah. Dengan demikian,
industri perbankan syariah harus
menggarap lebih serius faktor internal industri yang dapat dimodifikasi
untuk merespon berbagai perkembangan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Disinilah dinamika struktur pasar perbankan
syariah dan perilaku masing-masing
bank maupun perbankan secara
industri menjadi sangat menentukan
kinerja industri secara keseluruhan.
Paradigma Structure-ConductPerformance (SCP) merupakan salah
satu pendekatan dalam ekonomi industri yang banyak digunakan untuk
menganalisa dinamika suatu industri.
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Namun untuk dapat menggunakan
pendekatan ini secara valid, terlebih
dahulu harus jelas batasan pasar dari
industri yang akan dianalisa. Setelah
batasan pasar jelas, barulah analisis
persaingan yang terjadi dalam industri dapat dianalisa.

Gambar 1: Perbandingan pergerakan Rate of Return perbankan syariah
dengan pergerakan tingkat bunga perbankan syariah koversiaonal prioade
tahun 2005-2010

Persaingan bank syariah
Disertasi penulis (Fahmi, 2012)
memperlihatkan bahwa industri perbankan syariah saat ini tidak dapat
dipisahkan secara tegas dengan industri perbankan konvensional. Hal ini
dapat dilihat dari masih signifikannya
pengaruh perubahan tingkat bunga
bank konvensional terhadap nilai dana pihak ketiga pada perbankan syariah. Gambar 1 memperlihatkan terjadinya co-movement antara tingkat bunga dengan rate of return perbankan
syariah. Besarnya proporsi pembiayaan dengan dasar marjin tetap seperti
murabahah diduga menjadi penyebab
terjadinya co-movement ini demi menjaga dayasaing bank syariah. Dalam
hal ini, semakin besar desakan agar
bank syariah memperbesar porsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah
untuk meminimumkan pengaruh tingkat bunga atau mempertegas batas
antara industri perbankan syariah
dengan perbankan konvensional. Sayangnya laju pertumbuhan pembiayaan yang dianggap lebih sesuai
dengan fitrah perbankan syariah ini
tumbuh sangat lambat (Gambar 2).
Karena industri perbankan syariah
belum dapat dipisahkan secara tegas
dengan perbankan konvensional, maka sudah dapat diduga persaingan di
dalam industri perbankan syariah
akan sangat tinggi walaupun struktur
pasarnya sangat terkonsentrasi pada
dua bank besar. Hasil disertasi penulis
membuktikan bahwa industri perbankan syariah menghadapi persaingan yang sangat tinggi (persaingan monopolistik) dengan H-stat Panzar dan
Rosse yang mendekati satu (0.92). Yang
belum jelas dalam persaingan yang
tinggi ini adalah motivasinya, apakah
karena tingkat contestability yang
tinggi atau karena tuntutan syariah
yang mengharuskan perusahaan tetap
bersaing secara sempurna terlepas dari
struktur pasar yang terjadi.

Struktur pasar
Selain faktor makroekonomi yang
merupakan faktor eksternal, disertasi
penulis membuktikan bahwa dinamika industri dan keberpihakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri yang
diproksi dengan nilai aset. Struktur
pasar yang terkonsentrasi, seperti
ditunjukkan oleh tingginya rasio konsentrasi dua bank terbesar, walaupun
tidak sampai mengganggu persaingan
yang sehat ternyata ditemukan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah.
Hal ini berimplikasi perlunya memacu pertumbuhan industri yang semakin memperkecil kesenjangan antara
bank syariah besar dengan bank yang
lebih kecil atau growth with equity.
Kemampuan BRI Syariah yang relatif
baru menjadi BUS namun secara
cepat meningkatkan pangsa pasar
sehingga menjadi bank syariah terbe-
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alah satu topik penting dalam kajian ekonomi Islam adalah terkait dengan kebijakan
publik syariah. Hal ini dikarenakan oleh sangat strategisnya peran pemerintah di dalam menata dan mengelola perekonomian, apakah
perekonomian akan bergerak pada arah kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan, atau sebaliknya, bergerak pada semakin memburuknya
tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Maka, pembahasan mengenai ulil amri dalam
ajaran Islam mendapat perhatian yang sangat besar.
Secara syar’i, tujuan kebijakan publik adalah melahirkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Kemaslahatan ini memiliki dua dimensi utama, yaitu
dimensi manfaat dan dimensi berkah. Dimensi manfaat merujuk pada economic benefit yang dinikmati
seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Sementara dimensi berkah merujuk pada
kualitas dari pembangunan ekonomi itu sendiri.
Munculnya ketenangan, ketenteraman, dan keamanan sosial merupakan bagian dari indikator keberkahan ekonomi, di samping peningkatan moralitas
dan kualitas ketaatan masyarakat terhadap ketentuan Allah SWT. Inilah visi utama kesejahteraan, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS 106 : 3-4.
Maka, kalau pembangunan ekonomi semata-mata
hanya meningkatkan pendapatan namun melahirkan
kerusakan moral, maka pembangunan itu pada hakekatnya telah menciptakan ketidakberkahan.
Berarti ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki.
Agar tujuan kebijakan publik ini bisa terealisasikan dengan baik, maka ada dua pilar utama kebijakan yang harus dipenuhi. Pertama, pilar kebijakan
yang berorientasi pada pemenuhan maqashid assyariah. Kedua, kebijakan yang berlandaskan pada
prinsip keadilan.

Pilar maqashid
Sebagaimana telah diketahui bersama, elemen
maqashid syariah itu menurut Imam Asy Syatibi

Gambar 2: Kecenderungan persentase pembiayaan berdasarkan skema
tahun 2005-2010

sar ketiga merupakan salah satu
fenomena yang sejalan dengan implikasi ini dan perlu dipatokduga oleh
bank-bank syariah lainnya.
Keberpihakan pemerintah dalam
bentuk disahkannya UU No. 21/2008
tentang Perbankan Syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan bank syariah. Sejak diberlakukannya UU tersebut, data
memperlihatkan pertumbuhan jumlah
bank, khususnya Bank Umum Syariah
(BUS) yang signifikan. Hanya dalam
waktu empat tahun sejak diberlakukannya UU, jumlah BUS meningkat
hanya tiga sebelum tahun 2008 menjadi empat kali lipatnya. Hasil kajian
ini semakin memperkuat dugaan begitu signifikannya pengaruh keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan industri. Oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih proaktif lagi
memberikan lingkungan yang kondusif dan dukungan yang lebih nyata
terhadap industri perbankan syariah.

Beberapa implikasi
Salah satu penghambat pertumbuhan industri perbankan syariah
adalah masih dominannya masyarakat yang tidak bersifat syariah loyalist. Kelompok masyarakat yang seperti ini umumnya sudah digarap
habis oleh bank syariah yang ada,
sehingga persaingan telah bergeser
kepada kelompok masyarakat yang
lebih rasional, dalam arti mereka
akan memilih bank yang dapat memberikan pelayanan (termasuk return)

ada lima. Yaitu hifzud diin (proteksi agama), hifzun
nafs (proteksi diri/jiwa), hifzun nasl (proteksi keturunan), hifzul ‘aql (proteksi akal), dan hifzul maal
(proteksi harta). Seluruh desain kebijakan publik
tidak boleh bertentangan dengan kelima unsur
maqashid ini, karena jika itu terjadi, maka hasil
atau output dari kebijakan itu pastilah melahirkan
kemadharatan ekonomi yang sangat besar.
Pertama, kebijakan yang berorientasi pada
hifzud diin akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Karena itu, jika masih ada larangan untuk menunaikan ibadah shalat selama jam kerja,
atau membatasi hak warga untuk menunaikan
kewajiban zakat, maka itu bertentangan dengan
elemen proteksi agama ini. Kemudian, yang kedua,
kebijakan yang berorientasi pada hifzun nafs akan
mengantarkan pada perlindungan dan jaminan
sosial masyarakat. Kebutuhan primer masyarakat
harus terpenuhi. Karena itu, pemerintah akan selalu memikirkan jangan sampai ada warganya yang
harus meregang kehilangan nyawa hanya karena
ketiadaan uang untuk membeli makanan, atau
kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Ketiga, kebijakan yang berorientasi pada hifzun
nasl berarti pemerintah selalu memikirkan nasib
generasi mendatang. Jangan sampai generasi
mendatang menanggung akibat buruk dari kebijakan saat ini. Karena itu, pemerintah akan meminimalisir kebijakan pembangunan ekonomi yang
mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, atau meninggalkan generasi mendatang dengan beban hutang yang sangat berat.
Sementara yang keempat, kebijakan yang
berorientasi pada hifzul ‘aql akan melahirkan pemerintahan yang selalu waspada terhadap keberadaan industri yang bisa merusak akal manusia
dan menjadi sumber utama kejahatan, seperti
industri minuman keras dan penyalahgunaan
narkoba. Terakhir, kebijakan yang berbasis pada

yang lebih baik. Untuk kelompok
yang mengambang seperti ini, bank
syariah harus bersaing tidak hanya
dengan sesamanya tetapi juga dengan
bank konvensional yang telah mempunyai pengalaman panjang dan
jangkauan jaringan yang lebih luas.
Karena bersaing dengan bank konvensional bukan merupakan hal yang
mudah, maka sangat strategis bagi
industri untuk meningkatkan upaya
untuk melakukan edukasi masyarakat
akan keunggulan bank syariah. Upaya
edukasi ini tidak akan optimal jika diserahkan kepada masing-masing bank.
Perlu kerjasama yang erat di tingkat
industri agar proses edukasi dapat berjalan secara lebih maksimal.
Bentuk edukasi tidak hanya
promosi, tetapi juga kerja sama business to business dalam melahirkan
berbagai produk inovatif dan memperluas jangkauan kepada masyarakat. Pada saat yang sama berbagai
praktik yang mengganggu diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional, seperti terus menurunkan
gejala co-movement antara tingkat
bunga dan bagi hasil, juga perlu diupayakan di tingkat industri agar
proses edukasi lebih efektif. Hal lain
yang dapat didukung pada tingkat
industri adalah memperbesar pool
SDM melalui pengembangan SDM
sendiri atau mengalokasikan dana
yang cukup, dibandingkan mengamankan kepentingan jangka pendek
dengan melakukan saling bajak SDM
yang telah jadi. Wallaahu a’lam. ■

hifzul maal akan mendorong pemerintah untuk
menciptakan pemerataan penguasaan kekayaan,
jangan sampai terjadi penumpukan aset di tangan
segelintir kelompok, atau jangan sampai sumberdaya alam negara dikuasai dan dimonopoli oleh
kepentingan asing.

Pilar keadilan
Pilar yang kedua adalah keadilan. Cermin keadilan ini sangat sederhana, yaitu ketika pemerintah
menjadikan “simpul terlemah” dari masyarakat
sebagai basis perumusan kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin
Khattab ra. Beliau mengatakan : “kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap kuat, maka di
mataku mereka sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang di mata kalian
dianggap lemah (hina), maka di mataku sesungguhnya sangat kuat.” Artinya, orientasi Umar
adalah pada kelompok yang paling tidak berdaya.
Seluruh konsentrasi kekuasaan Umar diarahkan
untuk membela kepentingan mereka.
Logika Umar sangat sederhana, jika kelompok
lemah terbela dan terberdayakan dengan baik,
maka kelompok elit masyarakat pasti akan
menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada.
Semuanya akan terangkat nasibnya. Namun jika
basis kebijakan itu adalah bagaimana “melayani
kepentingan” kelompok elit masyarakat, maka
belum tentu kelompok lemah (dhuafa) akan dapat
menikmati kue pembangunan ekonomi.
Inilah yang kita butuhkan saat ini, yaitu negara
dan pemerintah yang peduli dan membela sepenuhnya kepentingan masyarakat lemah. Parameternya sederhana, yaitu ketika seluruh perangkat
kebijakan dan peraturan, baik undang-undang
maupun aturan turunannya, beserta implementasinya di lapangan, betul-betul menunjukkan
keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan
kaum lemah negeri ini. Wallahu a’lam. ■
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egiatan ekonomi merupakan bagian dari
upaya manusia dalam
memenuhi kebutuhannya, termasuk jualbeli. Dalam transaksi
jual beli, adakalanya seorang konsumen membutuhkan barang yang belum dimiliki penjual, sehingga terjadilah sebuah transaksi pemesanan
barang dengan spesifikasi tertentu.
Namun terkadang dalam memenuhi
pesanan tersebut, para produsen pun
memerlukan dana produksi terlebih
dahulu. Sehingga pesanan tersebut
terjadi dengan sistem dibayar dimuka. Dalam Islam pemesanan barang
dengan pembayaran dimuka, dengan
spesifikasi tertentu dan penyerahan
barang dikemudian hari disebut dengan salam.
Dalam kaitannya dengan akad
salam ini, ada tiga jenis akad salam
yang dapat dipraktikkan dalam sistim keuangan kita. Pertama, model
akad salam tunggal hakiki, dimana
lembaga keuangan benar-benar melakukan pembelian barang dan kemudian terjun langsung dalam bisnis
penjualan barang tersebut. Kedua,
model akad salam tunggal hukmi
(formal), dimana lembaga keuangan
tidak benar-benar bermaksud membeli barang, karena setelah itu lembaga keuangan menjualnya kembali
kepada penjual pertama dengan akad
Bay’ Murabahah Bisaman Ajil, atau
menyuruh menjualnya ke pihak lain
dengan akad Wakalah. Ketiga, model
akad salam paralel, dimana lembaga
keuangan melakukan dua akad salam
secara simultan, yakni akad salam
dengan nasabah yang membutuhkan
barang dan akad salam dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk
memproduksi barang.
Transaksi dengan sistem salam ini
telah dikenal sejak zaman Rasulullah

hijrah ke Madinah. Rasulullah mendapati penduduk Madinah sudah
menggunakan transaksi salam ini pada komoditas buah-buahan dengan
jangka waktu satu atau dua tahun. Rasulullah bersabda “Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan
timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR.
Bukhari Muslim). Hadits tersebut
menjadi dasar yang kuat adanya transaksi salam dalam praktek jual beli.

Tantangan salam
Pada saat ini kondisi pembiayaan
dengan akad salam memang belum
mendapat perhatian dari kalangan
industri perbankan syariah. Dari tahun 2005-2011, tidak ada satupun
BUS maupun UUS yang menggunakan pembiayaan dengan akad salam.
Pembiayaan dengan akad salam
hanya sedikit mendapat perhatian
dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), itu pun dengan jumlah
pembiayaan terbesar hanya mencapai
Rp 216 juta rupiah saja. Bahkan pada
akhir Desember 2011, pembiayaan
menurun hingga Rp 20 juta rupiah.
Melihat kondisi di atas, ada beberapa hambatan yang menyebabkan
masih rendahnya pembiayaan salam.
Paling tidak, penulis melihat ada tiga
alasan utamanya. Pertama, dari sisi
nasabah. Masih banyak nasabah, terutama petani, masih banyak yang belum ‘tahu’ dan ‘sadar’ akan keberadaan akad salam. Bahkan banyak diantara mereka yang jarang atau tidak
pernah berinteraksi dengan lembaga
keuangan. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh masih rendahnya tingkat
pendidikan petani yang mayoritas
berpendidikan rendah, yang kemudian diperparah oleh masih minimnya
edukasi terhadap mereka tentang
konsep keuangan syariah.
Wihdan Hidayat/REPUBLIKA

FILOSOFI LABA
S

ebagaimana diketahui
bersama, tujuan perdagangan dalam arti yang
sangat sederhana adalah untuk memperoleh
laba atau keuntungan.
Dalam ilmu ekonomi, sebuah industri
dalam menjalankan produksinya diasumsikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit)
dengan cara dan sumber-sumber
yang halal. Demikian pula dengan
transaksi bisnis dalam skala mikro,
dimana sebuah perusahaan atau
industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal,
barang-barang pendukung proses
produksi, dan penentuan jumlah
output, yang kesemuanya itu akan
dipengaruhi oleh harga, tingkat
upah, capital, maupun barang baku,
dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh
besarnya pendapatan dari perolehan
output.
Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqh muamalah yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksibel. Baku dalam artian bersifat
dogmatis (mengandung perintah dan
larangan), fleksibel dalam artian sesuatu dapat dilaksanakan selama
tidak ada bukti larangan dari Alquran maupun sunnah. Artinya, segala
bentuk ajaran ilmu ekonomi yang
sudah ada bukan berarti tidak sesuai
dengan Islam, dan sebaliknya, bukan
pula berarti semuanya telah sesuai
dengan ketentuan Islam.
Demikian pula halnya dengan
permasalahan laba atau keuntungan
yang dihasilkan dalam sebuah transaksi jual beli. Pertanyaannya, lantas
apa yang membedakan antara ekonomi Islam (dalam perspektif fiqh
muamalah) dengan ekonomi konvensional yang mendominasi ekonomi
global saat ini? Paling tidak kita
dapat memulai dari terminologi, orientasi, serta epistimologi yang melandasi kedua konsep laba tersebut.

Langkah solusi
Agar pembiayaan salam ini bisa
meningkat proporsinya, perlu ada beberapa langkah yang diambil. Pertama, perlu peningkatan edukasi konsep pembiayaan syariah kepada para
petani di satu sisi, dan edukasi tentang
potensi dan produk unggulan pertanian kepada kalangan praktisi di sisi
lain. Kedua, perlu dibangun link dan
jaringan yang akan menghubungkan
antara sisi supply pertanian (petani)
dengan sisi demand pertanian (pembeli), dengan bank syariah sebagai intermediasinya. Dengan potensi alam
yang besar, tentu hal ini sangat mungkin dilakukan. Ketiga, pemerintah harus memberikan insentif kepada bank
syariah untuk mau terlibat dalam
pembiayaan pertanian secara lebih
dalam. Insentif ini bisa berupa subsidi
bagi hasil atau marjin profit yang
harus dibayarkan petani, atau insentif
pajak bagi bank syariah yang meningkatkan proporsi pembiayaan pertaniannya. Wallahu a’lam. ■

Fachri Fachrudin
Mahasiswa S2 Ekonomi Islam
Universitas Ibn Khaldun
Bogor dan Peneliti
Tamu FEM IPB

Dr Irfan Syauqi Beik
Tabel 1: Proporsi Pembiayaan BUS/UUS berdasarkan Akad (Milyar Rupiah)
AKAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Akad Mudharabah

3.124

4.062

5.578

6.205

6.597

8.631 20.229

Akad Musyarakah

1.898

2.335

4.406

7.411

10.412

14.624 18.960

Akad Murabahah

9.487 12.624

16.553

22.486

26.321

37.508 56.365

Akad Salam

Dosen IE – FEM IPB dan
Ketua DPP IAEI

2011

0

0

0

0

0

Akad Istishna

282

337

351

369

423

Akad Ijarah

316

836

516

765

1.305

2.341

Akad Qaradh

125

250

540

959

1.829

4.73112.3913.

0

0

0

0

0

27.944 38.195

4.886

Lainnya
Total

15.232 20.445

0

0

347 32.839
3.839

0

0

68.181102.655

Sumber : Statistik Perbankan Syariah BI

Definisi jual beli dan laba
Tabel 2: Proporsi Pembiayaan BPRS berdasarkan Akad (Juta Rupiah)
AKAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26.351

41.714

42.952

52.781

65.471

Akad Musyarakah

65.342

90.483

113.379

144.969

217.954

246.796

Akad Murabahah 337.566 505.633 716.240 1.011.743 1.269.900 1.621.526

154.949

Akad Salam
Akad Istishna

75.801

90

30

0

38

105

45

20

1.844

1.361

13.467

24.683

32.766

27.598

23.673

Akad Ijarah

6.816

6.783

3.661

5.518

7.803

13.499

13.815

Akad Qaradh

6.666

9.969

19.038

40.308

50.018

63.000

72.095

0

0

6.106

17.988

28.578

51.344

89.230

Multijasa
Total

Dalam Islam, jual beli secara etimologis berasal dari kata al bay’u
dan syir yang berarti mengambil
sesuatu dan memberi sesuatu. Secara
terminologis, para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam
banyak pengertian yang mengacu
pada satu kesimpulan, bahwa jual
beli adalah “Menukar suatu benda
seimbang dengan harta benda yang
lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab
qabul menurut cara yang dihalalkan
oleh syara’”. Istilah ini memberikan
pengertian jual beli dalam arti
ekonomi, yaitu adanya pertukaran
komoditas dengan nilai kompensasi
tertentu.
Akan tetapi bila melihat kepada
Alquran, jual beli atau perdagangan
mencakup pengertian yang eskatologis. Kata jual beli bukan hanya
digunakan untuk menunjukkan
aktivitas bisnis pertukarang barang
atau produk tertentu. Jual beli dapat
berarti “keyakinan, keta’atan, berinfaq dan jih d f sab ill h,” (QS. ash
Shaff [61]: (10-12), al Baqarah [2]:
254, at Ta bah [5]: 111) . (Jusmaliani,
2008: 26).
Jual beli yang memiliki makna
eskatologis ini tentunya memberikan
gambaran nyata akan hakikat dan
tujuan jual beli dalam Islam, sekali-

2011

Akad Mudharabah 24.237
40.065

417.282 615.469 890.709 1.256.610 1.586.919 2.060.437 2.675.930
Sumber : Statistik Perbankan Syariah BI

TAMKINIA

Koperasi Syariah sebagai LKM Pertanian

M

Lukman
Mohammad Baga
Kepala Pusat Studi Bisnis
dan Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB

eskipun sektor pertanian
memiliki kedudukan penting
bagi perekonomian Indonesia, sebagian besar petani
hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Jumlah buruh tani (landless farmers) semakin meningkat, dan petani
yang terkategori penduduk miskin sangat besar prosentasenya. Data tahun
2009 menjelaskan bahwa 99,88 persen
UMKM terkategori sebagai usaha mikro,
dimana sebagian besar berada pada sektor pertanian. Usaha mikro sendiri merupakan usaha yang cukup sulit berkembang sehingga perlu upaya pemberdayaan, jika tidak, akan menuju kehancuran.
Salah satu masalah besar petani terkait dengan rendahnya posisi tawar yang
mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan usaha dan lemahnya pemupukan modal usaha mereka. Sementara akses pembiayaan terhadap lembaga perbankan sulit dimiliki para petani kecil.
Keterpaksaan untuk meminjam dana dari
rentenir akan menjadi awal bencana
kesulitan finansial yang semakin buruk.
Adanya kebutuhan untuk membentuk
bank pertanian di Indonesia telah lama
mengemuka. Namun disadari hal tersebut tidak mudah direalisasikan, khususnya karena kesulitan membangun akses
pembiayaan bagi jutaan petani kecil yang
tersebar di seluruh negeri. Oleh karenanya, pengembangan lembaga keuangan
mikro (LKM) di pedesaan menjadi alternatif. Lessons learned dari berbagai
negara maju dan berkembang lain mengarahkan perlunya pembangunan LKM
yang efektif melalui gerakan koperasi,
terutama koperasi syariah.

Mengapa koperasi syariah?
LKM yang berbasis koperasi syariah
merupakan unit usaha yang dikembangkan suatu kelompok masyarakat agar
secara bersama mampu menolong diri
mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan finansial. LKM syariah ini sekali-

gus mengintegrasikan upaya pemupukan modal finansial dengan modal sosial (social capital). Semakin kuat soliditas anggota akan semakin kuat modal
sosial yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap penguatan
modal finansial LKM.
Soliditas anggota koperasi dapat diperkuat melalui penerapan Tujuh Prinsip Koperasi, yang diantaranya adalah;
peningkatan kontribusi anggota, kemandirian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta adanya pengembangan kerjasama antar koperasi. Memang untuk
membangun soliditas anggota tidaklah
mudah, terutama pada tahapan awal. Namun jika sudah terbentuk akan menjadi
kekuatan yang sangat dahsyat bagi pengembangan kesejahteraan anggota koperasi. Pengalaman koperasi pertanian di
Jerman yang dipelopori oleh FW Raiffeisen pada awal abad 19, saat ini telah
berwujud menjadi salah satu kekuatan
perbankan terbesar di Eropa. Demikian
pula dengan Rabo Bank yang dikembangkan para petani di negara Kincir Angin.
Bagaimana dengan pengalaman di
Indonesia? Sebenarnya model Raiffeisen
sudah pernah dipelopori oleh Raden Aria
Wiriatmadja pada tahun 1895 di Purwokerto. Koperasi simpan pinjam itu kemudian bekembang menjadi Bank Koperasi
Tani dan Nelayan (BKTN), tapi sekarang
telah berubah nama menjadi BRI.
Mengapa koperasi pertanian di Indonesia tidak berkembang dengan baik?
Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor;
pertama, karena adanya stigma negatif
terhadap kelembagaan koperasi akibat
misused KUD pada era Orde Baru. Kedua, fungsi pembinaan koperasi pertanian tidak jelas ada dimana. Kementerian pertanian tidak memiliki tupoksi
untuk pengembangan koperasi, sementara Kemenegkop UKM memiliki banyak
keterbatasan untuk mengembangkan
koperasi pertanian. Ketiga, semakin
berkurangnya kepeloporan dari masya-

rakat Indonesia dalam pengembangan
koperasi, khususnya dari kalangan generasi muda. Keempat, DEKOPIN sebagai organisasi Apex gerakan koperasi di
Indonesia, dikarenakan banyak faktor
masih belum berperan optimal. Alhasil,
masyarakat Indonesia banyak yang ragu
terhadap keampuhan gerakan koperasi
dalam membantu pembiayaan petani.

Strategi pengembangan
International Co-operative Alliance
(ICA) mendefinisikan koperasi sebagai
“perkumpulan otonom dari orang-orang
yang bergabung secara sukarela untuk
memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang
sama melalui perusahaan yang dimiliki
dan diawasi secara demokratis”. Definisi
ini menegaskan dual identitas anggota,
dimana anggota adalah para pemilik sekaligus pelanggan dari usaha koperasi.
Definisi ini jauh berbeda dengan definisi
yang tertera pada UU No.25/1992 tentang perkoperasian, yang menyebabkan
dalam banyak hal pengembangan koperasi di Indonesia menjadi salah arah,
salah urus dan salah hasil.
Terkait definisi ICA tersebut, sebenarnya dapat dikembangkan strategi
pengembangan LKM syariah (LKMS) berbasis koperasi. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) oleh Kementerian Pertanian.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan unit simpan pinjam (USP) pada
setiap gabungan kelompoktani (Gapoktan) di tingkat desa. Sebagai stimulan,
setiap Gapoktan diberi dana bantuan sebesar 100 juta rupiah. Tujuan pengembangan USP ini tidak lepas dari upaya
menyelamatkan petani dari jeratan rentenir dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah. USP harus
diarahkan pada penerapan prinsip syariah (menjadi LKMS), mengingat sistem
bagi hasil telah menjadi tradisi yang dija-
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dalam Perspektif Syariah

pinjaman yang harus mereka ambil
karena meminjam modal kepada
rentenir. Sehingga produktivitas
mereka pun akan meningkat karena
tidak ada potongan bunga dari modal.

Kedua, dari sisi lembaga keuangan, terutama bank syariah. Problem
yang dihadapi oleh bank syariah
adalah pada ‘penjualan kembali’ komoditas pertanian. Sebagai lembaga
keuangan, bank syariah tentu saja
‘tidak membutuhkan’ komoditas, sehingga mereka harus mencari pembeli
yang akan membeli hasil produksi petani. Akibatnya, kebanyakan dari akad
salam yang digunakan adalah salam
paralel. Hal tersebut ditambah dengan
masih minimnya pengetahuan bankir
syariah terhadap produk pertanian.
Ketiga, untuk membiayai pertanian, kebanyakan para praktisi menggunakan akad-akad lain yang lebih
‘mudah’ bagi mereka, seperti murabahah untuk pengadaan pupuk maupun
pengadaan sarana produksi pertanian
(saprotan) lainnya. Namun demikian,
proporsi pembiayaan pertanian dengan akad selain salam pun masih
rendah, dimana data secara nasional
menunjukkan angka yang masih
kurang dari 10 persen.
Padahal akad salam ini diyakini
akan membantu peningkatan usaha
mikro. Dengan akad salam para pelaku ekonomi sektor mikro akan lebih
leluasa menjalankan usahanya. Mereka tidak akan terbebani oleh bunga
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lankan masyarakat petani di Indonesia.
Selain itu, adanya LKMS Gapoktan
akan membantu petani dalam mengelola cash flow keuangannya. Umumnya
penerimaan petani dari usahatani bersifat musiman, sehingga petani harus
bersabar tanpa pemasukan selama
beberapa bulan atau bahkan setahun.
Namun pada saat panen, petani mengalami kelebihan likuiditas. Jika tidak
tersedia tempat menyimpan yang aman
di tingkat desa, akan sangat mudah petani terjebak pola hidup konsumtif karena tergoda berbagai iklan di televisi.
Terbentuknya LKMS yang kredibel
dan terpercaya di Gapoktan akan sangat
membantu para petani dalam mengelola
modal usahanya. Misalnya, jika ada 200
petani dalam satu Gapoktan, pada saat
panen mereka menyimpan sebagian
besar uang hasil panennya ke USP Gapoktan, maka dana simpanan anggota
sebesar 1-2 milyar bukanlah suatu yang
sulit untuk dihimpun. Dengan akumulasi
dana tersebut, LKMS Gapoktan akan
menjadi kuat, sehingga praktik rentenir
di wilayah perdesaan akan dengan
mudah diatasi. Namun demikian untuk
mewujudkan LKMS Gapoktan yang kredibel dan amanah diperlukan proses
pembinaan yang sistematis, baik bagi
pengurus maupun anggota Gapoktan.
Gapoktan plus LKMS-nya dapat
dikatakan sebagai sebuah koperasi yang
belum berbadan hukum. Dalam proses
pengembangan kelembagaan, Gapoktan
dapat menggunakan badan hukum koperasi. Selanjutnya melalui kerjasama
antara Gapoktan, dapat dibentuk koperasi sekunder baik di tingkat kabupaten,
propinsi dan nasional. Hal ini akan memudahkan proses ta’awun antar Gapoktan dalam melayani permintaan pembiayaan anggota. Akankah koperasi Gapoktan di Indonesia akan mampu menjelma sebagaimana Raiffeisen Bank
atau Rabo Bank di Eropa? Wallahu
a’lam. ■
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Tabel 1: Ringkasan Filosofi Laba dalam Islam
URAIAN

VARIABEL
Dimensi laba

tidak hanya memiliki terminologi ekonomi
sebagai selisih antara total penjualan dengan
total biaya, akan tetapi lebih komprehensif dari
itu, laba dapat berarti hasil dari bersabar,
mensucikan diri, beriman, berdakwah, berittib,
berinfaq, dan merupakan hidyah dari Allah

Perbedaan filosofis
Sudut pandang yang berbeda
akan arti maupun orientasi bisnis dan
laba diantara ekonomi Islam dan
konvensional, sesungguhnya bertolak
dari pemahaman ideologis dan cara
pandang yang berbeda tentang konsep ekonomi dan asumsi tentang
manusia dalam meraih keuntungan.
Jual beli dalam Islam dilandasi dengan nilai kesatuan (ketauhidan),
keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab.
Jual beli dalam Islam akan selalu
selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai ibadah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (fal h), serta kehidupan yang baik
dan terhormat (al-h yah al-tayyibah).
Prinsip keridhoan, ta’ wun,
kemudahan, dan transparansi, dalam
jual beli Islam mencegah usahausaha eksploitasi kekayaan dan
pengambilan keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam
Islam, secara teoritis dan realita tidak
hanya berasaskan pada logika
semata-mata, akan tetapi juga
berasaskan pada nilai-nilai moral
dan etika serta tetap berpedoman
kepada petunjuk-petunjuk Allah
SWT. Seorang hamba Allah dalam
mengkonsumsi suatu barangan tidak
semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu
memperhatikan apakah barang itu
halal atau haram, israf atau tidak,
tabzir atau tidak, memudaratkan
masyarakat atau tidak, dan lain-lain.
Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofi
materialisme dan sekulerisme. Ilmu
ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan
individu
adalah
rasional.
Rasionalitas yang dimaksud adalah
tindakan individu yang bertumpu
pada kepentingan diri sendiri (self
interest) yang menjadi satu-satunya
tujuan bagi seluruh aktivitas.

Landasan
jual beli dan laba

●

●

Sumber laba

●

●

●

nilai kesatuan (ketauhidan), keseimbangan, kebe
basan, dan tanggung jawab
secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan
pada logika semata-mata, akan tetapi juga
berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta
tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk
Allah SWT
Segala aktivitas bisnis yang tidak bertentangan
dengan aturan Allah
setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang
diharamkan atau proses transaksi bisnis yang
ilegal, tidak diakui oleh syariah
Optimalisasi kuantitas dan kualitas profit sesuai
fitrah kemanusiaan dan agama

Manusia diasumsikan hanya bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual.
Mereka tidak pernah memperhatikan
masalah-masalah yang semestinya
harus dijadikan pijakan oleh masyarakat, seperti ketinggian moral dan
sifat-sifat terpuji sebagai dasar bagi
interaksinya.

Sumber laba
Dari perbedaan terminologi,
orientasi serta landasan ideologi di
antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber
dari laba itu sendiri. Dengan prinsip
dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah muamalah, laba
dalam Islam tidak hanya berpatokan
pada bagaimana memaksimalkan
nilai kuantitas laba tersebut, akan
tetapi juga menyelaraskannya
dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan
Islam.
Namun demikian, tidak semua
yang dipandang dapat memenuhi
kebutuhan manusia serta ada manfaat di dalamnya, dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia.
Laba yang merupakan hasil dari
sebuah proses transaksi jual beli atau

bisnis harus dinilai dari kualitasnya,
bukan hanya sekedar kuantitasnya.
Prinsip ini sesuai dengan kaidah
“al jaz ’u min jinsil al ‘amal”, bahwa
balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang
ilegal, tidak diakui oleh syariah. Hal
ini bisa dilihat melaui model-model
bisnis yang dikembangkan oleh
Rasulullah dalam meraih laba yang
benilai materil serta keberkahan.
Untuk mendapatkan laba yang
bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar
dalam mekanisme transaksinya.
Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang
terjadi ketika barang yang akan
dijual jelas kepemilikannya, tidak
termasuk barang yang diharamkan,
serta jelas pula penetapan harganya.
Prinsip kemudahan atau ta’awun
dalam bertransaksi menunjukkan
laba yang diperoleh bukan sematamata untuk kepentingan pribadi sang
penjual (self oriented), akan tetapi
juga diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Wallahu
a’lam. ■

Potensi BMT dalam Menggerakkan Sektor Pertanian

S
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gus memberikan jawaban akan arti
atau makna dari laba yang menjadi
tujuan jual beli itu sendiri. Sehingga
dapat dipahami bahwa laba yang
menjadi tujuan utama jual beli tidak
hanya memiliki terminologi ekonomi
sebagai selisih antara total penjualan
dengan total biaya, akan tetapi lebih
komprehensif dari itu, laba dapat
berarti hasil dari bersabar, mensucikan diri, beriman, berdakwah, berittib, berinfaq, dan merupakan hidyah dari Allah (lihat QS al La l: 5-7;
QS ays Syams: 9; QS ali Imr n: 200;
QS al Baqarah : 5; dan QS al ‘Ar f:
157). Semua terakumulasikan dalam
jannah dan kebahagian kekal di
akhirat. Inilah makna jual beli serta
laba yang menjadi orientasi dasar
konsep laba dalam ekonomi Islam.
Sedangkan dalam ekonomi konvensional, baik yang berpaham kapitalis, sosialis, maupun negara kesejahteraan (walfare state), hampir dipastikan definisi jual beli hanya
ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Bisnis atau jual beli hanyalah
upaya dari perilaku seorang pengusaha dalam mengambil keputusan
atau kebijakan dalam memproduksi
barang dan jasa untuk meraih tingkat keuntungan dan kebutuhan. Keuntungan atau profit bagi produsen,
sedangkan kebutuhan dalam arti
kepuasan di tingkat konsumen.

ektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan perdesaan, (bahkan di ranah pembangunan perekonomian nasional)
tetap diposisikan sebagai sektor terpenting. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian memainkan peran strategis dengan argumen: (a) potensi sumberdayanya besar dan beragam, (b)
pangsa terhadap pendapatan nasional
cukup besar, (c) sumber devisa, (d) besarnya penduduk yang bekerja di sektor
ini, (e) peranan dalam penyediaan pangan dan (f) menjadi basis pertumbuhan
ekonomi perdesaan.
Karakteristik kegiatan perekonomian di pedesaan didominasi oleh usahausaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, pengolah hasil pertanian, kios saprodi, serta industri rumah tangga. Umumnya pelaku usaha
skala mikro kecil masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur
esensial dalam mendukung peningkatan
produksi dan taraf hidup masyarakat,
keterbatasan modal tentu saja dapat
membatasi ruang gerak sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986).

Peluang pembiayaan
Dengan karakeristik usaha yang bersifat mikro dan kecil, pelaku usaha di

sektor peratanian tidak memerlukan
modal yang terlalu besar. Namun, dengan kebutuhan modal yang tidak seberapa besar ini barangkali menyebabkan
kurang tertariknya lembaga perbankan
untuk mendanai usaha ini karena transaction cost-nya sangat tinggi. Disamping
itu, persyaratan 5 C sangat ketat diterapkan oleh perbankan seringkali tidak
dapat dipenuhi oleh pelaku usaha mikro/kecil yang jamaknya memeang menerapkan manajemen usaha sangat
sederhana. Keengganan perbankan juga
dipicu oleh image yang sudah terlanjut
melekat pada sektor pertanian, sebagai
jenis usaha yang sarat dengan risiko.
Keterbatasan usaha kecil dan mikro
dalam mengakses lembaga perbankan
formal merupakan potensi pasar yang
sangat besar yang bisa menjadi ladang
garapan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM), termasuk Baitul Mal wa Tamwil
(BMT). Apalagi dalam 10 tahun terakhir
perkembangan BMT begitu pesat, diperkirakan sudah lebih dari 4000 unit dengan sekitar 3 juta nasabah.
Dengan spirit nilai islam untuk
ta’awun, keberadaan BMT dapat disinergikan dengan peluang kebutuhan
pembiayaan kaum “duafa” para pelaku
usaha mikro/kecil di sektor pertanian
dan pedesaan. Dengan aset yang sudah
menembus Rp 3 triliun, BMT diharapkan
semakin intensif menggarap usaha

mikro dan kecil.
Dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi
oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan BMT dalam memacu
pertumbuhan ekonomi sangat besar.
Setidaknya ada lima alasan: Pertama,
BMT umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga
lebih mudah diakses oleh petani/pelaku
ekonomi di desa. Kedua, petani lebih
menyukai proses yang singkat dan tanpa
banyak prosedur. Ketiga, platfond kebutuhan modal tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial
BMT. Keempat, dekatnya lokasi BMT dan
petani memungkinkan pengelola memahami betul karakteristik petani/usahanya sehingga dapat mengucurkan
pembiaayaan secara tepat waktu dan
jumlah; dan Kelima, Adanya keterkaitan
socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan
dapat mengurangi sifat moral hazard.

Tantangan dan optimalisasi
Perkembangan BMT yang cukup pesat menandakan bahwa BMT telah diterima sebagai mitra bisnis pelaku usaha
mikro kecil. Namun demikian, kondisi
ini menjadi sinyal akan semakin besarnya tantangan yang dihadapi baik secara
internal maupun eksternal. Tantangan
internal paling berat soal kepatuhan

syariah (syariah compliance). Godaan
memburu rente dengan mengorbankan
prinsip syar’i harus dibuang jauh-jauh.
Disamping itu mempertahankan idealisme, profesionalisme pengelolaan,
pengembangan sumber daya manusia,
dan membangun kerjasama antar BMT
juga tidak boleh diremehkan.
Di sisi lain, tantangan eksternal yang
mesti mendapat perhatian diantaranya
dinamika makroekonomi maupun sektor finansial, dominansi pelaku usaha
besar, serta legalitas dan regulasi untuk
BMT.
Untuk mengoptimalkan peran BMT
dalam pembiayaan usaha mikro/kecil di
sektor pertanian, beberapa agenda perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya:
(1) penetapan status/badan hukum yang
jelas bagi BMT sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, (2)
peningkatan kualitas SDM (diklat) termasuk di dalamnya ada content pemahaman terhadap usaha di sektor pertanian (3) senantiasa istiqomah menerapkan nilai-nilai islam dalam berbisnis, (4)
pemantapan jaringan kerjasama antar
BMT, (5) Meraih dukungan masyarakat
melalui kinerja BMT yang prima dan
membangun image secara ma’ruf bahwa
BMT siap membantu dalam pemberdayaan potensi usaha mikro/kecil, serta (6)
perlu pengawasan dan pembinaan BMT
secara berkelanjutan Waallahu a’lam. ■
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alah satu pertanyaan
kritis yang sering diajukan untuk perbankan syariah adalah
keabsahan syariahnya
akibat
penentuan
harga produk yang diyakini masih
mengacu pada tingkat suku bunga.
Bagaimana mungkin disebut syariah
jika harga produk syariah ditetapkan atau dihitung merujuk pada
riba? Bagaimana kita dapat membenarkan logika gerakan yang ingin
memusnahkan root of evil dalam
praktek keuangan yaitu riba, sepanjang riba masih digunakan sebagai
rujukan harga produk? Bukankah
selama ada yang memakai, selama
itu pula riba akan selalu ada?
Berdasarkan teori mikroekonomi, prilaku produksi (supply) sangat
dipengaruhi oleh prilaku konsumsi
(demand). Dan sepertinya ini masih
berlaku dalam pasar perbankan nasional. Prilaku praktisi perbankan
sangat memperhitungkan prilaku
nasabahnya di pasar. Dan seperti
apa prilaku praktisi perbankan
syariah dalam pembentukan harga
produknya (product pricing), tentu
akan bergantung pada prilaku pasar
dari potensi nasabahnya.
Karakteristik pasar perbankan
nasional masih cair antara syariah
dan konvensional. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: pertama,
perbankan syariah masih tergolong
baru sehingga pasar (masyarakat)
masih kekurangan informasi terkait
dengan operasional dan produk
bank-bank syariah. Kedua, pemahaman tentang keunggulan konsep
syariah belum tersosialisasikan
dengan baik pada masyarakat luas.
Ketiga, adanya persepsi yang
menilai bank syariah hanya diversifikasi jasa pelayanan keuangan
sektor perbankan.
Faktor-faktor di atas membuat
pasar perbankan syariah didominasi
oleh nasabah mengambang (floating
customers). Dengan begitu, perbankan syariah saat ini tidak hanya
saling berkompetisi antar bank syariah, tetapi juga harus berkompetisi
dengan bank-bank konvensional.
Ketika bank konvensional masih
menguasai struktur perbankan
nasional, maka strategi bisnis bank
syariah tentu akan mempertimbangkan prilaku bank konvensional,
mengingat potensi nasabah yang ada
lebih familiar dengan perbankan
konvensional. Terkait dengan
product pricing bank syariah, berdasarkan kondisi tadi bank syariah
harus mempertimbangkan product
pricing bank konvensional.
Faktor-faktor yang menjadi referensi dan variabel perhitungan
produk bank konvensional tentu
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akan pula menjadi pedoman perhitungan bank syariah. Selain itu,
mengingat saat ini aplikasi atau
konsep praktek/operasional perbankan syariah masih relatif mengacu
pada perbankan konvensional, maka
model penentuan harga produk (termasuk variabel-variabel independen
yang
mempengaruhinya)
juga
diperkirakan tidak jauh berbeda.
Oleh karena itu, jawaban atas kritisi ini tentu sangat penting untuk didapatkan. Jawaban atas masalah ini
boleh jadi menjadi salah satu elemen
kunci pembuka wawasan baru atau
bahkan logika baru dalam berfikir
lebih lanjut seperti apa sepatutnya sistem keuangan dalam Islam itu menjadi. Atau setidaknya keberadaan reference rate yang bukan bunga atau riba
untuk pricing produk bank syariah.
Jika memang riba sebaik tidak dirujuk
sebagai harga produk, variabel apa
yang tepat dijadikan rujukan?

Reference rate sektor riil
Mari kita telusuri logika praktek
keuangan syariah untuk bisa sampai
pada variabel yang tepat itu. Dengan
absennya riba, maka keuntungan
(profit) bisnis relatif hanya akan
berasal dari aktifitas ekonomi produktif, baik yang berasal dari jualbeli, sewa menyewa atau jasa. Aktifitas investasi memang juga memberikan keuntungan berupa bagihasil tetapi bagi hasil itu tentu bergantung pada aktifitas utama dan
pertamanya yaitu jual-beli, sewa
menyewa atau jasa. Karena memang
aktifitas investasi merupakan aktifitas ekonomi turunan dari aktifitas
utama tadi. Oleh sebab itulah produk
keuangan atau perbankan syariah
juga merujuk pada aktifitas usaha
berbasis jual-beli, sewa-menyewa,
jasa dan investasi.
Jika aktifitas bisnis itu yang
menjadi basis produk keuangan dan
perbankan syariah, maka penentuan
harga dari produk-produk perbankan
syariah sepatutnya merujuk pada
tingkat keuntungan umum yang ada
pada aktifitas produktif tersebut. Sehingga secara spesifik, harga produk
pembiayaan sektor properti bank
syariah tentu sebaiknya bersandar
pada tingkat keuntungan yang umum
ada di sektor properti, begitu pula sektor lainnya, dengan tentu mempertimbangkan pula faktor lain seperti wilayah geografis dan biaya operasional.
Singkatnya, perbankan syariah
memerlukan sebuah rujukan atau reference rate berupa indeks sektor riil
yang akurat yang mencerminkan
tingkat keuntungan dari sektor-sektor
usaha produktif ekonomi.
Keberadaan reference rate ini
pada hakikatnya bukan hanya berguna bagi industri perbankan syariah
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untuk menjadi salah satu pertimbangan atau rujukan dalam perhitungan
penetapan harga produk-produk
mereka, tetapi juga menjadi variabel
yang membuat pasar sektor riil akan
semakin transparan, yang berguna
dalam optimalisasi alokasi sumber
daya, efisiensi pasar dan akselerasi
aktifitas ekonomi. Bahkan keberadaannya akan membantu pula dalam penetapan kebijakan-kebijakan
publik seperti kebijakan pasar dan
perpajakan.
Jika indeks return sektor riil
tersedia secara akurat berdasarkan
sektoral, sub-sektor atau sampai
dengan komoditasnya dan diketahui
pula sebaran geografisnya, tentu
indeks ini akan memberikan informasi yang kaya, bukan hanya berguna bagi pelaku bisnis swasta (baik
unit usaha maupun lembaga keuangan) tetapi juga berguna bagi pihak
pemerintah, dari pemerintah pusat
sampai dengan daerah.
Bayangkan reference rate tersedia
lengkap seperti itu, kemanfaatan apa
yang mungkin didapatkan perbankan
syariah? dengan adanya reference rate
secara lengkap tersebut, bank syariah
mampu menilai lebih akurat projek
sektor riil dan daerah mana yang
lebih menguntungkan, memahami
karakteristik dan sebaran risiko pada
berbagai sektor, sub-sektor dan
komoditas atau bahkan risiko pada
sebaran secara geografis. menetapkan
tingkat harga yang sesuai dengan
kemampuan pasar dan karakteristik
biaya yang dimiliki untuk mencapai
optimalisasi penyaluran pembiayaan,

serta dengan lebih akurat menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan
tingkat imbal hasil di pasar dan daerahnya. Lebih lanjut ketersediaan reference rate ini akan mendorong perbankan untuk mengambil keuntungan lebih besar dengan melakukan
transaksi pembiayaan berdasarkan
produk berbasis bagi-hasil.
Berdasarkan karakter operasional
dan ditinjau secara kronologisnya,
proses pricing produk bank syariah
akan berbeda dengan bank konvensional. Proses pricing produk bank
syariah berawal dari sisi pembiayaan
(financing/asset), ketika diketahui
berapa hasil dari satu projek pembiayaan maka hasil tersebut menentukan berapa besar nisbah yang
ditawarkan kepada nasabah di sisi
pendanaan (funding/liability). Sehingga pricing baik produk pembiayaan dan pendanaan bank syariah
akan mengacu pada kinerja atau hasil
usaha projek di sektor riil. Sementara
itu, proses yang terjadi di bank konvensional berawal dari sisi pendanaan, ketika ditentukan berapa
tingkat kewajiban yang harus dibayarkan kepada nasabah maka tingkat
kewajiban itu akan menjadi rujukan
berapa tingkat harga yang dikenakan
pada produk kredit.
Untuk meyakinkan masyarakat
dan meningkatkan kredibilitas industri perbankan syariah serta membantu dan memenuhi kebutuhan industri
dalam proses bisnisnya, khususnya
dalam pricing produk mereka, saat
ini Bank Indonesia sedang mencoba
mendapatkan reference rate yang

lebih baik dengan melakukan penyusunan kajian indeksasi return sektor
riil sebagai benchmark pricing bagi
produk perbankan syariah. Kajian ini
menggunakan pendekatan Cash
Recovery Rate (CRR) sebagai ukuran
imbal hasil sektor riil. CRR diperkenalkan oleh Ijiri sebagai satu ukuran
profitabilitas empiris dari suatu
perusahaan (lihat Salamon (1982),
Stark (1989), Baber dan Kang (1996),
dan Taylor (1999)). Ijiri dalam Gordon
dan Hamer (1988) dan Salamon
(1982) mendefinisikan CRR sebagai
rasio pemulihan arus kas selama satu
periode terhadap investasi yang terjadi selama periode tersebut. Secara
umum CRR menampilkan perbandingan (ratio) tingkat pendapatan
dengan biaya yang dikeluarkan dari
perusahaan di sektor riil.
Tujuan kajian ini bukan hanya sekedar mendapat tingkat return sektor
riil secara umum, tetapi juga untuk
mengetahui secara detil tingkat
return di setiap sektor ekonomi yang
ada (jika data memadai sebenarnya
dapat juga diketahui tingkat return
per-komoditi di sub-sektor ekonomi),
sebaran tingkat return sektoral tersebut berdasarkan wilayah/daerah dan
mengetahui tingkat return berdasarkan akad pembiayaannya. Dengan
keterbatasan data yang ada, saat ini
perhitungan CRR dilakukan menggunakan data laporan keuangan dari
perusahaan yang listed di bursa pasar
modal (perusahaan publik) dan perusahaan yang menjadi nasabah bank
(baik bak syariah maupun bank konvensional).

Tantangan indeksasi
Tantangan dari upaya memunculkan data referensi tingkat return
sektor riil bagi pricing produk perbankan syariah, tentu tertumpu pada
ketersediaan data yang selalu up-todate dan akurat serta pengadaannya
yang tersistem dengan cukup baik.
Keberadaan data tingkat imbal hasil
sektor riil juga dapat menjadi informasi penting bagi investor untuk
memutuskan kepentingan bisnis
mereka atau semua pelaku pasar di
sektor riil. Reference rate ini juga
akan sangat berguna bagi regulator,
baik dalam men-set kebijakan di
sektor moneter maupun sektor fiskal
dalam rangka menjaga keseimbangan
sektor keuangan dan sektor riil untuk
mencapai stabilitas ekonomi. Pada
tahap penggunaannya, reference rate
ini hanya menjadi pedoman, rujukan
atau informasi pasar yang sifatnya
tidak dipaksakan pada pelaku pasar.
Meski reference rate ini ditujukan
untuk mampu men-drive pembentukan harga di pasar, harga produk
tetap diserahkan pada dinamika dan
kesepakatan pasar. Wallahu a’lam. ■
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Tabel 1: Telaah Literatur tentang Cash Recovery Rate

ari beberapa forum pengajian kami sering
dihadapkan pada pertanyaan apakah perbankan dan lembaga keuangan syariah terbebas
dari krisis. Beberapa pihak menilai bahwa
bank syariah akan bebas dari krisis. Berikut adalah
ulasan kami.
Beberapa alasan umum yang dikemukakan bahwa
bank syariah akan bebas krisis. Pertama,
bank dan lembaga keuangan syariah mesti terkait
langsung dengan sektor riil ––diistilahkan ‚Main Street‘
vs ‚Wall Street‘ –– serta aktifitas transaksi syariah tidak
mendukung ekspansi yang berlebihan dan membatasi
tindakan spekulatif di sektor finansial. Kedua, persyaratan
etik mengarahkan bank dan lembaga keuangan syariah
menjauhi risiko dan leveraged transaction seperti adanya
risk sharing serta mengharuskan adanya underlying asset
dalam setiap transaksinya. Pembatasan ini berperan
sebagai perisai ekstra dalam manajemen risiko. Ketiga,
ketentuan syariah mengharamkan penjualan atau sewa
atas sesuatu yang tidak dimiliki, sehingga melarang
praktek spekulasi short selling dalam sistem keuangan.
Dengan kata lain, prinsip-prinsip syariah menyokong disiplin dan tanggung jawab dalam aktifitas keuangan sebagai
prasyarat yang dibutuhkan dalam stabilitas keuangan.
Akan tetapi pandangan yang menyatakan bahwa perbankan dan lembaga keuangan syariah dapat sepenuhnya bebas krisis boleh jadi keliru. Bahkan dalam situasi
ketika prinsip-prinsip syariah dipegang sekalipun, sistem
keuangan syariah tidak kebal terhadap segala risiko
atau bebas dari krisis secara sempurna. Sekedar untuk
mengingatkan para penggiat dan praktisi keuangan
syariah hendaknya tidak perlu overconfidence serta tetap
waspada terhadap euforia yang terjadi.
Beberapa alasan baik secara teoritis dan empiris
dapat menunjukkan hal ini. Pertama, secara teori,
sumber utama krisis keuangan biasanya adalah akibat
terjadinya kelebihan pembiayaan oleh perbankan yang
dilakukan secara tidak hati-hati. Namun apakah bisa
dijamin bahwa bank dan lembaga keuangan syariah
tidak tergiur melakukan ekspansi kredit apalagi ketika
melihat suatu sektor sedang booming? Kasus gagal
bayar Dubai World akibat ekspansi berlebihan menerbitkan surat utang syariah kiranya dapat dijadikan pelajaran akan hal ini. Kita pun tidak bisa menyalahkan
sepenuhnya kepada institusi keuangan termasuk yang

berlabel atau berskema syariah karena mereka pun
ingin memaksimalkan keuntungan.
Kedua, keterkaitan erat keuangan syariah dengan
sektor bukan berarti bank syariah bebas risiko karena
sektor riil juga dapat mengalami fluktuasi. Guncangan
di sektor riil sunnatullah dan dapat terjadi kapanpun
sehingga mau tak mau kinerja bank syariah pada akhirnya akan terkena dampaknya pula. Belum lagi risikorisiko lain seperti penurunan perdagangan, risiko suku
bunga dan nilai tukar. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa akibat krisis global bank syariah terkena
dampak dari penurunan kinerja sektor riil akibat depresiasi asset (terutama asset properti), penurunan pembiayaan perdagangan (trade finance) akibat penurunan
perdagangan dunia, penurunan dalam sindikasi sukuk,
dan sebagainya.
Studi Parashar dan Venkatesh (2010) juga menunjukkan bahwa walaupun secara umum selama 20062009 perbankan syariah berkinerja lebih baik daripada
perbankan konvensional, sebagai dampak krisis keuangan global, penurunan kinerja bank-bank syariah
justru lebih buruk daripada bank konvensional dalam
hal capital ratio, leverage dan return on average equity.
Sedangkan bank konvensional mengalami kinerja lebih
buruk dari bank syariah dalam return on average asset
and liquidity.
Adalah benar bahwa risiko di sektor riil menurun
dalam beberapa dekade terakhir, sebaliknya risiko di
sektor finansial terus meningkat, namun hal ini bukan
berarti risiko lembaga keuangan syariah juga menurun.
Temuan ini justru menunjukan bahwa pembiayaan terhadap sektor riil dapat menimbulkan risiko sistemik
bila ekspansi investasi cenderung spekulatif, terlebih
ketika perekonomian sedang membaik atau booming.
Pembiayaan yang terlampau agresif disertai manajemen
risiko yang tidak prudent akan menjadi sumber krisis
di masa mendatang.
Pertimbangan ini memberi pelajaran pentingnya
manajemen risiko yang lebih hati-hati dan mempersiapkan infrastruktur penyangga dalam mendukung
sistem keuangan syariah dalam menjamin standar pengawasan yang lebih hati-hati terkait manajemen risiko,
tatakelola perbankan syariah, disiplin aturan dan
transparansi pasar.
Pelajaran penting dari ulasan di atas adalah bahwa

lembaga keuangan syariah, dengan segala keunggulan
yang ditawarkannya, tidaklah hidup dalam plastik yang
steril. Tuntutan zaman mengharuskan ia berinteraksi
dengan berbagai pihak (baik nasabah, supplier pendukung operasionalnya, perusahaan induk dan sebagainya) dengan segala macam konsekuensinya. Proyekproyeknya yang dibiayai oleh bank dan lembaga keuangan syariah tetap terpengaruh oleh dinamika apapun
yang akan terjadi. Pembiayaan dari bank syariah bukan
berarti bebas risiko, terlebih lagi dengan pragmatisme
praktik-praktik perbankan syariah di lapangan yang
memungkinkan menyalahi prinsip transaksi dan maqashid syariah. Bank syariah juga manusia. Wallahu
a’lam. ■

