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awa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk muslim ketiga terbesar di
Indonesia setalah Jawa Barat
dan Jawa Timur. Statistik Kementerian Agama Tahun
2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di Jawa Tengah mencapai
31,3 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan
bahwa potensi zakat di Jawa Tengah
sangat tinggi. Pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al
menunjukkan bahwa potensi zakat Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp 13,28 T.
Namun, jumlah penghimpunan zakat
di Jawa Tengah masih jauh dari potensi
yang ada. Hal tersebut menunjukkan
bahwa belum optimalnya kinerja lembaga/organisasi pengelola zakat (OPZ)
yang ada di Jawa Tengah. Untuk itu perlu
dianalisis kinerja pengelolaan zakat di
Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi
dengan potensi zakat terbesar di Indonesia, dengan menggunakan Indeks Zakat
Nasional (IZN) sebagai parameter utamanya.
Hasil penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja
perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari
dimensi makro adalah tidak baik dengan
nilai indeks sebesar 0.025 dan dari
dimensi mikro adalah baik dengan nilai
indeks sebesar 0.67. Dengan demikian,
nilai Indekz Zakat Nasional yang diperoleh adalah sebesar 0.412 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah
adalah cukup baik.
Dalam dimensi makro, penilaian kinerja perzakatan provinsi meliputi regulasi daerah, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
database lembaga zakat. Indikator pertama yaitu regulasi daerah yang berbentuk
Peraturan Daerah (perda) diperoleh nilai
indeks 0. Hal tersebut dikarenakan tidak
adanya Peraturan Daerah yang mengatur
pengelolaan zakat baik tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota. Dalam pengelolaannya, Baznas Provinsi Jawa Tengah
mengacu pada regulasi zakat nasional.
Indikator kedua dari dimensi makro
yaitu dukungan APBD yang diperoleh
indeks sebasar 0. Nilai tersebut menun-

TSAQOFI
Menanti Paket
Kebijakan
Industri Halal

Dr Irfan Syauqi Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis
dan Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB

Tabel 1 Nilai Indeks Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah
No

Dimensi

Nilai Indeks

Kinerja

1

Makro

0.025

Tidak Baik

2

Mikro

0.67

Baik

Nilai Indeks Zakat Nasional Jawa Tengah
IZN = (0.025×0.40) + (0.67×0.62) = 0.412
jukkan bahwa tidak adanya item biaya
operasional Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam APBD Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2016. Biaya operasional
Baznas Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2016 adalah sebesar Rp 474,5 juta yang
diambil dari hak amil, bukan dari APBD.
Indikator ketiga dari dimensi makro
adalah database lembaga zakat dengan
nilai indeks sebesar 0.0825. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari sisi
indikator database lembaga zakat adalah
tidak baik. Variabel pertama dari database ini adalah jumlah lembaga zakat
resmi, muzakki, dan mustahik dengan
nilai indeks 0.25. Ini menunjukkan
bahwa kinerja perzakatan provinsi Jawa
Tengah dari sisi lembaga zakat resmi
yang terdaftar adalah kurang baik.
Selanjutnya, variabel kedua, yaitu rasio
muzakki individu memiliki indeks dengan
nilai 0. Ini menunjukkan bahwa rasio
muzakki individu terhadap jumlah RT di
Jateng nilainya tidak baik. Ini menandakan
tingginya kesenjangan antara jumlah
muzakki individu dengan jumlah rumah
tangga tingkat kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Variabel ketiga yaitu rasio muzakki badan terhadap jumlah perusahaan
di Jateng, diperoleh nilai indeks sebesar
0. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya
lembaga/badan yang membayar zakat
melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah.
Dimensi mikro pada indeks zakat
nasional terdiri dari dua indikator yakni
kelembagaan dan dampak zakat. Indikator kelembagaan memiliki empat variabel
turunan yakni penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan. Sedangkan
indikator lembaga zakat memiliki tiga
variabel turunan yakni indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM, dan kemandirian.

ingga tulisan ini dibuat, pemerintahan
Jokowi JK telah mengeluarkan enam
belas paket kebijakan ekonomi, yang
tujuannya adalah untuk meningkatkan
kinerja perekonomian nasional yang berujung pada
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, secara umum paket kebijakan
yang ada belum secara spesifik terkait dengan
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,
dengan pengecualian adalah paket kebijakan
kelima yang menyinggung soal deregulasi perbankan syariah. Karena itu, keberadaan paket kebijakan yang khusus membahas pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat
penting. Paket kebijakan industri halal bisa menjadi
pintu masuknya.
Pentingnya pengembangan industri halal
dalam konteks perekonomian nasional ini
didasarkan pada beberapa argumentasi, sehingga
layak memiliki paket kebijakan tersendiri. Pertama,
potensi industri halal yang sangat besar, dengan
pertumbuhan rata-rata yang berada di atas ratarata pertumbuhan ekonomi secara umum. Sebagai
contoh, pertumbuhan industri makanan halal
mencapai angka 10-12 per tahun, atau dua kali lipat
pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan volume
industri yang mencapai angka lebih dari satu triliun
dollar AS. Artinya, ini adalah peluang bisnis yang
harus dimanfaatkan.
Kedua, dalam Global Islamic Economy Indicator
2017, terungkap bahwa Indonesia masuk ke dalam
10 besar negara konsumen industri halal terbesar
di dunia. Artinya, dari sisi belanja atau expenditure,
negara kita memiliki daya beli dan permintaan yang
sangat besar. Mislanya, untuk belanja makanan
halal, kita nomor satu di dunia, yang artinya

H

Cukup baik

Indikator pertama dari dimensi mikro adalah kelembagaan yang mempunyai empat variabel turunan dengan nilai
indeks sebesar 0.70. Nilai indeks tersebut
menunjukkan bahwa kinerja perzakatan
dari sisi kelembagaan yang terdiri dari
penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan adalah baik. Variabel
penghimpunan menghasilkan nilai indeks sebesar 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah dari sisi penghimpunan
adalah sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat yang sangat tinggi pada
tahun 2016 yaitu sebesar Rp 8,6 miliar
dibandingkan pada tahun 2015 jumlah
penghimpunan zakat sebesar Rp 487,7
juta.
Variabel pengelolaan diperoleh nilai
indeks sebesar 0.25 yang menunjukkan
bahwa kinerja perzakatan provinsi Jawa
Tengah dari sisi pengelolaan adalah
kurang baik. Hal ini disebabkan hanya
ada satu SOP pengelolaan zakat dari lima
progam, tidak adanya rencana strategis,
tidak adanya sertifikasi ISO / manajemen
mutu, dan tidak adanya progam tahunan
dari semua progam yang telah dibentuk.
Lima progam kerja Baznas Provinsi
Jawa Tengah yaitu Jateng makmur, Jateng cerdas, Jateng sehat, Jateng peduli,
dan Jateng Taqwa. Variabel penyaluran
menunjukkan nilai indeks sebesar 1. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kinerja
perzakatan provinsi Jawa Tengah dari
sisi penyaluran adalah sangat baik. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Baznas
Provinsi Jawa Tengah telah melakukan
penyaluran dana zakat dengan baik.
Dana yang disalurkan sebesar Rp 8,622
miliar sedikit lebih besar dari dana yang
dihimpun pada tahun 2016. Variabel pelaporan mendapatkan nilai 0.25 menun-

Indonesia adalah pasar konsumen terbesar. Untuk
pariwisata halal dan fashion Islami kita nomor lima
di dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia
menempati peringkat keenam dan kesepuluh di
dunia.
Namun demikian, dari produsen atau pelaku
utama industri halal, kita belum bisa masuk
kedalam kelompok 10 produsen terbesar dunia,
kecuali obat-obatan dan kosmetika halal (peringkat
8) dan keuangan syariah (peringkat 10). Ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih lebih sebagai
pasar dibandingkan sebagai produsen. Tentu perlu
ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
untuk mengusahakan agar kue industri halal ini
juga bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia.
Ketiga, fokus selama ini ketika berbicara
mengenai ekonomi syariah adalah pada sektor
perbankan dan keuangan syariah. Fakta menunjukkan bahwa posisi aset perbankan syariah baru
mencapai angka 5,3 persen dan posisi aset ini
relatif stagnan di kisaran 5-6 persen. Untuk itu
perlu dilakukan upaya lain, yaitu antara lain penguatan dari sisi demand terhadap produk keuangan
syariah. Disinilah pentingnya memperkuat industri
halal sebagai ujung tombak penguatan permintaan
terhadap produk keuangan syariah, dengan syarat
ada proses penguatan industri halal sekaligus integrasi yang kokoh dengan perbankan syariah,
sehingga perkembangan industri halal dapat
menstimulasi perkembangan perbankan syariah.
Kehadiran paket kebijakan ekonomi yang khusus
terkait ini diharapkan dapat menjadi salah satu
solusi yang efektif.
Berdasarkan tiga argumentasi di atas, maka

jukkan bahwa kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari sisi pelaporan adalah
kurang baik. Hal ini disebabkan laporan
keuangan belum teraudit baik audit internal maupun eksternal.
Indikator kedua dari dimensi mikro
yaitu dampak zakat yang meliputi variabel kesejahteraan material dan spiritual
(indeks kesejahteraan CIBEST), pendidikan dan kesehatan (modifikasi IPM),
dan kemandirian. Indikator ini menghasilkan nilai indeks sebesar 0.65. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kinerja
perzakatan provinsi Jawa Tengah dari
sisi dampak zakat adalah baik.
Variabel indeks kesejahteraan
CIBEST menunjukkan nilai sebesar 1. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kinerja
perzakatan dari sisi dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik yang
ditunjukkan oleh nilai indeks kesejahteraan CIBEST adalah sangat baik. Variabel
indeks modifikasi IPM, nilai indeks yang
dihasilkan adalah sebesar 0.25. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kinerja
perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari
sisi dampak zakat terhadap pendidikan
dan kesehatan yang ditunjukkan oleh
nilai indeks modifikasi IPM adalah kurang baik. Variabel kemandirian menghasilkan nilai indeks indeks sebesar 0.57.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah
dengan adanya bantuan zakat dari sisi
kemandirian adalah cukup baik.
Rekomendasi Kebijakan
Penelitian ini menyarankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan perlu memasukan
biaya operasional Baznas Provinsi Jawa
Tengah ke dalam item Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain
itu, database lembaga zakat juga perlu
dilengkapi. Baznas Provinsi Jawa Tengah
juga perlu melakukan sosialisasi mengenai zakat sehingga jumlah muzakki individu maupun muzakki badan dapat
meningkat agar potensi zakat yang ada
dapat dioptimalkan. BAZNAS Provinsi
Jawa Tengah juga perlu memperbaiki
pengelolaan dan pelaporan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.
Wallahu a’lam. ■

keberadaan paket khusus pengembangan industri
halal menjadi sangat urgen dan mendesak. Inilah
bentuk political will pemerintah yang menjadi bukti
nyata keberpihakan negara terhadap ekonomi
syariah. Sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi
syariah adalah bagian dari kepentingan nasional
yang layak untuk diperjuangkan dan diimplementasikan secara tepat dan efektif. Apalagi kita pun
juga telah memiliki KNKS (Komite Nasional
Keuangan Syariah) yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di negeri tercinta.
Jangan sampai kita ketinggalan langkah dari
negara-negara lain, yang begitu serius menggarap
industri halal ini. Dengan potensi besar yang kita
miliki, maka sudah saatnya pengembangan industri
halal ini menjadi prioritas negara. Paling tidak, dari
sisi industri makanan halal dan pariwisata halal
kita bisa memulai paket kebijakan ekonomi ini.
Potensi kedua sektor ini sangat luar biasa. Dengan
penanganan yang tepat, maka keduanya diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang sangat
besar bagi perekonomian bangsa.
Selain itu, edukasi publik juga perlu untuk terus
dilakukan. Tujuannya agar kesadaran untuk
mengembangkan industri halal bisa semakin kuat
sehingga ini akan mengakselerasi pembangunan
industri halal di tanah air. Karena itu penulis
berharap agar pemerintah dapat memanfaatkan
momentum booming-nya industri halal dunia
melalui peluncuran paket-paket kebijakan ekonomi
yang dapat memfasilitasi dan mengakselerasi
industri halal, minimal agar kita menjadi tuan
rumah di negeri sendiri, masuk 10 besar konsumen
halal terbesar sekaligus juga masuk menjadi 10
besar produsen halal dunia. Wallaahu a’lam. ■
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Pengaruh Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik:
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K

emiskinan merupakan
masalah fundamental
yang dihadapi Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016
menyebutkan bahwa
tingkat kemiskinan di Indonesia tahun
2014 sampai tahun 2016 selalu berada di
atas 10 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi. Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan yang tidak bisa dihilangkan secara
penuh tetapi bisa diminimalisasi keberadaaannya (Hafidhuddin 2013). Meminimalisasi angka kemiskinan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui penyebab tingginya angka kemiskinan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasinya.
Salah satu penyebab utama kemiskinan
adalah pengangguran, sehingga mengatasi masalah pengangguran merupakan solusi efektif untuk menurunkan
angka kemiskinan.
Permasalahan pengangguran di Indonesia terletak pada kualitas angkatan kerja yang masih rendah. Rendahnya tingkat
pendidikan yang dimiliki angkatan kerja
Indonesia menyebabkan mereka kurang
bisa terserap di dunia kerja. Kesempatan
kerja menjadi lebih rendah lagi apabila
para angkatan kerja yang berpendidikan
rendah tidak dibekali dengan keahlian
khusus yang disyaratkan oleh suatu
pekerjaan. Keberadaan lembaga pelatihan kerja yang ditujukan khusus bagi
angkatan kerja dengan pendidikan rendah menjadi penting keberadaannya
untuk dapat membantu memperbaiki
kualitas angkatan kerja.
Lembaga Amil Zakat Nasional Al
Azhar memiliki program pengentasan
kemiskinan yang fokus pada pelatihan
kerja kepada pengangguran usia produktif dengan pendidikan terakhir makasimal SMA atau sederajat. Program tersebut adalah Rumah Gemilang Indonesia
(RGI). Selain memberikan pelatihan
kerja di 6 bidang keahlian, RGI juga menerapkan sistem pelatihan yang mengadosi platform pesantren. Melalui sistem
pelatihan yang diberikan diharapkan
para alumni RGI tidak hanya menjadi
angkatan kerja yang berkeahlian tetapi
juga memiliki bekal akidah iman yang
baik sehingga dapat menjadi nilai tambah
bagi mereka.
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Hasil penelitian
Penelitian yang dilakukan memuat
analisis pengaruh program pelatihan RGI
terhadap tingkat kemiskinan para penerima manfaatnya (alumni RGI). Alat
analisis yang digunakan adalah Model
CIBEST. Model CIBEST digunakan
untuk memetakan kondisi kemiskinan
rumah tangga reponden berdasarkan
klasifikasi empat Kuadran CIBEST.
Kuadran I pada Kuadran CIBEST disebut sebagai Kuadran sejahtera, rumah
tangga yang termasuk dalam kuadran ini
merupakan keluarga yang sudah mampu

Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Gambar 1. Kuadran CIBEST
GKS (GARIS KEMISKINAN SPIRITUAL)
Kuadran II (Miskin material)
Sebelum 8
Sesudah 0

Kuadran I (Sejahtera)
Sebelum 13
Sesudah 26

Kuadran IV (Miskin absolut)
Sebelum 3
Sesudah 0

Kuadran III (Miskin spiritual)
Sebelum 6
Sesudah 4

GKM (Garis Kemiskinan Material)
Sumber: Data Primer 2017
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Tabel 1. Persentase kontribusi pendapatan alumni RGI terhadap
peningkatan pendapatan rumah tangga
Program
studi

Tata busana
Fotografi dan
videografi
Aplikasi perkantoran
Teknik komputer
dan jaringan
Desain grafis
Otomotif

Pendapatan
rumah
tangga
sebelum
periode
pelatihan
(I1)

Pendapatan
anggota
keluarga
yang
menjadi
alumni
RGI (I2)

Pendapatan
rumah
tangga
setelah
periode
pelatihan
(I1+I2)

Persentase
I2 terhadap
peningkatan pendapatan
rumah
tangga

1 606 250

2 087 500

3 693 750

56.51

1 940 000
1 250 000

2 080 000
3 160 000

4 420 000
4 410 000

56.11
71.66

2 033 333
1 662 500
1 500 000

3 393 388
1 900 000
2 200 000

5 426 721
3 562 500
3 700 000

62.53
53.33
59.46

Sumber: Data Primer 2017 (diolah)

kemiskinan tersebut terjadi baik pada
kemiskinan material maupun kemiskinan
spiritual. Meskipun sama-sama mengalami peningkatan, namun peningkatan
kondisi miskin material jauh lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan peningkatan kondisi kemiskinan spiritualnya.
Pelatihan RGI telah mampu mengurangi
100 persen kondisi miskin material alumninya, hal tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1 tepatnya pada Kuadran II. Pada
Kuadran II terlihat bahwa setelah periode
pelatihan sudah tidak terdapat rumah
tangga yang mengalami kemiskinan material. Hal tersebut berarti seluruh responden penelitian telah memiliki pendapatan
diatas Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh BPS atau rumah tangga tersebut sudah tidak termasuk rumah tangga
yang msikin secara material.
Terkait kondisi material rumah
tangga responden, dari hasil analisi didapatkan bahwa lebih dari 50 persen peningkatan pendapatan rumah tangga
merupakan hasil kontribusi dari anggota
rumah tangga yang merupakan alumni
RGI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, persentase kontribusi pendapatan terbesar adalah pen-

Nawaitu Pemerintah dalam
Perluasan Program Pembiayaan
otret angka kemiskinan di
Indonesia masih menunjukkan
jumlah yang cukup besar.
Sebanyak 27,7 juta jiwa atau
10, 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia masih hidup dibawah
garis kemiskinan (BPS 2017). Di
samping itu rasio gini masih berkisar
diangka 0.39 yang mengindikasikan
bahwa kesenjangan ekonomi antar
masyarakat masih terbuka lebar. Dalam
rangka mengurangi angka kemiskinan
dan kesenjangan ekonomi, pemerintah
meluncurkan program Nawacita
dimana salah satu kebijakan utama dari
program tersebut adalah memperkuat
pelaku UMKM dengan cara mempermudah akses permodalan yang murah.
Salah satu program pemerintah
yang ditujukan untuk mendukung permodalan pelaku UMKM yaitu Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Program KUR ini
disalurkan kepada masyarakat melalui
lembaga perbankan yang memperoleh
subsidi bunga dari pemerintah, sehingga diharapkan tidak akan memberatkan
para pelaku UMKM. Namun di sisi lain
dengan adanya program KUR ini
menimbulkan kekhawatiran bagi lembaga keuangan mikro seperti koperasi
dan BMT dimana mayoritas nasabahnya
merupakan para pelaku UMKM. Hal ini
dapat terjadi karena koperasi ataupun
BMT merasa kalah saing dengan
lembaga perbankan yang menawarkan

P

Dr Jaenal Effendi

untuk memenuhi baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritualnya.
Kuadran II atau Kuadran miskin material
ditempati oleh rumah tangga yang sudah
mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya namun belum mampu memenuhi
kebutuhan materialnya. Kuadran III atau
Kuadran miskin spiritual merupakan
kuadran yang ditempati oleh rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan
materialnya namun belum mampu dalam
memenuhi kebutuhan spiritualnya.
Kuadran IV atau kuadran miskin absolut
merupakan kuadran yang diperuntukkan
bagi rumah tangga yang tidak mampu
memenuhi baik kebutuhan material
maupun spiritualnya.
Hasil penelitian yang dilakukan kepada 30 orang alumni RGI angkatan 10
sampai 13 menunjukkan terdapat perubahan kondisi kemiskinan para penerima manfaat RGI berdasakan Model
CIBEST. Perubahan kondisi kemiskinan
alumni RGI berdasarkan Kuadran
CIBEST dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan Gambar 1, jumlah rumah tangga responden sebelum periode
pelatihan yang tergolong kategori sejahtera sejumlah 13 rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 26 rumah tangga
setelah periode pelatihan. Jumlah responden yang berada pada kategori miskin material (Kuadran II) sebelum pelatihan berjumlah 8 rumah tangga, dan
setelah periode pelatihan sudah tidak terdapat rumah tangga yang mengalami
miskin material. Kemudian pada Kuaran
III (miskin spiritual) sebelum periode
pelatihan terdapat 6 rumah tangga pada
kategori ini dan setelah periode pelatihan
masih terdapat 4 rumah tangga yang
mengalami kondisi miskin spiritual. Pada
Kuadran IV (miskin absolut), sebelum
periode pelatihan terdapat 3 rumah tangga yang mengalami miskin absolut dan
setelah periode pelatihan sudah tidak ada
rumah tangga yang tergolong ke dalam
kategori ini.
Perubahan jumlah rumah tangga yang
terjadi pada masing-masing Kuadran
CIBEST di atas menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi kemiskinan para
penerima manfaat RGI. Perbaikan kondisi

pembiayaan dengan bunga kecil sehingga dianggap lebih murah oleh nasabah.
Akibatnya koperasi dan BMT tidak dapat
beroperasi secara maksimal jika target
pasar mereka juga disasar oleh perbankan yang notabene sudah memiliki
pangsa pasar yang lebih besar. Dalam
hal ini kebijakan pemerintah dinilai
hanya berpihak pada salah satu sektor
yaitu perbankan.
Program KUR yang dinilai dapat
bermanfaat bagi pelaku UMKM ternyata
belum sepenuhnya mampu menjangkau semua pelaku UMKM, terutama
bagi mereka yang tidak memiliki
agunan dan porsi pembiayaan kecil
(ultra mikro). Disisi lain, peran lembaga
keuangan mikro syariah yang selama ini
telah teruji keberhasilannya dalam
mendorong inklusi keuangan syariah
masih belum memiliki porsi yang cukup
dalam program KUR ini. Ada baiknya
jika pemerintah juga mulai melihat
peran lebih dari lembaga keuangn
mikro syariah/koperasi tersebut untuk
diberi kepercayaan mengelola dana
KUR melalui skema yang disesuaikan
dengan kapasitas mereka. Hal ini tidak
sekedar afirmasi yang tanpa perhitungan ketika kita disadarkan bahwa koperasi syariah maupun BMT yang ada
selama ini tidak sedikit jumlahnya yang
telah memiliki performa bagus dan
bahkan melebihi Bank Syariah yang ada.
Belum tuntas konsep afirmasi yang

mestinya mulai diberikan kepada
Koperasi syariah maupun BMT untuk
menerima program KUR yang well conditioned, muncul program Ultra Mikro
(UMI) dari pemerintah sebagai inisiasi
program pembiayaan kepada
masyarakat low income di berbagai
sektor usaha ultra mikro. Nawaitu dari
program ini sangat bagus terutama
dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi
pelaku UMKM. Namun demikian,
berbagai hal yang melekat pada
program UMI ini harus disesuaikan dan
mengarah pada tercapainya kesejahteraan baik koperasi/BMU maupun end
user-nya. Sehingga antara nawaitu dan
istiqbalul qiblat-nya terpenuhi. Tujuan
pembiayaan ultra mikro disisi lain
adalah untuk menambah jumlah
wirausaha mikro yang terfasilitasi oleh
pemerintah termasuk wirausaha baru.
Sehingga harapannya program ini akan
meningkatkan perekonomian dan
jumlah pelaku UMKM. Aspek inipun
harus terancang dengan baik di awal,
bahwa jangan sampai end user pelaku
usaha ini merupakan pelaku yang sama
dari end user usaha mikro dari program
pembiayaan yang lain. Hal ini tidak akan
menambah jumlah pelaku Usaha Mikro
yang ada sebagaimana niatan baik
program.
Adanya program pembiayaan ultra
mikro tentu akan menjadi angin segar

dapatan alumni program studi Aplikasi
Perkantoran. Alumni program studi ini
mampu memberikan kontribusi sebesar
71 persen terhadap peningkatan pendapatan rumah tangganya. Apabila dilihat
secara keseluruhan, rata-rata kontribusi
pendapatan yang diberikan alumni RGI
terhadap peningkatan pendapatan rumah tangganya adalah sebesar 59.93
persen. Angka tersebut menunjukkan
bahwa secara keseluruhan, alumni RGI
telah mampu memberikan rata-rata kontribusi sebesar 59.93 persen terhadap
peningkatan pendapatan rumah tangganya.
Melihat nilai kontribusi pendapatan
yang cukup besar terhadap peningkatan
pendapatan rumah tangga, hal itu berarti
program pelatihan kerja yang diberikan
RGI telah berhasil dalam mencapai tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan pengangguran usia produktif. Program RGI sebagai
salah satu program pendayagunaan dana
zakat yang dimiliki Laznas Al Azhar dapat
menjadi percontohan bagi Lembaga
Zakat lain atau Pemerintah dalam upaya
memperbaiki kualitas angkatan kerja
Indonesia guna meminimalisasi angka
kemiskinan yang ada. Waallahu a’lam. ■

bagi industri keuangan mikro terutama
bagi koperasi dan BMT di tengahtengah kekhawatiran yang terjadi. Hal
ini dikarenakan koperasi dan BMT yang
merupakan Lembaga Keuanagn Bukan
Bank (LKBB) didaulat sebagai penyalur
dana dari program tersebut. Akan tetapi
dalam paket kebijakan yang telah
dikeluarkan, penyaluran dana dari
pemerintah tidak langsung ditujukan
pada koperasi atau BMT melainkan
melalui tiga BUMN yang telah disebutkan. Hal ini tentu menimbulkan
banyak pertanyaan, padahal ada beberapa koperasi atau BMT yang cukup
mampu untuk langsung mengelola
dana tersebut. Sehingga beberapa
langka yang mesti harus terantisipasi
dari awal antara lain: (a) Niatan baik dari
berbagai program pembiayaan/kredit
dari pemerintah ini harus tetap terjaga,
yaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat, (b) Berbagai program yang
diinisiasi oleh pemerintah ini seyogyangya bisa meningkatkan peran dan
performa berbagai lembaga yang
berhubungan, termasuk koperasi
syariah maupun BMT yang ada, tidak
maslah sebaliknya, (c) Program ini
harus berorientasi pada kesempatan
pemberdayaan bagi lembaga keuangan
yang masih belum siap untuk kemudian
bisa memiliki performa yang sesuai kriteria,dan (d) Secara bersama-sama
dengan organisasi keagamaan yang ada
NU dan Muhammadiyah serta
masyarakat yang terlibat untuk
mengevaluasi keberhasilan program
dari aspek prudential maupun governance-nya untuk mencapai tujuan
bersama yang mulia.
Wallahu a’lam. ■

