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idak dipungkiri bahwa
lembaga keuangan
mikro memiliki andil
yang cukup besar dalam memerangi kemiskinan di belahan dunia
manapun terutama negara berkembang. Adalah keniscayaan bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro ketika disadari bahwa sektor Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
masih didominasi masyarakat menengah ke bawah. Data dari Kementerian
Koperasi dan UMKM mengungkap
bahwa sektor UMKM mampu menyerap 97,24 persen tenaga kerja.
Namun realitas menunjukkan bahwa
sumber pendanaan UMKM, sebagian
besar masih bergantung pada lembaga
keuangan mikro.
Optimalisasi peran lembaga keuangan mikro terutama dalam mereduksi angka kemiskinan perlu dilihat
dari perspektif yang lebih luas, terutama sisi penyebab terjadinya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup utama (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan). Kemiskinan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan
hidup banyak disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan skill
masyarakat miskin dalam memanfaatkan SDA yang tersedia. Lingkaran kemiskinan sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam. Demikian pula sebaliknya, degradasi
sumber daya alam menjadi pemicu
ketidakberdayaan masyarakat miskin
dalam mengeksplorasi kekayaan alam.
Berlimpahnya SDA di Indonesia
ini mendulang kontribusi yang segnifikan dalam memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat. Mayoritas lapangan usaha yang digeluti penduduk
negeri ini bahkan masih bergantung
pada sumber daya alam. Disisi lain
over-eksploitasi dan dampak dari peningkatan usaha bisnis masyarakat
yang tanpa didukung kesadaran akan
pentingnya keberlangsungan lingkungan, dalam jangka panjang akan
menyebabkan rusaknya SDA dan
berimplikasi pada kemiskinan. Sehingga dua aspek tersebut yakni kemiskinan dan kerusakan lingkungan,
adalah satu paket masalah yang penangannya harus dilakukan secara
bersama dan terintegrasi.
Konsep green microfinance, usaha
lembaga keuangan mikro dalam penyaluran dananya pada sektor usaha
berbasis lingkungan saat ini marak dilakukan oleh beberapa negara. Banca Popolare di Milano (BPM), suatu
lembaga keuangan yang sangat
berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Italia, merupakan
lembaga keuangan yang sukses dengan penyaluran pinjaman pada usaha pelestarian lingkungan. Dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah diarahkan untuk membuka lapangan usaha yang ramah lingkungan, seperti penyediaan mesin-mesin
untuk usaha pertanian, energi terbarukan, dan terus mendorong nasabah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagai
dampak dari bisnis yang dijalankan.
Demikian pula dengan Alterna
Saving Credit Program di Kanada,
dimana penyaluran dana pinjaman
dan pelayanan jasa keuangan lainnya
memiliki dampak positif terhadap
pembangunan sumber daya ling-
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kungan yang berkelanjutan. Hal ini
menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki andil dan kesempatan
yang cukup luas untuk berperan aktif
dalam pelestarian lingkungan sebagai
dampak atau integrasi program
pelayanan jasa keuangan.

Pelestarian lingkungan
Kita sering mendengar ungkapan
akan pentingnya menjaga lingkungan
yang bersih dan sehat, yaitu “Al-nadhofa min al-iman” (kebersihan sebagian dari iman). Usaha untuk selalu
melakukan perubahan lingkungan
yang baik dan sustainable adalah termasuk bagian dari ketakwaan seseorang. Lebih jauh, Nabi Muhammad
SAW selalu mendorong para sahabat
dan umatnya untuk selalu mengoptimalkan karunia sumber daya alam
dari Allah SWT ini. Menghidupkan
kembali (ihyaul al mamat) lahan tanah
yang menganggur sangat dianjurkan
dalam ajaran Islam. Pengalaman sejarah dan konsep dasar eco-friendly business ini ternyata sudah lama berlaku
pada masa Nabi Muhammad SAW, dan
mestinya bisa diterapkan sebagai salah
satu visi-misi dasar lembaga keuangan
berbasis Islam.
Lembaga keuangan mikro Islam
dengan karakter inherent yang ada
memiliki kesempatan untuk mendorong eco-business. Model partnership dalam pemberian pembiayaan
kepada nasabah, menjadi modal utama untuk berkontribusi positif dalam
pelestarian lingkungan. Menyadari
salah satu penyebab terjadinya kemiskinanan adalah menurunnya kualitas SDA yang ada, lembaga keuangan Islam memiliki tangung jawab
untuk berkontribusi di dalamnya.
Jika kalkulasi bisnis sektor lingkungan dinilai masih memiliki biaya
dan resiko yang tinggi, paling tidak
lembaga keuangan Islam bisa mendorong nasabah untuk memiliki perubahan tingkah laku positif terhadap
lingkungan. Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur terhadap peran
lembaga keuangan mikro Islam dalam

alam sebuah talkshow di salah satu jaringan radio swasta
nasional awal pekan ini, pakar
marketing syariah IPB Mukhamad
Najib mengungkapkan pentingnya
industri perbankan dan keuangan
syariah untuk mengubah paradigma,
dari paradigma market follower
menjadi market challenger, jika saat
ini belum memungkinkan untuk
menjadi market leader. Ia mengemukakan bahwa ketika bank syariah belum mengubah paradigmanya secara
penuh, maka masyarakat akan cenderung untuk selalu membandingbandingkan antara bank syariah dan
bank konvensional, mulai dari jenis
produk, marjin atau bagi hasil pembiayaannya, kualitas layanannya, dan
aspek-aspek lainnya. Bahkan hingga
kepada aspek kenyamanan kantor
bank-nya.
Tidak hanya itu, masyarakat pun
akan selalu mengasosiasikan apa
yang dikampanyekan oleh bank syariah dengan model kampanye bank
konvensional. Sehingga, superioritas
value yang dimiliki bank syariah
menjadi kurang terlihat. Padahal banyak value atau nilai syariah yang bisa
menjadi faktor penguat kampanye
perbankan syariah jika dapat dikemas
dengan baik. Mulai dari nilai keadilan,
kejujuran, hingga masalah symmetric
information. Informasi yang simetris
ini bahkan menjadi nilai lebih transaksi keuangan syariah, sehingga keterbukaan informasi bagi pihak-pihak
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yang terlibat dapat dijamin. Sebagai
contoh, pada pembiayaan murabahah, maka bank dan nasabah akan
memiliki informasi yang sama mengenai harga pokok pembeliannya,
kualitas barangnya, siapa suppliernya, dan lain-lain.
Belum beranjaknya perbankan
syariah dari posisi sebagai follower
juga diperparah dengan masih belum
optimalnya edukasi publik, termasuk
edukasi pasar. Padahal pasar yang
dapat digarap masih sangat besar.
Meningkatnya jumlah kelas menengah muslim, sebagai contoh, merupakan potensi besar yang memberi
peluang bagi ekspansi perbankan
syariah secara aset dan kelembagaan. Apalagi pada tahun 2030 nanti,
Indonesia akan masuk menjadi tujuh
besar kekuatan perekonomian dunia,
sebagaimana prediksi McKinsey.
Karena itu, agar misi peningkatan
pangsa pasar perbankan syariah ini
bisa terus kita dorong, maka mengubah paradigma dari market follower menjadi market challenger menjadi sebuah keniscayaan.

Langkah strategis
Pertanyaan besarnya sekarang
adalah, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mengubah paradigma tersebut. Terkait dengan hal ini,
penulis berpendapat paling tidak ada
dua hal mendasar yang dapat dilakukan. Pertama, perbankan syariah harus mampu mengembangkan inovasi

TABEL 1:
PERUBAHAN TINGKAH LAKU NASABAH SETELAH MENGADOPSI
LKM ISLAM TERHADAP ISU LINGKUNGAN
Isu lingkungan
Mengurangi terjadinya polusi udara
Mengurangi terjadinya polusi air
Mengurangi sampah zat kimia berbahaya
Mengurangi penggunaan pupuk kimia berbahaya
Menghindari exploitasi penangkapan ikan berlebihan
Menghindari terjadinya degradasi lahan pertanian
Mematuhi peraturan dalam pelestarian lingkungan
Peduli terhadap pengaruh negatif penumpukan sampah

memitigasi kerusakan lingkungan secara umum masih menunjukkan hasil
yang belum optimal (lihat Tabel 1).
Dalam beberapa isu lingkungan
sebagaimana digambarkan Tabel 1,
peran lembaga keuangan Islam terutama dalam mendorong nasabahnya
untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas lingkungan masih menunjukkan persentase yang rendah.
Mayoritas nasabah dalam pengalamannya selama/setelah bergabung
di lembaga keuangan mikro Islam
menyatakan tidak memiliki perubahan
terhadap isu-isu lingkungan yang ada.

Bagaimana kebijakan dan
langkah selanjutnya?
Sumber dana yang bersumber dari
zakat, infak, dan shadaqah (charity
funds) yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam bentuk qard al hasan
(pembiayaan tanpa bunga), mungkin
sudah mulai dipikirkan untuk bisa
dialokasikan (sebagian) pada usaha
eco-friendly business, selain digunakan
dalam penanggulangan bencana alam
atau menjangkau kaum paling miskin
(the poorest) yang selama ini lebih
membutuhkan makanan, perlindungan, atau pendidikan. Memang sangat
dilematis, di saat lembaga keuangan
mikro Islam dituntut sustainable
(mampu membiayai kebutuhan operasionalnya) dan outreach (menjangkau

dalam berbagai hal. Inovasi ini merupakan kunci utama untuk menciptakan
perubahan. Karena itu, perbankan
syariah harus mengembangkan cara
berpikir yang out-of-the box.
Sebagai contoh adalah inovasi dari
sisi prosedur pembiayaan. Kita ambil
contoh pembiayaan murabahah yang
selama ini dominan. Dalam pembiayaan ini, perbankan syariah harus
mulai berani memberi ruang bagi
proses negosiasi besaran marjin profit
dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Jangan lagi perbankan syariah berlindung di balik argumentasi
bahwa “saya bebas menjual berapapun, kalau anda tidak setuju dengan
jualan saya, silakan anda mencari
tempat yang lain”. Secara syar’i memang diperbolehkan berprinsip seperti ini, akan tetapi perbankan syariah
akan sulit mengubah persepsi masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya. Yaitu, ketika bertransaksi dengan
bank maka mereka hanya ‘menerima
saja’ besaran marjin yang ditetapkan
pihak bank. Karena praktek di bank
konvensional juga seperti itu, dimana
bunga ditetapkan bank dan mereka
‘menerima saja’, maka masyarakat
berkesimpulan bahwa praktek syariah
dan konvensional itu sama saja.
Untuk itu, bank syariah harus
berani bertindak out-of-the box, di
luar kebiasaan. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Setiap account officer bank syariah harus diberikan panduan me-

Adakah perubahan positif
Ya (%)
Tidak (%)
13.4
86.6
17.1
82.9
13.3
86.7
7.9
92.1
11.7
88.3
8.7
91.3
12.5
87.5
10.7
89.3

sasaran nasabah/kaum miskin), di sisi
lain memiliki tanggung jawab dalam
pelestarian lingkungan. Peran pemerintah atau lembaga donor lainnya sangat bermanfaat dalam mendorong
pencapaian peran positif lembaga keuangan Islam dalam pelestarian lingkungan. Jika hal ini bisa dikoordinasikan dengan baik, penanggulnagn kemiskinan berikut pelestarian lingkungan akan bisa dicapai secara
bersamaan.
Peningkatan pengetahuan dan
skill (capacity building) dari berbagai
instansi dan kementerian terkait melalui berbagai kegiatan termasuk training dan short course, akan banyak
membantu masyarakat miskin untuk
bisa percaya diri dan mampu membuka usaha baru atau meningkatkan
bisnis. Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah
dipandang perlu untuk diintegrasikan
dengan lembaga keuangan mikro Islam, terutama setelah disadari bahwa
selama ini lembaga keuangan tersebut
memiliki hubungan kohesi sosial yang
erat dengan nasabahnya. Dengan
adanya capital social dan partnership,
lembaga ini bisa meminimalisir kerusakan lingkungan, selain menjalankan
misi utama dalam menjangkau kalangan miskin untuk bisa mengakses
pembiayaan seluas-luasnya. Wallahu
a’lam. ■

ngenai rate terendah dan tertinggi
yang dapat dikenakan kepada nasabah. Biarkan hasil akhir rate-nya
itu ditentukan melalui proses negosiasi, sehingga pihak nasabah merasa
terlibat dalam proses penentuan
marjin yang nantinya menjadi kewajibannya. Hal seperti ini, bagi penulis,
akan menciptakan efek positif terhadap persepsi masyarakat. Adapun
soal biaya-biaya dan problem manajemen yang dihadapi bank, itu sesuatu yang menurut penulis seharusnya bisa dicarikan jalan keluarnya.
Kedua, perbankan syariah harus
mampu mengartikulasikan dan
mengkomunikasikan pesan-pesan
keuangan syariah secara efektif
kepada publik, sampai publik berada
pada fase yang menganggap bahwa
apa yang dilakukan bank konvensional, yang dalam istilah Mukhamad
Najib, sudah “tidak relevan” lagi.
Persepsi yang terbentuk adalah “buat
apa bertransaksi secara konvensional, kalau di syariah ada segalanya”.
Tentu untuk sampai pada tahap ini,
dibutuhkan kampanye dan sosialisasi
yang masif dengan frekuensi yang
tinggi. Pada titik inilah, dukungan dari
berbagai pihak, terutama BI dan pemerintah menjadi sangat penting.
Penulis berharap, meskipun nantinya
Departemen Perbankan Syariah BI
akan hijrah ke OJK, namun komitmen
untuk mendukung kampanye bank
syariah jangan sampai pudar. Wallahu
a’lam. ■
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Vs Harga yang Adil
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alam
beberapa
waktu terakhir ini,
kita dihadapkan
pada masalah kenaikan harga disejumlah harga komoditi pertanian, seperti kedelai, daging sapi, cabai, bawang putih, dan
bawang merah. Yang menarik terjadi
pada kasus bawang putih dan bawang merah yang harganya sempat
mencapai Rp 70 ribu sampai dengan
Rp 80 ribu per kg dari harga sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp
18 ribu - Rp 25 ribu per kg.
Melihat apa yang terjadi saat ini,
timbul pertanyaan apakah kenaikan
harga tersebut adalah sepantasnya
yang terjadi? Apakah penyebab kenaikan harga tersebut? Dalam kaitan
dengan kenaikan harga yang terjadi,
dalam bahasan kali ini akan disampaikan mengenai harga yang adil,
harga yang wajar atau disebut juga
just price.

Jual beli dan proses terbentuknya
harga
Harga merupakan sesuatu yang
penting dalam transaksi jual beli.
Harga merupakan sinyal seberapa nilai yang rela dikorbankan oleh si
konsumen untuk mendapatkan suatu
barang tertentu dan disisi lain menggambarkan nilai yang akan diperoleh
si penjual sebagai ganti dari barang/jasa yang harus disediakan kepada
konsumennya. Karenanya, harga juga
dapat menjadi indikator apakah
transaksi jual beli yang terjadi merupakan transaksi yang didasarkan atas
suka sama suka atau tidak.
Jika menggunakan kurva permintaan dan penawaran sebagai alat
dalam melakukan analisis, ketika
terjadi keseimbangan permintaan dan
penawaran, maka dalam keseimbangan harga terdapat kemashlahatan.
Kemashlahatannya terletak pada terpenuhinya kebutuhan si pembeli
dengan harga yang terjangkau, dan
adanya pendapatan yang layak bagi
si penjual. Pendapatan yang layak ini
adalah modal ditambah keuntungan.
Keseimbangan yang terjadi tersebut terjadi pada pasar persaingan
sempurna, dimana perusahaan tidak
memiliki kekuatan untuk menaikturunkan harga, melainkan harga yang
terjadi adalah harga keseimbangan
pasar. Hal ini, karena salah satu
asumsi yang digunakan dalam pasar
persaingan sempurna adalah penjual
maupun pembeli memiliki informasi
yang sama, baik mengenai harga,
kualitas dan lain sebagainya.
Dalam suatu pasar yang sifatnya
monopoli, harga yang terjadi dibawah
kendali dari produsen, karena dengan
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Jual beli dan harga yang adil
berdasarkan syariah
Jual beli adalah suatu adalah suatu bentuk aktivitas pendistribusian
barang dan jasa yang dibenarkan dalam Islam, selain melalui infak, sedekah, zakat, wakaf ataupun hadiah.
Dalam Alquran dinyatakan secara
jelas bahwa Allah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba
(QS,2:275). Dalam ayat yang lain
dikatakan bahwa tidak dibenarkan
bagi seorang muslim untuk mengambil
harta sesamanya dengan cara yang
batil melainkan melalui jual beli yang
suka sama suka.
Nasihat Ali RA kepada salah seorang pejabatnya: “...Maka laranglah
penimbunan barang karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangnya. Jagalah agar jual beli terus
berlangsung secara mudah, dengan
timbangan-timbangan yang jujur dan
harga-harga yang tidak merugikan si
penjual ataupun pembeli. Barangsiapa melakukan penimbunan setelah
engkau melarangnya, jerakanlah dia
dan hukumlah dia dengan hukuman
yang tidak melampaui batas “ .
Ibnu Taimiyah, dalam kitab Fatawa, sangat mengecam perilaku pedagang yang menerapkan harga yang
tinggi, dan mengambil keuntungan di
batas kewajaran. Menurutnya, mereka yang menjual barang dagangan
dengan mengambil keuntungan yang
tinggi dan tidak wajar, dapat dikategorikan sama dengan mengambil riba, yaitu mengambil harta sesama dengan cara yang batil. Apalagi jika kenaikan harga ini dilakukan dengan
melakukan sejumlah trik-trik sebelumnya, seperti penimbunan, penipuan, dan aktivitas lain yang menyebabkan harga menjadi naik. Pada
saat kondisi ini terjadi, pemerintah
yang berkuasa menurutnya diwajibkan untuk melakukan intervensi.
Namun demikian, Ibnu Taimiyah
juga menyadari bahwa tidak selamanya kenaikan harga merupakan sesuatu yang batil. Kenaikan harga bisa
terjadi karena adanya permintaan
yang melebihi penawarannya, dan
kondisi ini secara alami akan mengakibatkan harga menjadi naik. Kenaikan disini adalah kenaikan yang
dibenarkan.
Diceritakan dalam suatu riwayat,

bahwa pada masa Rasulullah, ketika
terjadi kenaikan harga pada masa
Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan: “Wahai Rasulullah! Tentukanlah harga untuk kita!” pada saat
itu Rasulullah menjawab: “Allah itu
sesungguhnya adalah penentu harga,
penahan dan pencurah serta pemberi
rezeki. Aku mengharapkan dapat
menemui Tuhanku dimana salah
seorang dari kalian tidak menuntutku
karena kezaliman dalam hal darah
dan harta”.
Apa yang terjadi pada masa itu,
diceritakan bahwa kenaikan harga
yang terjadi adalah kenaikan harga
yang wajar. Karena, adanya sesuatu
yang mengganggu pasokan dan distribusi barang kebutuhan sehingga
harga menjadi naik dan Rasulullah
tidak berusaha untuk menentukan
harga sesuai dengan keinginan masyarakat. Contoh di atas merupakan
salah satu cara Rasulullah untuk
melindungi pedagang dari kerugian.
Dalam kitab Mukadimah, Ibnu
Khaldun menyebutkan bahwa harga
yang rendah akan mengakibatkan
bahaya bagi para pedagang. Karena,
jika pedagang tidak bisa mendapatkan keuntungan, akan mengakibatkan modalnya terkuras dan habis,
maka untuk selanjutnya tidak akan
menjadi pedagang. Lebih jauh, ini
akan mengganggu distribusi sandang-pangan, bahkan mengancam
penerimaan pajak pemerintah.
Dalam industri pertanian, beliau
mengilustrasikannya sebagai berikut,
“Turunnya harga secara terus menerus akan mengakibatkan keguncangan pada kaum tani, sebab keuntungan
mereka akan berkurang, atau hilang
sama sekali. Akibatnya modal mereka
tidak bisa bertambah. Hal ini akan
menimbulkan kegoncangan di kalangan yang berhubungan dengan pertanian seperti penggilingan, pembuatan
roti, dan juga industri yang mengubah
hasil pertanian. Bahkan hal ini juga
mengakibatkan berkurangnya pajak
yang akan dibayarkan oleh petani”.
Namun begitu, Ibnu Khaldun juga
menolak kenaikan harga yang tinggi
dan melampaui batas meski itu meru-

pakan cara mudah untuk akumulasi
kekayaan. Menurutnya, kemakmuran
akan terjamin dengan harga yang sederhana dan cepat laku di pasar.
Dari penjabaran di atas, jelas bahwa ajaran-ajaran Islam sangat menekankan transaksi dan harga yang
adil. Harga yang adil adalah harga
yang terjangkau oleh konsumen dan
menguntungkan bagi produsen.

Praktik kontemporer
Dalam konteks kekinian, kenaikan harga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi.
Dapat disebabkan oleh kelebihan permintaan dibandingkan dengan persediaan pasokan yang ada, gangguan
pada jalur distribusi, bahkan tidak tertutup kemungkinan disebabkan
karena adanya aksi-aksi penyelewengan seperti penimbunan, dan aksi lain
yang menyebabkan kenaikan harga.
Dalam kondisi ini, harga yang
terjadi tidak lagi harga yang adil dan
membawa kebaikan bagi semua pihak.
Karena, harga yang terjadi adalah
harga yang timbul adalah harga yang
menguntungkan sepihak, namun
memberikan beban yang tinggi di
masyarakat. Kalaupun masyarakat
membeli hal ini dikarenakan kebutuhan mereka akan barang tersebut.
Pada konteks seperti ini, menurut
ibnu Taimiyah, pemerintah sangat
diharapkan perannya untuk menetralisir dan mengembalikan hal-hal
pada semestinya. Apalagi jika itu menyangkut kebutuhan pokok. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat, perlu melakukan tindakantindakan normalisasi. Katakanlah,
seperti kasus pada kenaikan harga
komoditas pertanian, pemerintah diharapkan bisa membuktikan apakah
kenaikan harga yang terjadi pada
bawang merah, cabai, kedelai dan
sejumlah komoditas pertanian lainnya adalah harga yang wajar dikarenakan masalah distribusi, permintaan
yang meningkat, ataukah karena ada
hal lain yang menyebabkan terjadinya
gangguan pada persediaan produkproduk tersebut. Wallahu a’lam. ■

Kebebasan Ekonomi dalam Pandangan Islam
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Salahuddin El Ayyubi

kekuatannya, bisa menaikturunkan
penawaran ini bisa mengakibatkan
harga berubah sesuai dengan keinginan monopolis. Dalam struktur pasar
seperti ini, informasi yang dimiliki
konsumen tidak sebanyak informasi
yang dimiliki oleh produsen. Dan
dalam kondisi seperti ini, kemashalahatan belum tentu terjadi.

ebebasan adalah nilai paling
dasar dalam Islam yang nampak
pada kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berekonomi. Kebebasan ekonomi dalam Islam
dibina atas dasar kebebasan manusia
itu sendiri melalui kemampuan untuk
melakukan hal yang dikehendakinya.
Hak ini diperoleh dengan masuknya
seseorang ke dalam Islam yang ditandai
dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang memiliki makna membebaskan manusia dari penghambaan kepada
selain Allah sebagai sebuah bentuk
kebebasan tertinggi yang dimiliki oleh
manusia. Semua hal ini diisyaratkan
oleh Allah SWT dalam firmannya surat
An-Nahl ayat 75: “Allah membuat
perumpamaan seorang hamba sahaya
di bawah kekuasaan orang lain, yang
tidak berdaya berbuat sesuatu, dan
seorang yang Kami beri rezeki yang baik,
lalu dia menginfakkan sebagian rezeki
itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka
itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Kebebasan kapitalisme
dan sosialisme
Kebebasan dalam sistem ekonomi
Islam berbeda dengan kebebasan pada
sistem kapitalis yang berpendapat bahwa kesejahteraan umum hanya dapat
dicapai dengan terwujudnya kesejahteraan individu melalui kegiatan ekonomi
yang dilakukan tanpa sama sekali mempermasalahkan penumpukan harta kekayaan, pengembangannya secara riba,
dan lainnya yang mengesampingkan
nilai-niali sosial. Hal ini bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam yang
memandang bahwa kegiatan ekonomi
adalah bagian dari bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam prakteknya meletakkan kepentingan orang lain
dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini ditegaskan melalui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan
oleh Anas bin Malik, “Tidaklah beriman
seseorang dari kalian sehingga dia
mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri” (HR. Bukhari). Perbedaan besar
yang ada ini disebabkan perbedaan pan-

dangan yang sangat mendasar tentang
wujudnya kehidupan akhirat setelah
kehidupan dunia.
Sistem ekonomi Islam juga berbeda
dengan sistem ekonomi sosialis yang
mengingkari asas paling mendasar dalam kehidupan manusia yaitu kepemilikan individu. Kemiripannya dengan
sistem ekonomi Islam adalah dalam hal
kepemilikan umum, akan tetapi berbeda
dalam hal negara dianggap sebagai
penguasa mutlak kekayaan umum tersebut. Sementara sistem ekonomi Islam
memposisikan negara sebagai wakil
Allah dan pelayan umat.

Kebebasan yang terbatas
Kebebasan ekonomi dalam pandangan Islam adalah bukan kebebasan
mutlak. Akan tetapi kebebasan yang
tunduk pada aturan syariat yang menjaga dan melindungi digunakannya kebebasan tersebut sebagai wasilah eksploitasi dan kesewenang-wenangan. Karenanya, ada dua batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan
umum. Berdasarkan hadis Nabi SAW
“Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya” (HR. Ibnu Majah). Hadis
ini meletakkan syarat penting dalam hal
kebebasan terhadap kepemilikan harta
adalah dengan tidak merugikan pihak
lain, ataupun menyelesaikan bahaya
dengan bahaya yang serupa. Sejalan
dengan hadis Nabi SAW tersebut, Allah
SWT berfirman: “…tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas”. (Al-Baqarah: 190).
Kedua, kebebasan tersebut mesti
sejalan dengan prinsip dan aturan syariat. Kaidah menyebutkan “hukum asal
dari muamalah adalah boleh”. Ini menunjukkan bahwa Islam telah membuka
pintu kebebasan yang cukup luas dalam
aktifitas ekonomi, akan tetapi ia tetap
dibatasi dengan nash-nash pengharaman atau larangan terhadap beberapa
kegiatan ekonomi yang dianggap memberikan bahaya dan mudharat.
Dalam hal produksi misalnya, Islam
melarang memproduksi barang-barang
yang diharamkan oleh nash syar’i
seperti khamr dan yang lainnya: “Wahai
orang-orang yang beriman! Sesung-

guhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi
nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan
setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (AlMaidah: 90). Sebaliknya, Islam menyuruh untuk melakukan aktifitas produksi
maupun konsumsi barang yang halal:
“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah- langkah setan. Sungguh, setan
itu musuh yang nyata bagimu.” (AlBaqarah: 168).
Islam melarang bermuamalah
menggunakan instrumen riba karena
hanya memperlebar jarak antara si kaya
dan si miskin, membuat kekayaan hanya
beredar pada kelompok tertentu saja,
yang pada akhirnya menimbulkan keresahan sosial dalam masyarakat:
“Orang-orang yang memakan riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...” (Al-Baqarah: 275).
Melarang tindakan penimbunan
barang (ihtikar). Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun suatu
timbunan supaya menjualnya dengan
harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa.” (HR.
Ahmad). Islam melarang mengumpulkan harta dengan cara penipuan melalui
timbangan: “Celakalah bagi orangorang yang curang (dalam menakar dan
menimbang)! (yaitu) orang-orang yang
apabila menerima takaran dari orang
lain mereka minta dicukupkan, dan
apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Al-Muthaffifin: 1-3). Sebaliknya, Islam memerintahkan untuk adil
dalam takaran dan timbangan: “…Dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil…” (Al-An’am: 152), “…
Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang
sedikit pun…”(Al-A’raf: 85), “Dan wahai
kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-

hak mereka dan jangan kamu membuat
kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa (yang halal) dari Allah
adalah lebih baik bagimu jika kamu
orang yang beriman…” (Hud: 85-86).
Demikian pula Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara
yang batil: “Dan janganlah kamu makan
harta di antara kamu dengan jalan yang
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Al-Baqarah: 188). Termasuk bagian dari
cara yang batil itu adalah menimbun
kekayaan dan tidak mendistribusikannya
kepada pihak yang berhak mendapatkannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari
orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang
dengan jalan yang batil, dan (mereka)
menghalang-halangi (manusia) dari
jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menginfakkannya di jalan Allah, maka
berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat)
azab yang pedih.” (At-Taubah: 34). Sebaliknya, Islam mendorong terjadinya
pemerataan pendapatan melalui implementasi Ziswaf: “Ambillah zakat dari
harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka…” (At-Taubah: 103).

Penutup
Kebebasan dalam ekonomi Islam
adalah kebebasan yang berorientasi
hadirnya masyarakat dengan tatanan
sosial yang solid, berkeadilan, jujur, dan
tanggungjawab. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang moderat
(washathiyyah); yang tidak menzalimi
hak individu tetapi tidak melupakan hak
kaum lemah, berada pada posisi pertengahan antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi. Kebebasan yang
diterima dalam Islam adalah kebebasan
yang berupaya menegakkan kerangka
maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, harta, keturunan, jiwa dan akal yang pada akhirnya
terciptanya kesejahteraan ekonomi
dalam kerangka norma moral Islam.
Wallahu a’lam. ■
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Mengendalikan Kenaikan Harga Bawang

M

elambungnya
harga komoditas
hortikultura bawang merah dan
bawang putih di
tanah air, yang
rata-rata menyentuh harga Rp 60
ribu bahkan sampai Rp 100 ribu, telah mengakibatkan dayabeli sebagian
besar konsumen di Indonesia menjadi
berkurang, dimana keaadaan ini
mengakibatkan pendapatan riil masyarakat menjadi rendah. Selain itu,
kenaikan harga bawang merah dan
bawang putih yang terjadi di awal
Maret 2013 lalu ini juga berdampak
buruk terhadap pengusaha, khususnya pedagang kecil yang menggunakan bawang merah dan bawang putih
sebagai input produksi mereka. Pengusaha, baik skala kecil dan menengah
(UKM) kehilangan pendapatan
normal mereka, karena berkurangnya
konsumen, seperti yang terjadi pada
warung nasi sederhana dan rumahmakan kelas menengah.

Dr Muhammad Findi A
Dosen FEM IPB

Elastisitas harga bawang
Komoditi bawang merah ataupun
bawang putih sebagai bagian dari komoditi bahan pangan pokok, seperti
halnya beras, telur atau daging, secara teoritis dapat digolongkan sebagai
barang yang tidak terlalu peka terhadap perubahan harga atau disebut
sebagai barang inelastis. Artinya apabila terdapat kenaikan harga sebesar
satu persen, perubahan permintaan
(penurunan permintaannya) lebih
rendah dari satu persen. Keadaan ini
menunjukkan bahwa komoditi bawang merah dan bawang putih secara
umum merupakan barang pokok yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
baik konsumen rumah tangga maupun konsumen pengusaha yang menggunakan bawang sebagai input produksi pengusaha.
Fluktuasi kenaikan harga dan
konsumsi bawang merah dan bawang
putih menjadi isu politik dan ekonomi di Indonesia selama bulan Maret
2013, tidak lain disebabkan oleh permasalahan internal dayabeli yang
disebabkan oleh masih besarnya pro-

RESENSI

B

Laily Dwi Arsyianti

Dr Muhammad Firdaus
Wakil Dekan FEM IPB

Dugaan kartel impor bawang
Kondisi melambungnya komoditi
bawang merah dan bawang putih ini
menjadi semakin parah, ketika para
oknum importir yang telah diberikan
izin impor oleh pemerintah, diduga
melakukan praktek persaingan usaha
tidak sehat berupa kartel yaitu melakukan kesepakatan untuk menguasai
pasar dan disertai praktek menahan
(menimbun) barang, sampai harga
naik drastis.
Indikasi praktek kartel dalam
impor bawang merah dan putih yang
disertai penimbunan ini, diketahui
setelah Komisioner KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha) melakukan investigasi dan menemukan
fakta temuan di lapangan, yaitu berupa terdapatnya ratusan kontainer
yang beirisi bawang merah dan bawang putih di Pelabuhan Tanjungperak Surabaya yang belum dilepas ke
pasar. Fakta temuan ini jelas merupakan pelanggaran ketentuan transaksi
yang bertentangan azas keadilan,
baik di mata negara, terlebih dalam
perspektif syariat Islam.
Dugaan praktek kartel yang
disertai penimbunan bawang merah
dan bawang putih ini harus segera
dihentikan oleh negara melalui
penindakan secara tegas oleh KPPU
dan lembaga negara terkait, terutama
Kementerian Perdagangan, dengan
menegur atau bahkan mencabut izin
importir yang terbukti melanggar
ketentuan perundang-undangan,
sehingga menimbulkan efek jera bagi
importir lainnya untuk tidak melakukan praktek-praktek usaha yang
tidak sehat (fair).

Solusi syariah terhadap dugaan
kartel
Kartel adalah salah satu bentuk

kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia di muka bumi ini yang bertujuan
untuk memenuhi keuntungan semata,
yang pada akhirnya dapat berdampak
buruk terhadap urusan ekonomi itu
sendiri dan bahkan politik serta sosial,
sebagaimana telah diperingatkan oleh
Allah SWT dalam QS. 30:41.
Demikian pula Rasulullah SAW
telah mewanti-wanti kita akan hal
yang membawa kepada kerusakan.
Diriwayatkan oleh Al-Baraz, Ibn Majah, dan Baihaqi. Bahwa Rasulullah
SAW bersabda: ”Wahai sekalian kaum
Muhajirin, ada lima hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya –dan aku
berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya(1) Tidaklah nampak zina di suatu
kaum, sehingga dilakukan secara
terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka
tha’un (wabah) dan penyakitpenyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya;
(2) Tidaklah mereka mengurangi
takaran dan timbangan kecuali
akan ditimpa paceklik, susahnya
penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka;
(3) Tidaklah mereka menahan zakat
(tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari
mereka (hujan tidak turun), dan
sekiranya bukan karena hewanhewan, niscaya manusia tidak
akan diberi hujan;
(4) Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan
Rasul-Nya, kecuali Allah akan
menjadikan musuh mereka (dari
kalangan selain mereka; orang
kafir) berkuasa atas mereka, lalu
musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki;
(5) dan selama pemimpin-pemimpin
mereka (kaum muslimin) tidak
berhukum dengan Kitabullah
(Alquran) dan mengambil yang
terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah (syariat Islam),
melainkan Allah akan menjadikan
permusuhan di antara mereka”
(HR Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Para pakar ekonomi Islam telah
sepakat mengatakan bahwa kartel
dan persaingan usaha tidak sehat
lainnya seperti monopoli pada sektor
ekonomi menyebabkan banyak hak
yang terampas, dan dapat memperlambat turunya keberkahan/kebaikan karena mengabaikan perintah
Allah dan Rasul-Nya.
Praktek Monopoli adalah bentuk
penindasan terhadap individu sekaligus tatanan sosial masyarakat dan
termasuk memakan harta orang lain
dengan kebatilan. Diantara dampak
yang ditimbulkan praktek kartel
adalah: mematikan persaingan yang
sehat dan syar’i, menurunnya tingkat
kepedulian sosial, serta hadirnya
pasar gelap (black market) yang
membahayakan individu dan pasar
itu sendiri.
Oleh karena itu, Islam datang
berusaha untuk menghilangkan segala bentuk kerusakan ini melalui beberapa cara antara lain : pertama, pendidikan iman dan akhlak. Pelaku
bisnis sebagai individu yang terlibat
langsung pada sektor ekonomi hendaknya adalah pribadi-pribadi yang
penuh dengan keimanan dalam hatinya. Selalu merasa bahwa segala
tindak tanduknya senantiasa di awasi
oleh Allah SWT. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan sikap ridha
dan menerima dengan merasa cukup
segala pemberian Allah kepada
dirinya (QS 7 : 96).
Kedua, memiliki pengetahuan tentang hukum muamalat. Harus diketahui bahwa monopoli adalah perkara yang dilarang dalam Islam yang
hanya membawa kepada kerusakan
semata. Ketiga, pengawasan yang ketat terhadap pasar.
Negara sebagai institusi tertinggi
pada sebuah masyarakat, hendaknya
dapat menjadi sebuah lembaga yang
dapat mengontrol dan mengawasi
pasar serta menetapkan aturan-aturan sekaligus hukuman yang setimpal
terhadap pelanggaran yang terjadi.
Terutama bagi para pelaku monopoli
yang akibatnya sangat merusak
sendi-sendi ekonomi sebuah negara.
Wallahu a’lam. ■

Wajah Perbankan Syariah Nasional
Setelah Dua Dekade
erbagai studi tentang perkembangan perbankan syariah telah
dilakukan oleh para pemerhati
dan peneliti ekonomi syariah baik dalam
negeri maupun luar negeri. Memasuki
usianya yang sudah lebih dari dua dekade, sebagian wajah perbankan syariah
telah mampu menarik peneliti IPB untuk
melakukan studi dari berbagai sisi. Berikut adalah beberapa studi yang kami
rangkum dari peneliti-peneliti kami.

Dosen Prodi Ekonomi Syariah
FEM IPB

porsi pengeluaran yang dibelanjakan
dari tingkat pendapatan masyarakat
yang rata-rata masih tergolong rendah, yang sebagian besar ditujukan
untuk konsumsi sembako. Artinya,
ketika ada kenaikan sembako, maka
akan menyebabkan tekanan terhadap
dayabeli konsumen.

Seberapa efisien bank syariah
dibandingkan bank konvensional?
Magrianti (2011) menganalisis perbandingan efisiensi bank umum syariah
dengan bank umum konvensional. Penelitiannya menggunakan pendekatan
Two Stage Data Envelopment Analysis
(DEA). Nilai efisiensi bank umum konvensional berada di atas rata-rata industri jika dilihat dari pendekatan aset dan
pendekatan produksi. Sementara itu,
nilai efisiensi bank umum syariah yang
berada di atas rata-rata industri terjadi
pada pendekatan intermediasi. Ketidakefisienan yang terjadi pada bank umum
konvensional, secara keseluruhan, disebabkan oleh terutama berkaitan dengan
terjadinya krisis keuangan global yang
menimpa Amerika Serikat (AS) pada
tahun 2008. Pembekuan likuiditas memaksa para investor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan
saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas
keuangan institusi mereka. Di sisi lain,
tingkat inefisiensi atau pemborosan
rata-rata di bank umum relatif besar
yakni mencapai 61,73 persen pada pendekatan aset, 28,42 persen pada pendekatan produksi, dan 7,12 persen pada
pendekatan intermediasi.
Penelitiannya juga bertujuan mencari hubungan faktor yang memengaruhi efisiensi bank umum syariah dan
konvensional. Faktor yang memengaruhi secara signifikan terhadap variabel
mikro adalah jumlah aset. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun
masyarakat, sangat berarti dan masih
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kontribusi dana mereka sehingga mampu meningkatkan pembiayaan. Pada
akhirnya akan meningkatkan aset dan
efisiensi bank. Sementara itu, dari pendekatan aset, faktor yang berpengaruh
signifikan adalah IHSG (Indeks Harga
Saham Gabungan).

Apakah office channeling solusi
terbaik?
Santoso (2011) meneliti tentang
program office channeling pada Bank
BRI. Penelitiannya menggunakan alat
analisis Analytical Hierarchy Process
(AHP) dan Score of Motivation. Hasil
analisisnya menunjukkan bahwa pelayanan office channeling dapat menjadi
bagian dari strategi bisnis BRI. Hal ini

Rupiahnya dengan Dolar AS.

TABEL 1.
PERBANDINGAN BAGI HASIL DEPOSITO SYARIAH DENGAN PENUKARAN
VALUTA ASING

Bagaimana pandangan perbankan syariah terhadap
industri pertanian
Indonesia?

Aprianti (2011) menyoroti
industri pertanian untuk menjadi
salah satu industri tujuan pembiayaan bank syariah di Indonesia.
1
1,006,833
1,007,058
1,002,385
Hal ini sangat didorong dengan
2
1,013,688
1,013,906
999,566
latar belakang industri pertanian
3
1,020,564
1,020,776
995,555
dalam pembangunan ekonomi
Indonesia banyak menyerap
4
1,027,462
1,027,657
991,651
tenaga kerja (labor intensive).
5
1,034,380
1,034,568
988,290
Penelitiannya bertujuan untuk
6
1,041,328
1,041,500
985,471
menganalisis faktor-faktor yang
7
1,048,296
1,048,461
983,086
memengaruhi pembiayaan sektor
8
1,055,284
1,055,442
981,026
industri pertanian pada perbankan syariah di Indonesia serta
9
1,062,293
1,062,443
979,399
merumuskan implikasi kebijakan
10
1,069,322
1,069,464
977,990
yang dapat diambil oleh pemer]11
1,076,380
1,076,504
976,906
intah dan perbankan syariah
12
1,083,457
1,083,573
975,930
untuk meningkatkan sektor pertanian. Data dianalisis dengan
menggunakan Granger Causality,
didukung juga dengan motivasi yang
Vector Auto Regression (VAR), dan
sangat tinggi dari para manajer tingkat
Vector Error Correction Model (VECM).
menengah. Strategi utama yang dapat
Hasil analisis menunjukkan bahwa
segera diimplementasikan adalah
tingkat pembiayaan pertanian dipenmempersiapkan pengetahuan para
garuhi oleh NPF, Jumlah Dana Pihak
pegawai tentang produk yang ditawarKetiga, dan Equivalent Rate Pembiayakan, membuat pola pelayanan khusus
an. Sementara, jika dianalisis menggusyariah, mengatur fungsi sumberdaya
nakan VECM, NPF dan inflasi tidak sigmanusia (SDM) khusus untuk layanan
nifikan berpengaruh terhadap Pembiasyariah, serta menyiapkan konter khuyaan Pertanian. Faktor yang signifikan
sus layanan syariah.
berpengaruh positif adalah Equivalent
Penelitian tersebut dapat memRate Dana Pihak Ketiga, Equivalent Rate
perkuat implementasi strategi pengemPembiayaan, Bonus Sertifikat Bank Inbangan bisnis di lingkungan perbankan
donesia Syariah, dan Suku Bunga Sersyariah. Dengan demikian, dapat disimtifikat Bank Indonesia. Sementara itu,
pulkan bahwa strategi office channeling
yang signifikan berpengaruh negatif terdapat menjadi salah satu strategi
hadap Pembiayaan Pertanian adalah
terbaik yang dapat dilakukan saat ini.
Suku Bunga Kredit dan Jumlah Dana
Pihak Ketiga. Hal ini mengindikasikan
Bagaimana return bagi hasil
bahwa meskipun jumlah dari dana pihak
deposito syariah dibandingkan
ketiga yang berhasil dihimpun bank
spekulasi valuta asing?
syariah meningkat ternyata tidak ikut
Kurniawan (2005) membandingkan
menaikkan porsi pembiayaan yang disinvestasi yang lebih menguntungkan analurkan ke industri pertanian.
tara Deposito Mudharabah pada Bank
Dengan demikian, menurut peneliMuamalat Indonesia dengan penukaran
tiannya, industri pertanian masih belum
valuta asing antara Rupiah dengan Dolar
menjadi fokus bank syariah untuk meAS. Penelitiannya menganalisis pilihan
nyalurkan dana pihak ketiga pada pos
terbaik investasi untuk masa yang akan
pembiayaan. Hal ini bisa terjadi karena
datang. Hasil dari teknik peramalan
bank syariah dihadapkan pada risiko
terbaik (teknik DES-Holt untuk Bagi
NPF yang timbul akibat, salah satunya,
Hasil Deposito 1 bulan dan Bagi Hasil
gagal panen. Bank syariah diharapkan
Deposito 6 bulan, teknik ARIMA untuk
dapat mengembangkan pola pembiayanilai tukar) dapat dilihat pada Tabel 1.
an yang tepat, misalnya dengan melibatDari tabel tersebut terlihat bahwa
kan pemerintah dalam menjamin penginilai uang yang diterima investor terseriman produk, atau meminimalisir risiko
but untuk satu tahun ke depan (12 periogagal panen melalui kerjasama dengan
de) adalah sebesar Rp 1.083.457,00 unbadan maupun lembaga amil zakat.
tuk bagi hasil 1 bulan; Rp 1.083.573,00
untuk bagi hasil 6 bulan; dan Rp
Apakah alternatif pembiayaan
975.930,00 untuk nilai tukar. Dengan
LKM syariah menjadi solusi bagi
demikian sebaiknya investor menggunakan dananya untuk diinvestasikan
UMKM?
pada bagi hasil Bank Muamalat IndoUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah
nesia dengan jenis simpanan deposito
(UMKM) termasuk pada industri yang
6 bulan dibandingkan menukarkan
masih mengalami kesulitan untuk dapat
Periode Bagi Hasil Bagi Hasil
1 Bulan (%) 6 Bulan (%)

Nilai Tukar
(Rp)

mengakses fasilitas pembiayaan yang
ditawarkan bank syariah. Padahal dari
segi penghimpunan dana, bank syariah
memberikan fasilitas untuk semua kalangan, tidak tertutup pada sebagian
masyarakat. Namun, inilah konsekuensi
yang harus dihadapi mengingat bank
syariah mempunyai tanggung jawab
untuk mengelola dana yang terhimpun
tersebut. Bank diharuskan untuk menyeleksi kalangan yang dapat mengakses pembiayaan dari bank syariah.
Hal ini juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa bank syariah dihadapkan
pada risiko moral hazard dan adverse
selection dalam penyeleksiannya, sehingga ruang akses pun semakin diperketat dalam penyeleksian masuknya. Jika
tidak demikian, maka risiko selanjutnya
adalah risiko dalam menghadapi NPF.
Puspitasari (2012) meneliti tentang
akses UMKM terhadap pembiayaan
mikro syariah dan dampaknya terhadap
perkembangan usaha. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa akses rumah
tangga responden kontrol memiliki ratarata simpanan dan pinjaman lebih besar
pada lembaga keuangan mikro daripada
di lembaga keuangan bank. Pembiayaan
mikro syariah yang diberikan oleh BMT
secara keseluruhan mampu meningkatkan keuntungan pemilik UMKM.
Hal ini menunjukkan bank dan
lembaga keuangan mikro syariah dapat
saling mengisi dan membantu masyarakat untuk menyapai kesejahteraan
bersama. UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari bank syariah,
atau tidak bankable, dapat mengajukan
atau dirujuk akses pembiayaan dari
lembaga keuangan mikro syariah.
Dari penelitian-penelitian tersebut,
dapat dilihat bahwa industri perbankan
syariah di Indonesia telah mengalami
perkembangan yang menarik dalam dua
dasawarsa terakhir. Bank syariah juga
menunjukkan tingkat efisiensi di atas ratarata pada pendekatan intermediasi yang
menunjukkan bahwa fungsinya sebagai
lembaga intermediasi berjalan dengan
baik. Saat ini, bank syariah juga dapat
menggunakan strategi office channeling
untuk mengembangkan usahanya. Bank
syariah juga mampu menunjukkan kepada
investor bahwa mereka dapat menjadi
shahibul maal pada deposito mudharabah
6 bulan yang memberikan hasil investasi
terbaik dibandingkan jika mereka
menanamkan dananya untuk berspekulasi
pada valas. Bagi pemilik usaha mikro kecil
dan menengah yang belum bankable
dapat mengakses pembiayaan melalui
lembaga keuangan mikro syariah yang
juga dapat membantu mengningkatkan
keuntungan usaha mereka. Jika dilihat
dari sektor ekonomi, bank syariah di
Indonesia masih belum menunjukkan
keberpihakannya pada sektor pertanian.
Meskipun demikian, bank pembiayaan
syariah dapat lebih dijangkau oleh sektor
ini. Wallahu a’lam. ■
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ewajiban zakat memiliki
berbagai
fungsi strategis dalam sendi-sendi
ajaran Islam. Zakat
tidak hanya berfungsi sebagai suatu wujud ibadah
vertikal kepada Allah SWT dan kewajiban moral bagi umat Islam, melainkan berfungsi pula sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat hidup fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para
mustahiq lainnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, hingga mempererat tali persaudaraan sesama
umat Islam. Zakat merupakan sarana
untuk mewujudkan keadilan sosial
yang telah digariskan oleh ajaran Islam (Daud Ali:2006). Hal ini terbukti
dari hasil riset yang di lakukan oleh
Irfan Syauqi Beik pada tahun 2008 di
Jakarta, hasilnya adalah dana zakat
yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen.
Zakat memiliki dampak yang
menjanjikan dalam mengentaskan
kemiskinan. Dan secara empiris, zakat mampu membuktikan hal tersebut. Catatan sejarah otentik menunjukkan bahwa zakat pernah mampu
menuntaskan masalah kemiskinan di
Yaman pada masa Khalifah Umar bin
Khattab (12-22 H) dan di Mesir pada
masa Khalifah Umar bin Abdul Azis
(99-101 H) (Yusuf W: 2008). Hanya
dengan tempo 2.5 tahun, Umar bin
Abdul Azis mampu memakmurkan
negeri yang luasnya mulai dari semenanjung Baghdad hingga Afrika
dengan konsep penguatan fungsi
baitul maal (Soffan Islam:2011).

Endang Ahmad Yani
Wakil Ketua III STEI SEBI dan
Peneliti Tamu FEM IPB

TABEL 1.

NOMINAL ZAKAT YANG DIBAYARKAN OLEH PARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kota/Kabupaten

Nilai Terkecil

Nilai Terbesar

Rata-rata

Banda Aceh dan Aceh Besar

Rp. 300.000

Rp. 1.649.040

Rp. 313.535,29

Kota Solok

Rp. 175.000

Rp. 3.000.000

Rp. 1.137.270,12

Kabupaten Serang

Rp. 200.000

Rp. 1.800.000

Rp.

790.425,53

Kabupaten Tangerang

Rp. 400.000

Rp.20.000.000

Rp.

753.750,00

Kota Bandung

Rp.

Rp. 5.100.000

Rp.

795.945,90

75.000

Kota Semarang

Rp.1.500.000

Rp. 4.000.000

Rp. 2.366.667,00

Kota Sidoarjo

Rp.

Rp. 1.200.000

Rp.

50.000

475.575,76

Kota Balikpapan

Rp. 250.000

Rp.20.000.000

Rp. 1.934.602,58

Kota Mataram
dan Kab Lombok Timur

Rp. 300.000

Rp.10.000.000

Rp. 1.587.294,61

Total

Rp.

Rp. 20.000.000

Rp. 1.139.627.57

50.000

Sumber: Diolah dari angket

Peran pemerintah daerah
Pasca reformasi dan disahkannya
UU No 38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat, beberapa pemerintah daerah
di Indonesia mengeluarkan regulasi
yang mengatur kepengurusan zakat
baik berupa peraturan daerah ataupun berupa surat edaran. Berdasarkan data Institut Manajemen Zakat
(IMZ), pada tahun 2007 ada 20 kabupaten/kota dan propinsi yang membuat peraturan daerah (perda) zakat.
Sedangkan yang berbentuk surat
edaran, salah satunya adalah surat
edaran (SE) Gubernur DIY No 451/2252 tanggal 17 Juni 2009 tentang gerakan zakat, infak, dan sedekah bagi
umat Islam di DIY.
Surat Edaran Gubernur DIY itu
berlaku juga bagi kepala instansi
pusat/vertikal, TNI, dan Polri untuk
tingkat DIY serta lembaga lain maupun perseorangan (Republika:2011).
Fakta pun menunjukkan, pasca disahkannya UU No 38/1999 tentang
Pengelolaan Zakat, realisasi penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan yang luar biasa. Pertumbuhan zakat sejak 2002 hingga 2009
mencapai lebih dari 1.000 persen.
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Profil dan perilaku berzakat PNS
Kajian ini di lakukan di daerah
yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Zakat yang diambil secara acak di delapan provinsi pada sebelas kota / kabupaten, antara lain:
Balikpapan, Bandung, Serang, Tangerang, Semarang, Lombok Timur, Mataram, Banda Aceh, Aceh Besar, Solok
dan Sidoarjo. Responden yang berhasil
didapat adalah 451 responden dimana
komposisinya 62,7 persen pria dan 37,3
persen wanita. Untuk komposisi kepangkatan kepegawaian terdiri dari
Golongan II (26,6 persen), Golongan
III (61,4 persen), dan Golongan IV (12,0
persen). Jika dilihat dari komposisi gaji

bulanan mayoritas adalah Rp. 2 juta
rupiah sampai Rp. 3 juta (36 persen
dari total responden), diatas Rp. 3 juta
– Rp. 4 juta (25 persen), diatas Rp. 4
juta – Rp. 5 juta (10 persen), diatas Rp.
5 juta (13 persen) dan terakhir di
bawah Rp. 2 juta (16 persen).
Berikut ini merupakan hasil responden atas informasi umum tentang
zakat, antara lain: pertama, hukum
zakat, dimana mayoritas responden
sekitar 98,2 persen menyatakan bahwa hukum membayar zakat adalah
wajib dan 0,4 persen menyatakan
sunnah sedangkan sisanya 1,4 persen
menyatakan tidak tahu hukum membayar zakat. Hal ini menunjukan
bahwa pengetahuan masyarakat
akan wajibnya zakat sudah sangat
baik. Ketika responden ditanya apakah membayar zakat jika dirinya termasuk wajib zakat, maka 90,2 persen
menyatakan membayar zakat, sedangkan sisanya yaitu 9,8 persen menyatakan bahwa tidak membayar zakat.
Alasan mereka belum membayar
zakat karena belum cukup nishab,
banyak pengeluaran, masih banyak
hutang yang belum terbayar dan
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Meski demikian, aktualisasi penghimpunan zakat masih kurang dari 5
persen dari total potensi. Sementara
dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 1 BAZ di tingkat nasional (BAZNAS), 33 BAZDA Provinsi, 240 BAZDA Kota/Kabupaten yang aktif (dari
sekitar 400 an) serta 18 LAZ tingkat
nasional yang telah mendapat pengukuhan Menteri Agama (Syauqi
Beik:2010).

banyak cicilan rumah dan kendaraan.
Selanjutnya, sumber informasi
tentang zakat, para PNS tahu tentang
zakat yaitu sebanyak 82,50 persen
adalah dari ulama, dari keluarga
17,10 persen, informasi dari teman
8,20 persen, sosialisasi pemerintah
5,30 persen, promosi petugas BAZ/LAZ 5,30 persen, promosi media iklan 4 persen, iklan di TV 3,1 persen
serta dari buku agama 5,30 persen.
Adapun alasan membayar zakat berdasarkan penelitian ini menunjukkan
bahwa 94,2 persen responden menjawab karena perintah agama. Sedangkan alasan rasa sosial yang tinggi hanya dijawab oleh 6,9 persen responden. Sedangkan alasan lain tidak
begitu menjadi alasan utama seperti
instruksi pimpinan (1,8 persen),
sebagai pengurang pajak (0,4 persen),
dan ikut-ikutan teman (0,4 persen).
Cara membayar zakat dari responden secara mayoritas melalui
Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu 67,6
persen. Hasil ini adalah wajar karena
responden adalah Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dimana gaji bulanan PNS
yang sudah mencapai nishab langsung dipotong untuk membayar zakat. Cara lain untuk membayar zakat
berikutnya adalah melalui masjid
yaitu 37,5 persen dan langsung ke
mustahik 23,7 persen. Sementara
melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)
hanya 15,1 persen. Hasil temuan ini
menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat membayar zakat yang
paling utama jika tidak ada regulasi
yang mengharuskan pemotongan gaji
secara langsung.
Selain itu juga membayar zakat
secara langsung ke mustahik adalah
cara lain yang umumnya dipilih
masyarakat. Bisa dikatakan LAZ
tidak menjadi pilihan utama sebagai
saluran pembayaran zakat.
Frekuensi membayar zakat, secara mayoritas para pegawai negeri sipil rutin membayar zakat sebulan
sekali sebesar 81 persen, hal ini sesuai
dengan realita dilapangan bahwa zakat profesi di potong langsung, sedangkan jumlah yang tidak membayar
adalah sebesar 9 persen. Yang membayar zakat selama tiga dan enam
bulan sekali adalah 1 persen, dan yang
membayar zakat setiap setahun sekali
adalah sebanyak 7 persen.
Adapun nominal zakat yang dibayarkan oleh para pegawai negeri sipil,
yang paling besar adalah Rp 20 juta
dan yang paling kecil adalah Rp.
50.000 dengan nilai rata-rata zakat
yang dibayarkan adalah Rp. 1.139.627.
Nilai besarnya zakat terbesar ada di
Kota Balikpapan dan Kabupaten
Tangerang, nilai ini dimungkinkan
PNS yang bersangkutan mempunyai
penghasilan lain diluar gaji dari negara. Jika dilihat per daerah rata-rata
terbesar ada di Kota Semarang dengan rata-rata Rp. 2.366.667 disusul
dengan Kota Balikpapan dengan ratarata Rp. 1.934.602,58. Sedangkan nilai
rata-rata terkecil membayar zakat ada
pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan rata-rata
Rp. 313.535. Wallahu a’lam. ■

alam beberapa minggu
terakhir ini, masyarakat
dihebohkan oleh pemberitaan mengenai skema investasi atau jual beli emas yang ditengarai sebagai penipuan yang
dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pasalnya perusahaan
tersebut gagal membayar imbalan yang dijanjikan. Sebagaimana biasa, masyarakat baru
meributkannya setelah terjadi
gagal bayar. Pada saat masih
‘menikmati’ hasil, mereka diamdiam saja tuh.
Perusahaan tersebut ada
yang berlabel syariah dan ada juga yang tidak. Kami tidak akan
mempersoalkan label tersebut.
Kami hanya ingin membuat duduk perkara menjadi lebih jelas
tentang apa itu jual beli, investasi,
penipuan, spekulasi dan riba.
Masalahnya masih banyak perusahaan sejenis yang terus bergentayangan menawarkan skema produknya ke masyarakat secara terang-terangan. Perusahaan tersebut belum dijerat oleh
aparat karena belum ada pengaduan dari masyarakat. Karena
itu kami ingin memberi ramburambu supaya kita semua tidak
terjebak kedalam skema itu.
Skema investasi itu baik yang
berlabel syariah maupun tidak

memiliki karakteristik sebagai
berikut. Anda sebagai pemilik
uang membeli emas dari perusahaan sehingga kemudian anda menjadi ‘pemilik’ emas yang
dimaksud. Selain itu anda dijanjikan imbalan tetap perbulan yang
besarnya berkisar 2,5 persen.
Salah satu perusahaan menyebut
imbalan ini sebagai diskon, supaya kelihatan berbau syariah.
Tapi anehnya anda diminta membeli emas tersebut dengan harga
yang lebih tinggi dibanding harga
yang berlaku di pasar. Perbedan
harganya cukup fantastis yaitu sekitar 30 persen. Sebagai kompensasinya, perusahaan juga
memberi janji harga yang lebih
tinggi bila anda ingin menjual
kembali emas tersebut. Ada beberapa hal yang patut kami ingatkan mengenai skema ini.
Pertama, skema ini bukanlah jual beli ‘biasa’. Skema ini
tidak bisa dipersamakan dengan
jual-beli di toko emas biasa.
Bukankah di toko emas pada
umumnya anda tidak diberi janji
akan mendapatkan imbalan sekian persen per bulan? Kalau
anda diberi embel-embel janji
selain transaksi jual beli, maka
yang ditransaksikan bukan sekedar emas. Selain membeli
emas, anda juga ‘membeli janji’.

Apa ya hukumnya membeli janji?
Jual beli janji biasanya dilakukan oleh perusahaan keuangan. Contoh sederhananya, ketika anda menyimpan deposito di
bank maka anda diberi ‘janji’
bahwa uang anda akan beranakpinak sekian persen per tahun.
Kalau anda beli emas dari perusahaan tersebut dan diberi janji
imbalan sekian persen per bulan, bukankah esensinya sama
dengan anda memiliki deposito.
Emas dan deposito memang beda. Yang kami persamakan adalah esensinya, bukan barangnya.
Kalau demikian, coba cek apakah perusahaan yang dimaksud
memiliki izin dari Otoritas Jasa
Keuangan. Kalau tidak, berarti
governance-nya patut dipertanyakan. Persoalannya memang
shadow finance, shadow banking
atau bank gelap masih belum
jelas aturannya.
Kedua, ketika anda mendapatkan imbalan pernahkah anda
mempertanyakan dari mana
imbalan itu dibiayai? Kalau anda
membeli emas dengan harga 30
persen lebih tinggi itu sama saja
dengan memberikan fasilitas
pembiayaan kepada perusahaan
tersebut. Fasilitas tersebut kemudian dipakai oleh perusahaan
dalam menunaikan kewajibannya

kepada anda dalam memberikan
imbalan. Kalau imbalan yang dijanjikan 2,5 persen per bulan,
maka fasilitas tersebut cukup
untuk membiayai pemberian imbalan selama satu tahun. Artinya
anda memakan uang anda sendiri. Dalam bahasa yang lebih
gamblang, anda menipu diri anda
sendiri. Kami tidak mengatakan
bahwa perusahaan telah melakukan penipuan. Itu khan uang
anda sendiri, kok mau-maunya
anda sepakat untuk menyebutnya
sebagai imbal hasil.
Ketiga, sesudah satu tahun
imbalan yang diberikan kepada
anda dibiayai dari mana? Tentunya perusahaan sudah berhitung bahwa dalam beberapa
tahun terakhir ini harga emas
cenderung melambung. Nah
disini letak persoalannya. Janji
yang diberikan adalah ‘pendapatan tetap’ sedangkan harga
emas ada fluktuasinya. Ketika
harga tidak melambung sesuai
dengan skenario, maka perusahaan harus menanggung rugi.
Rugi sedikit sih mungkin bisa
ditutupi dengan perkembangan
omset. Tapi kalau rugi besar,
maka janji tersebut pasti tidak
akan mampu ditunaikan. Artinya, perusahaan tersebut terlibat dalam spekulasi yang mirip-

mirip perjudian. Anda sih boleh
menganggap bahwa anda tidak
sedang berspekulasi, tapi harus
diingat bahwa risiko dari aksi
spekulasi itu pada akhirnya harus anda tanggung. Kalau begitu, apa bedanya dengan melakukan spekulasi langsung?
Keempat, coba kita tengok
kamus bahasa Inggris. Anda
khan dijanjikan imbalan (return)
sekian persen. Dalam kasus
yang berlabel syariah, imbalan
tersebut diistilahkan sebagai
diskon. Coba lihat arti dari yield
rate, rate of return, discount rate
dan interest rate. Kalau anda
berkesimpulan bahwa kira-kira
makna dari keempatnya kurang
lebih sama, silahkan simak apa
yang dimaksud dengan riba
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bukankah MUI mengharamkan interest atau bunga?
Terakhir, semuanya terpulang kepada diri kita masingmasing. Anda boleh saja menganggap transaksi emas yang
demikian mengandung unsur
penipuan, spekulasi dan riba.
Anda juga boleh tidak sepakat
dengan anggapan tersebut
karena ini rubrik Bukan Tafsir
dan kami tidak termasuk ulama
yang sedang bertafsir. Allah ora
sare. ■

