Rubrik ini terselenggara
atas kerjasama Harian
Republika dengan
Departemen Ilmu Ekonomi
Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Manajemen IPB

JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

Tim Redaksi Iqtishodia:
Prof Dr Yusman Syaukat
Prof Dr Muhammad Firdaus
Dr Lukman M Baga
Dr Irfan Syauqi Beik
Dr Jaenal Effendi
Dr Asep Nurhalim
Salahuddin El Ayyubi
Deni Lubis

KAMIS, 25 JANUARI 2018

18

Optimalisasi Pengelolaan
Wakaf di Indonesia
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akaf merupakan salah satu instrumen
dalam
ekonomi
Islam yang sangat
potensial dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memiliki
fungsi sebagai sarana ibadah kepada
Allah, wakaf juga mempunyai fungsi
sosial. Ia dapat memberikan maslahah
yang sangat besar bagi umat, jika dapat
dikelola secara optimal dan produktif.
Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah
berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta
telah banyak memfasilitasi para sarjana
dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan
riset dan menyelesaikan studi mereka.
Cukup banyak program yang didanai dari
hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah
dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi
juga menyediakan berbagai fasilitas yang
diperlukan oleh masyarakat.
Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim dan wilayah luas menyimpan potensi wakaf yang sangat besar.
Namun, potensi tersebut belum dikelola
dan dimanfaatkan secara optimal ke arah
yang produktif. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Kementerian Agama RI
tahun 2017, Indonesia memiliki aset
tanah wakaf seluas 47 643.03 Ha yang
tersebar di 317 135 lokasi dengan total
wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak
64.91 persen. Penggunaan tanah wakaf
tersebut sebagian besar masih berupa
wakaf langsung (konsumtif).
Penelitian ini menganalisis prioritas
masalah, solusi, dan strategi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia supaya lebih produktif. Data yang
digunakan merupakan data primer dan
data sekunder. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analytic
Network Process (ANP).
Penelitian ini dilakukan melalui
wawancara dengan beberapa pakar dan
praktisi di beberapa institusi atau organisasi wakaf yang ada di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan pada bulan
Maret hingga Mei 2017.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara dan pengisian kuesioner terhadap para pakar dan praktisi yang
memahami bidang wakaf. Data sekunder
diperoleh dari dokumen, literatur, dan
jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian terdahulu
dan diskusi dengan pakar dan indept interview menghasilkan aspek-aspek pada
masalah, solusi dan beberapa pilihan
strategi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
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prioritas masalah adalah masalah internal yaitu rendahnya kompetensi nazhir
dan kurangnya profesionalisme nazhir.
Menurut para pakar, rendahnya kompetensi nazhir disebabkan oleh penunjukkan nazhir yang dilakukan wakif.
Umumnya nazhir yang ditunjuk oleh
wakif hanya berdasarkan pada hubungan
kekerabatan dan kepercayaan pada tokoh
agama setempat saja, bukan berdasarkan
pada kompetensi yang dimilikinya. Hal
tersebut menjadikan nazhir yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola wakaf, sehingga
wakaf bukan hanya tidak produktif bahkan bisa menjadi sumber konflik di
masyarakat.
Kompetensi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kompetensi yang
diperlukan nazhir dalam mengelola
wakaf. Menurut Aziz (2014), kompetensi
tersebut terbagi menjadi dua yaitu kompetensi diniyah (agama) dan kompetensi
kifayah (bisnis). Kompetensi diniyah
adalah kompetensi nazhir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu
syar'i dan pengamalannya, ditambah lagi
dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat
manusia. Adapun kompetensi kifayah
adalah kompetensi yang mengacu kepada

dai dalam mengelola wakaf terutama dalam hal kompetensi bisnis.
Berdasarkan wawancara, Direktur
Wakaf Al Azhar, Nanda Putera Setiawan
menjelaskan bahwa mengelola kekayaan
umat tidaklah mudah. Para pengelola
wakaf harus mulai memperbaiki diri
menerima amanah Allah dalam hal ini
terpilih sebagai nazhir, mesti didampingi
dengan kemampuan mengelola. Salah
satu perbedaan lembaga wakaf dengan
lembaga sosial lainnya adalah adanya
mekanisme mengelola aset, sehingga disamping memiliki kompetensi dalam hal
agama, nazhir juga harus mempunyai
kompetensi dalam hal bisnis.
Adapun prioritas solusi eksternal
yang pertama yaitu optimalisasi fungsi
dan peran BWI serta revisi regulasi yang
kurang mendukung. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang mempunyai tanggung jawab
besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia yang
telah diatur dalam undang-undang, namun sampai saat ini belum bekerja secara
efektif, sehingga perlu dioptimalisasikan
kembali fungsi dan peranannya. Solusi
ini dapat berjalan dengan baik, ketika
mendapat dukungan penuh dari pemerintah berupa fasilitas dan juga biaya
operasional.
Menurut salah satu responden, fungsi
dan peran BWI sangat penting dalam hal
pembinaan dan pelatihan yang intensif
bagi nazhir. Ketika pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan efektif maka
kompetensi nazhir akan meningkat,
sehingga pengelolaan wakaf dapat dilakukan lebih optimal dan produktif.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hamzah (2016) yang menunjukkan bahwa peran BWI Kabupaten
Bogor merupakan prioritas utama dari
aspek lembaga yang memengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten
Bogor. Peran BWI ini sangat memengaruhi kualitas nazhir sebagai pengelola
wakaf, karena sesuai dengan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
BWI memiliki tugas dalam pembinaan
terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan wakaf. Prioritas strategi
yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi
dan edukasi wakaf secara komprehensif
kepada semua elemen. ■
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engentasan kemiskinan dan kesenjangan
akan tetap menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2018. Pemerintah, melalui
Kementerian PPN/Bappenas menargetkan penurunan angka kemiskinan di kisaran 9,5
– 10 persen dari total keseluruhan penduduk
Indonesia di tahun 2018. Berdasarkan data BPS,
jumlah penduduk miskin per September 2017
mencapai angka 10,12 persen dari total penduduk,
atau sekitar 26,58 juta jiwa. Angka ini turun cukup
signifikan dari 10,64 persen (27,77 juta jiwa) per
Maret 2017. Jumlah penduduk miskin di pedesaan
mendominasi dengan proporsi 13,47 persen,
hampir dua kali lipat prosentase penduduk miskin
di perkotaan yang mencapai angka 7,26 persen.
Angka kemiskinan di atas diukur berdasarkan
standar yang disebut dengan garis kemiskinan
(GK). GK ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu
GK makanan dan GK bukan makanan. Untuk
perkotaan, standar GK mencapai angka Rp
400.995,00/orang/bulan, sementara standar GK
untuk pedesaan mencapai angka Rp
370.910,00/orang/bulan. Dalam kaitan ini, salah
satu hasil keputusan Rakornas Zakat Oktober 2017
lalu adalah BAZNAS dan LAZ, mulai dari tingkat
pusat hingga kabupaten/kota, bertekad untuk
menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen,
atau sekitar 280 ribu jiwa.
Namun demikian, standar yang digunakan
untuk mengukur penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa ini sedikit
berbeda, bila dibandingkan dengan standar
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kemampuan nazhir dalam memelihara,
menjaga, melindungi, memanfaatkan,
mengembangkan, menginvestasikan dan
mendistribusikan hasil atau keuntungan
wakaf kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya.
Realitanya mayoritas nazhir saat ini
hanya memiliki kompetensi dalam hal
agama saja, namun sedikit dari mereka
yang memiliki kompetensi dalam hal
bisnis. Padahal kompetensi bisnis juga
sangat diperlukan bagi nazhir, karena di
dalam wakaf ada mekanisme mengelola
aset. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Huda et al. (2014)
yang menunjukkan bahwa rendahnya
kompetensi nazhir dalam mengelola
wakaf merupakan salah satu masalah
yang menjadi prioritas dalam pengelolaan wakaf.
Adapun prioritas masalah eksternal
yaitu kurangnya pemahaman wakif dan
regulasi yang kurang mendukung. Masalah ini terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang wakaf secara komprehensif,
baik mengenai fikih wakaf ataupun perundang-undangan wakaf. Hal tersebut
menjadikan nazhir pada umumnya
memiliki pemahaman yang masih tradisional. Mereka memahami bahwa wakaf
hanya berupa sarana ibadah atau makam. Selain itu, mayoritas nazhir wakaf
di Indonesia juga menganut mazhab
syafii, sehingga pemahaman fikihnya
cenderung kaku dalam aspek barangbarang yang boleh diwakafkan, peruntukkan wakaf, dan pertukaran wakaf. Hal
ini menyulitkan pengelolaan wakaf
menuju ke arah produktif.
Huda et al. (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi UU wakaf yang masih
kurang membuat banyak pengelola wakaf
khususnya nazhir tidak paham dalam
mengelola wakaf, mulai dari pengurusan
sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Akibatnya,
harta wakaf yang ada selama ini menjadi
tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan
tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf.
Sedangkan prioritas solusi internal
yang pertama yaitu peningkatan kompetensi nazhir, peningkatan kompetensi ini
perlu dilakukan karena mayoritas nazhir
belum memiliki kompetensi yang mema-

pemerintah. BAZNAS memiliki indeks tersendiri
yang digunakan untuk menilai naik tidaknya kesejahteraan mustahik, yang tercermin pada indeks
dampak zakat yang menjadi bagian dari indeks
zakat nasional (IZN). Indeks ini, yang kemudian
diberi nama Indeks Kesejahteraan Puskas
(BAZNAS) dan terdiri atas tiga komponen utama.
Pertama, perspektif kesejahteraan yang digunakan adalah kombinasi kecukupan material dan
spiritual. Dengan kata lain, kesejahteraan itu
diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.
Dalam konteks ini, variabel yang digunakan adalah
indeks kesejahteraan CIBEST. Kedua, variabel yang
digunakan terkait dengan kondisi pendidikan dan
kesehatan mustahik, apakah zakat yang disalurkan
mampu memperbaiki dan meningkatkan kondisi
pendidikan dan kesehatan mustahik atau tidak.
Untuk itu, alat ukur yang digunakan adalah modifikasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang disusun oleh UNDP. Ketiga, indeks kesejahteraan BAZNAS ini diukur berdasarkan aspek
kemandirian. Kemandirian ini diukur berdasarkan
tiga hal, yaitu apakah mustahik yang dibina mampu
memiliki pekerjaan tetap dan bisnis, yang bisa
menunjang masa depan kehidupannya, serta
memiliki tabungan, yang menandakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Seseorang yang memiliki tabungan, biasanya telah
memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya.
Nilai indeks kesejahteraan ini berkisar antara 0

dan 1, serta memiliki lima kategori. Nilai indeks
antara 0-0,20 maka dapat didefinisikan bahwa
kesejahteraan mustahik berada pada kategori
tidak baik. Selanjutnya berturut-turut rentang nilai
indeks ini adalah kurang baik (0,21-0,40), cukup
baik (0,41-0,60), baik (0,61-0,80), dan sangat baik
(0,81-1,00).
Dari hasil studi yang dilakukan oleh Pusat
Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2017 terhadap 3.450 orang mustahik, terungkap bahwa
nilai Indeks Kesejahteraan BAZNAS mencapai
angka rata-rata 0,71 atau berada pada kategori
baik. Jika diturunkan ke dalam masing-masing
variabel, maka didapat angka sebagai berikut : (i)
untuk nilai kesejahteraan material dan spiritual,
maka indeks kesejahteraan CIBEST mustahik
menunjukkan angka 0,79 (kategori baik); (ii) untuk
nilai indeks IPM yang dimodifikasi mencapai angka
0,71 (kategori baik); dan (iii) untuk kemandirian,
nilai indeksnya mencapai angka 0,59 (kategori
cukup baik). Secara umum, aspek kemandirian
menjadi PR terbesar BAZNAS dalam mengelola
kegiatan penyalurannya.
Adanya alat ukur baru kesejahteraan yang
dikembangkan BAZNAS ini, diharapkan dapat
menambah khazanah wawasan dan pengetahuan
terkait upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang lebih terukur dan lebih
sesuai syariah. Harapan penulis, instrumen ini juga
dapat dikembangkan pada program-program
selain distribusi zakat, seperti program CSR, dan
lain-lain. Semoga. Wallaahu a’lam. ■
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TAMKINIA

umlah penduduk yang besar
dalam tahap produktif dan
tingkat konsumsi yang tinggi
menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi terbesar di dunia. Salah satu cara
untuk berinvestasi adalah melalui pasar
modal yang menjadi sarana investor menanamkan modalnya dalam bentuk
saham, obligasi dan reksadana. Salah
satu instrumen investasi di pasar modal
dengan peminat paling banyak di Indonesia adalah obligasi atau sukuk (obligasi
syariah).
Sukuk di Indonesia dibagi menjadi
sukuk negara dan sukuk korporasi. Saat
ini penerbitan Sukuk Negara jauh lebih
besar dibandingkan sukuk korporasi. Hal
ini karena penerbitan Sukuk Negara
menjadi acuan bagi sektor swasta untuk
menerbitkan Sukuk Korporasi. Oleh itu,
pengelolaan kualitas dan resiko dari
sukuk negara juga akan berpengaruh terhadap Sukuk Korporasi.
Sukuk menjadi alternatif pilihan yang
menarik bagi para investor. Hal ini karena tingkat yield (tingkat pengembalian)
nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham. Investor sendiri mengharapkan pasar obligasi (sukuk) yang
likuid. Tingginya aktivitas transaksi jual
beli terhadap obligasi memudahkan investor untuk menjual obligasinya kapan
saja. Likuiditas obligasi dipengaruhi oleh
faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi likuiditas adalah faktor dari luar obligasi faktor
makroekonomi, sedangkan faktor internal yang memengaruhi likuiditas adalah
karakteristik dari obligasi itu sendiri.
Saat ini pasar keuangan obligasi syariah di Indonesia tidak likuid jika dibandingkan dengan obligasi konvensional.
Hal ini karena transaksi obligasi sukuk
pada pasar sekunder menunjukkan volume dan frekuensi perdagangan obligasi
di Indonesia masih didominasi oleh obligasi konvensional. Menurut data Bursa
Efek Indonesia pada kuarter pertama
tahun 2017 dari daftar 10 besar seri obligasi negara dengan frekuensi yang paling
besar diperdagangkan, sukuk negara
SR008 hanya menempati posisi 8 dengan
volume transaksi sebesar 5 triliun rupiah
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Metode dan hasil penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
data likuiditas, outstanding, time to
maturity, coupon rate, dan umur sukuk
pada periode bulan Juni 2015 sampai
dengan Mei 2017. Data likuiditas diperoleh melalui perhitungan indeks total
return dibagi dengan volume transaksi.
Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan menggunakan data

panel, yakni kombinasi data cross section
(outstanding, coupon rate, time to maturity dan umur sukuk) dan time series
(2015-2017).
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa
variabel outstanding berpengaruh positif
terhadap likuiditas sukuk negara. Hal ini
dapat diartikan bahwa apabila outstanding meningkat sebesar 1persen maka likuiditas sukuk negara meningkat sebesar
1.166758 persen. Sebaliknya, apabila outstanding menurun sebesar 1 persen maka
likuiditas sukuk negara juga menurun sebesar 1.167918 persen. Obligasi dengan
outstanding yang lebih besar cenderung
memiliki lebih banyak investor sehingga
memiliki probabilitas yang lebih besar
untuk diperdagangkan sehingga dapat
meningkatkan likuiditas dari obligasi
tersebut.
Selanjutnya, variabel coupon rate
menunjukkan pengaruh yang positif dan
tidak signifikan terhadap likuiditas sukuk
Negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan
nilai probabilitas t-statistik dari variabel
coupon rate (0.1106) yang lebih dari taraf
nyata 10 persen serta tanda positif pada
koefisien regresinya. Hal ini dikarenakan
Sukuk Negara dengan coupon rate yang
tinggi tidak dapat menarik minat investor
apabila memiliki umur dan time to maturity yang tinggi sehingga dapat lebih memengaruhi likuiditas Sukuk Negara dibandingkan dengan coupon rate itu sen-

VARIABEL
Outstanding
Coupon Rate
Time to Maturity
Umur
R-squared = 0.412065
F-hitung = 0.000000
Sum squared resid weighted statistics = 4888.656
Sum squared resid unweighted statistics = 8688.249

Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Pertama; Kementrian keuangan selaku
pengelola dan penerbit sukuk negara diharapkan meningkatkan likuiditas sukuk
negara dengan menambah outstanding
sukuk negara. Hal ini dikarenakan obligasi dengan outstanding yang lebih besar
cenderung memiliki lebih banyak investor sehingga memiliki probabilitas yang
lebih besar untuk diperdagangkan sehingga dapat meningkatkan likuiditas dari
obligasi tersebut. Namun peningkatan ini
perlu memerhatikan kondisi supply dan
demand pada pasar surat berharga. Hal
ini dikarenakan meningkatkan supply
(outstanding) sukuk negara apabila tidak
diikuti dengan peningkatan demand akan
menurunkan nilai dari sukuk negara itu
sendiri. Kedua: investor diharapkan
mempertimbangkan faktor outstanding,
time to maturity dan umur dari sukuk
negara yang akan dibeli karena faktorfaktor tersebut dapat memengaruhi likuiditas sukuk negara. Sukuk negara dengan
tingkat likuiditas yang baik akan memudahkan investor untuk bertransaksi yang
berdampak pada biaya transaksi yang
dikeluarkan oleh investor. ■

KOEFISIEN
1.166.758
0.239194
-1.218.960
-5.224.366

PROBABILITAS
0.0198
0.1106
0.0829
0.0002

Keterangan: Hasil estimasi variabel yang memengaruhi tabungan likuiditas sukuk negara periode Juni 2015 – Mei 2017 dengan teknik FEM

Fintech dan Inklusi Keuangan Syariah
ektor finansial menjadi salah
satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu
negara. Sektor tersebut berfungsi sebagai penyedia dana investasi sehingga
dapat menggerakkan dan meningkatkan kapasitas perekonomian. Tentu saja
hal tersebut akan berjalan optimal jika
seluruh masyarakat dapat mengakses
sektor finansial dengan mudah sehingga akan berdampak pada bergeraknya
sektor rill. Oleh karena itu sektor
keuangan yang inklusif perlu digalakkan agar seluruh masyarakat memiliki
kesempatan yang sama untuk dapat
mengakses sektor keuangan.
Meskipun demikian kasus di negara
kita, belum semua masyarakat dapat
mengakses sektor keuangan dengan
mudah. Terbukti dari data survei inklusi
keuangan yang dilakukan OJK tahun
2016 yang hasilnya menunjukkan bahwa
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dan frekuensi diperdagangkan sebanyak
2.068 kali (BEI, 2017). Sedangkan posisi
pertama ditempati oleh obligasi negara
FR0059 dengan volume transaksi sebesar Rp 133,967 triliun dan frekuensi diperdagangkan sebanyak 7.680 kali.
Menurut teori likuiditas premium
obligasi yang tidak likuid seharusnya
memiliki tingkat yield yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, seharusnya yield sukuk
negara lebih tinggi jika dibandingkan
dengan yield obligasi konvensional.
Namun, yield obligasi konvensional lebih
tinggi dari yield sukuk Indonesia. Yield
obligasi konvensional mengalami kenaikan 8,65 persen sejak awal tahun 2017.
Sedangkan yield investasi sukuk sebesar
7,52 persen. Realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan yield di periode
yang sama pada tahun 2016, yakni 10,26
persen (BEI 2017).

diri.
Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa variabel time to maturity berhubungan negatif dan signifikan terhadap
likuiditas sukuk negara. Dengan kata lain,
jika time to maturity naik sebesar 1 persen, maka tingkat likuiditas sukuk negara
akan menurun sebesar 0.01219567 persen dan sebaliknya jika time to maturity
menurun 1 persen maka tingkat likuiditas
sukuk negara meningkat 0.01 persen. Hal
ini sesuai dengan sifat investasi yaitu aset
dengan time to maturity lebih rendah
memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
Investor jangka panjang seperti perusahaan asuransi cenderung membeli obligasi dengan time to maturity yang lebih
besar untuk mengamankan asetnya.
Sedangkan investor jangka pendek cenderung membeli obligasi dengan time to
maturity yang lebih kecil karena memiliki
resiko yang lebih rendah serta lebih
mudah untuk dijual kembali.
Hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini menunjukkan nilai
probabilitas t-statistik dari variabel umur
(0.0002) kurang dari taraf nyata 5 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa
umur memiliki hubungan yang negatif
dan signifikan terhadap likuiditas sukuk
negara. Koefisien variabel umur dalam
hasil estimasi model likuiditas sukuk
negara menunjukkan angka -5.224366.
Jika terjadi peningkatan nilai umur sebesar 1 persen maka likuiditas sukuk
negara menurun sebesar 0.005 persen.
Hasil ini menyimpulkan bahwa semakin
besar umur suatu obligasi, semakin besar
volume obligasi tersebut yang dimiliki oleh
investor yang menahan hingga masa jatuh
tempo. Suatu obligasi dikarakteristikkan
memiliki likuiditas yang tinggi tepat pada
saat penerbitan dan likuiditasnya semakin
menurun selama waktu berjalan. Hal ini
juga dikarenakan obligasi yang baru diterbitkan cenderung memiliki harga yang
lebih rendah sehingga banyak investor
yang membelinya untuk dijual kembali
dengan harga yang lebih tinggi.

hanya 67.82 persen masyarakat
Indonesia yang sudah memiliki akses ke
sektor finansial. Dari total persentase
masyarakat yang sudah memiliki akses
ke sektor finansial, hanya 11.06 persen
masyarakat Indonesia yang sudah
memiliki akses pada sektor keuangan
syariah. Tentu saja hal ini harus menjadi
fokus para stakeholder untuk mencapai
keuangan syariah yang inklusif, terlebih
lagi di era kemajuan teknologi seperti
sekarang ini.
Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan geliat perkembangan sektor
keuangan digital atau fintech tak dapat
dihindarkan. Hal ini dibuktikan dengan
munculnya berbagai start up fintech dan
e-commerce yang turut meramaikan industri keuangan di Indonesia. Berbagai
macam jasa layanan keuangan digital
mulai bermunculan seperti crowd
funding, insurtech, peer to peer leading
dan lain-lain yang semuanya menggu-

nakan basis teknologi yang canggih.
Di sisi lain industri keuangan syariah di Indonesia baik perbankan maupun non bank diprediksikan akan terus
mengalami perkembangan di era fintech ini. Di samping karena Indonesia
merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, hal ini juga didukung dengan jumlah pengguna internet
tanah air yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
menunjukkan bahwa jumlah pengguna
internet di Indonesia kian meningkat
mencapai angka 132.7 juta user per
2016, atau sekitar 51.8% dari jumlah total penduduk Indonesia. Masyarakat
akan memiliki kecenderungan memilih
hal-hal yang praktis dan efisien dengan
memanfaatkan internet tak terkecuali
dalam memilih produk-produk jasa keuangan. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah harus mampu melihat

dan menangkap potensi pasar yang ada.
Munculnya era fintech ini memiliki
berbagai manfaat diantaranya, industri
fintech dapat mengisi kekosongan pada
segmen masyarakat yang belum dapat
menikmati layanan keuangan formal.
Selain itu lembaga keuangan syariah
dapat menggandeng start up fintech
untuk bersama-sama mengembangkan
outreach produknya. Sehingga harapannya dengan adanya fintech ini akan turut
mendorong inklusi keuangan syariah di
Indonesia karena memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak bisa
mengakses layanan keuangan formal.
Oleh karena itu untuk mendukung hal
tersebut tentu diperlukan regulasi yang
tidak terlalu ketat namun tetap memperhatikan risiko yang akan terjadi,
mengingat fintech ini baru berkembang
sehingga perlu diberikan stimulus kebijakan untuk mendukung perkembangan
industri tersebut. ■

