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2 Laporan Pertanggungjawaban 

Departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ 

Periode 2019 

 

I. Visi dan Misi 

Visi :   Menjadikan KSEI sebagai lembaga yang berbasis keilmuan 

Misi : - Melaksanakan kajian rutin eksternal oleh pengurus 

- Meningkatkan motivasi pengurus untuk mengkaji ekonomi islam 

- Mengikuti event-event seminar, kajian, dan lomba ekonomi islam berbasis 

keilmuan 

 

II. Motto 

Kajian “Profesional dalam berdakwah” 

Kajian “Dengan ilmu berpikir ilmiah” 

Kajian “Merajut cinta dalam ukhuwah ” 

Kajian “Aktif, kreatif,  inovatif” 

Kajian “Mengenal dikenal menginspirasi” 

 

III. Pendahuluan 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” 

- Q.S Al-Mujadaah : 11 – 

 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.” 



 

 
 

3 - Q.S Ali-Imron : 104 – 

 

“Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah 

jariyahnya, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang 

tuanya.” 

- Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim – 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah Ta’ala 

karena rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan laporan 

pertanggungjawaban departemen Kajian BSO KSEI UNJ kabinet Kaffah dengan tepat 

waktu. Sholawat dan salam selalu tercurah untuk seorang dai dan pembawa ilmu, 

pebisnis professional yang patut dicontoh, dan seorang pemimpin sejati yang selalu 

mencemaskan dan mendoakan umatnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahualaihi 

Wasallam. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada para sahabat Beliau, keluarga 

Beliau, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mensyiarkan ekonomi Islam di bumi 

Allah. 

Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa sudah tiga bulan kami bersama. 

Dipersatukan dalam barisan perjuangan ini, merupakan sebuah kebahagiaan untuk kami. 

Bersatu dalam satu barisan yang sama, yaitu departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ. 

Suatu amanah yang tidak mudah tentunya. Bermula dari menyatukan visi, kemudian 

menyatukan hati dan membuang ego dalam diri demi tujuan kita bersama, yaitu 

mensyiarkan ekonomi Islam untuk meraih ridho Allah Taala. Pahit, asam, dan manisnya 

berjuang disini telah kami rasakan. Kini saatnya kami melaporkan semua yang telah kami 

lakukan di departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ periode 2019 sebelum kami dihisab 

oleh Sang Maha Adil. Laporan pertanggungjawaban ini kami persembahkan untuk 

seluruh pejuang ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

  



 

 
 

4 IV. Laporan Pelaksanaan Program Kerja 

 Berikut ini merupakan laporan program kerja kami yang dapat terlaksana selama tiga 

bulan  kepegurusan departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ periode 2019: 

A. PROGRAM KERJA 

1. DIKSI (Diskusi Seputar Ekonomi Islam) 

a. Tema 

 Tema disetiap DIKSI akan disesuaikan dengan Isu-Isu kontemporer 

ekonomi islam yang sedang terjadi. 

 

b. Analisa Masalah (latar belakang diadakannya proker) 

Ekonomi Islam merupakan sistem terbaik dan yang paling benar dalam 

melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi jual beli, perbankan, utang piutang, 

dan sebagainya. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan teori-

teori ekonomi yang umum dikenal, yang dibuat hukumnya oleh manusia, yang 

kita tahu bahwa semua hal yang dibuat oleh manusia pasti akan berubah sesuai 

dengan siapa yang memimpin dan siapa yang berkuasa. Tapi ekonomi islam, 

menyandarkan hukum-hukumnya lewat nilai-nilai keagamaan, khususnya agama 

Islam yang tercantum di dalam Al Quran dan Sunnah sehingga tidak ada keraguan 

dalam melaksanakannya dan tak akan ada revisi maupun sistem yang dirombak 

serta yang menghancurkan sistem tersebut dari dalam seperti halnya sistem 

ekonomi komunis ataupun kapitalis. 

Keadilan Ekonomi Islam pun telah banyak diakui negara negara asing 

yang notabenenya mayoritas penduduknya beragama nonislam. Mereka mengakui 

keberadaan ekonomi islam atas dasar ketahanan/resistensinya terhadap krisis, 

serta pelaksanaannya yang sangat menjunjung keuntungan dan kebaikan masing-

masing pihak yang bertransaksi. Pendidikan terkait ekonomi islam pun kian 

dikembangkan di negara negara tersebut. Namun, sayangnya pengembangan dan 

penerapan ekonomi islam di Indonesia masih mengalami kendala. 

Minimnya pengetahuan terkini mengenai ekonomi konvensional terlebih 

lagi ekonomi islam. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat 



 

 
 

5 mengenai berita-berita terkini tentang ekonomi islam. Indonesia adalah negara 

dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, tidak sedikit 

pemeluk agama Islam di sini yang tidak paham dengan sistem ekonomi 

Islam.Bahkan banyak transaksi ekonomi yang dijalankan adalah transaksi yang 

jauh dari kaidah Islam, yaitu menggunakan sistem ekonomi konvensional. 

Sayangnya, sistem ekonomi konvensional tersebut ternyata tidak berhasil 

membentuk kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang merata. Hal ini dapat 

terindikasikan mulai dari krisis moneter, krisis multidimensi tahun 1997 yang 

lalu, sampai global financial crisis tahun 2009. Hasilnya hanyalah bencana, 

kesengsaraan, dan penderitaan umat manusia. 

Atas latar belakang itulah, departemen Kajian BSO KSEI (Kelompok 

Studi Ekonomi Islam) UNJ menggagas “DIKSI (Diskusi Seputar Ekonomi 

Islam)” sebagai media untuk mengetahui, memahami, dan mempraktikkan  lebih 

dalam mengenai ekonomi Islam khususnya isu-isu kontemporer dalam 

pelaksanaan Ekonomi Islam dunia. 

 

c. Tujuan 

 Sebagai wadah untuk memberikan wawasan terkini mengenai ekonomi islam 

bagi para pengurus BSO KSEI FE UNJ dan Eksternal BSO KSEI FE UNJ 

 Sebagai wadah untuk berdiskusi dan membuka pikiran mengenai ekonomi 

islam kontemporer 

• Sebagai upaya menyiarkan ekonomi islam ke lingkup mahasiswa FE UNJ, 

UNJ, dan umum sekaligus memperkenalkan BSO KSEI ke masyarakat UNJ 

khususnya 

• Mempererat ukhuwah antar sesama pengurus KSEI dan mahasiswa/peserta 

umum. 

 

d. Konsep (narasi) 

DIKSI merupakan kajian rutin ekonomi islam yang dilakukan satu bulan 

sekali. Tema dari setiap kajian DIKSI ini disesuaikan dengan isu-isu ekonomi 



 

 
 

6 islam yang sedang hangat diperbincangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat umumnya mahasiswa UNJ khususnya. Pelaksanaan DIKSI ini 

dilakukan pada hari Rabu pekan ke tiga setiap bulannya dan untuk bulan di mana 

terdapat libur akademik maka kajian tidak diadakan.  

Konsep pelaksanaan DIKSI ini dilakukan seperti sistem kajian seperti 

biasanya, dapat berbentuk diskusi, talkshow, ataupun seminar dimana terdapat 

satu orang atau beberapa orang yang menjadi pemateri, kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan diskusi atas materi yang telah disampaikan serta tanya jawab 

antara pembicara dengan peserta. 

Pemateri dalam DIKSI ini antara lain ialah dari alumni KSEI, anggota 

FoSSEI, Dosen, Praktisi, Regulator, Akademisi ataupun mahasiswa Universitas 

lain yang dinilai memiliki kapabilitas di bidang ekonomi Islam, dan tentunya 

sesuai dengan materi atau tema yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sasaran dari DIKSI ini adalah seluruh pengurus BSO KSEI FE UNJ, 

mahasiswa FE UNJ, mahasiswa UNJ, serta masyarakat umum yang meliputi 

mahasiswa universitas lain serta pelajar. Kegiatan DIKSI ini selain bertujuan 

untuk membekali pengurus KSEI dengan isu-isu kontemporer tentang ekonomi 

islam, juga bertujuan untuk mensyiarkan dan memperkenalkan ekonomi islam ke 

lingkup yang lebih luas. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, DIKSI tahun ini tidak hanya 

dilkakukan dalam ruangan melainkan terdapat pula DIKSI Lapangan atau yang 

kita sebut DIKSI WOM. Karena dengan DIKSI WOM ini kita ingin 

mengimplementasikan kata Diskusi yang terdapat dalam DIKSI agar seluruh 

mahasiswa UNJ dapat berdiskusi tentang ekonomi syariah sekaligus 

memperkenalkan KSEI lebih dekat dengan terjun langsung kepada mahasiswa 

UNJ. 

 

 

 

 



 

 
 

7 e. Bentuk 

Pemberian materi dan diskusi terbuka. Pemateri akan dipaparkan materi 

dasar dan dilanjutkan dengan tanya jawab peserta. 

DIKSI WOM dilakukan di sekitar kampus A UNJ dengan mengunjungi 

mahasiswa yang sedang ngobrol-ngobrol atau duduk-duduk. 

 

f. Waktu 

 Kegiatan DIKSI ini dilakukan pada hari Rabu dan tiap enam minggu 

sekali. Diselenggarakan kurang lebih selama dua jam yaitu pukul 15.30 – 17.45 

WIB. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tiga bulan saat ini yaitu: 

- DIKSI 1:   WOM  : 13 Mei 2019 

Ruangan : 15 Mei 2019 

- DIKSI 2 : WOM  : 19 Juni 2019 

Ruangan : 26 Juni 2019 

- DIKSI 3 : WOM  : 7  November  2019 

Ruangan : 30 Oktober 2019 

- DIKSI 4 : WOM  : 4 Desember 2019 

Ruangan : 28 November 2019 

 

g. Tempat 

Tempat DIksi ruangan dilaksanakan di aula kampus A UNJ yang terdiri 

dari : 

DIKSI 1 : Aula Maftuchah Gds Lt.2 UNJ Kampus A 

DIKSI 2 : Aula Bung Hatta UNJ Kampus A 

DIKSI 3 : Aula Bung Hatta UNJ Kampus A 

DIKSI 4 : Aula Bung Hatta UNJ Kampus A 

 

DIKSI WOM dilaksanakan di sekitar kampus A UNJ yakni kami 

menyebar ke seluruh fakultas di kampus A UNJ terdiri dari anak tongkrongan, 

dan maupun anak-anak organisasi yang sedang kumpul. 



 

 
 

8  

 

h. Sasaran 

Kegiatan DIKSI ini ditujukan kepada semua pengurus KSEI, mahasiswa 

FE, mahasiswa UNJ, dan umum. 

 

i. Susunan Panitia 

Ketua    : Novan Yonatan 

Sekretaris   : Nada Trisandy 

Bendahara   : Nurul Rohiyatul 

Koordinator Acara  : Nur Ramadini Tria Wafa 

Koordinator Design  : Wina Audina 

Koordinator Perlengkapan : Dimas Subekhi 

Koordinator Konsumsi  : Fatimah Nur Laili 

Koordinator Danus  : Nur Faizi 

      

j. Realisasi Pelaksanaan (Narasi) 

Tanggal 

Pelaksanaan 
Nama Pembicara Tema 

Tempat 

Pelaksanaan 

DIKSI WOM 1 

Rabu, 13 Mei 

2019 

Staff Kajian Feat Staff 

Kaderisasi 

Main saham 

Judi atau…..? 

Kampus A UNJ 

DIKSI Ruangan 

1 

Rabu, 15 Mei 

2019 

1. Representatif 

IDX : Doddy 

Prasetya 

Ardhana, S.E., 

M.M 

2. Representatif 

Sekuritas : 

Buka Bareng 

Saham Syariah 

Aula 

Maftuchah Gds 

Lt.2 UNJ 

Kampus A 



 

 
 

9 Sutrisna 

Amijaya 

 

DIKSI WOM 2 

Rabu, 19 Juni 

2019 

. Staff Kajian Feat Staff 

DKP 

Magrib Big 

Night 

Kampus A UNJ 

DIKSI Ruangan 

2 

Rabu, 26 Juni 

2019 

1. Regulator : Rifki 

Isma 

2. Pakar Ekonomi 

Islam : Rusdi 

Hamka Lubis, 

SEI., M. Si 

Pasca Pemilu: 

Bagaimana 

Nasib 

Ekonomi 

Islam di 

Indonesia ? 

Aula Bung 

Hatta UNJ 

Kampus A 

DIKSI WOM 3 

Kamis, 7 

November 2019 

Staff Kajian Feat Staff 

Inkestra 

Buku Satanic 

Finance : 

Bagian Fiat 

Money 

Kampus A UNJ 

DIKSI Ruangan 

3 

Rabu, 30 

Oktober 2019 

1. Pakar Ekonomi 

Islam : M. Rizky 

Rizaldy, SE., 

MSc., MM  

2. Millenial : 

Halwani 

Halal Lifestyle 

In Millenials 

Era 

Aula Bung 

Hatta UNJ 

Kampus A 

DIKSI WOM 4 

Rabu, 4 

Desember 2019 

Staff Kajian Feat Staff 

Inkubasi dan Medkom 

Buku Satanic 

Finance : 

Bagian 

Fractional 

Reserve 

Kampus A UNJ 



 

 
 

10 Banking dan 

Interest 

DIKSI Ruangan 

4 

Kamis, 28 

Desember 2019 

1. Pakar Ekonomi 

Islam : Dr. M. 

Hasbi Zaenal  

2. Millenial : Hadi 

Aufa 

SAVAGE : 

Sharia 

Economic Can 

Fill In 

Vacancis Of 

Global 

Economic  

Aula Bung 

Hatta UNJ 

Kampus A 

 

DIKSI pada periode ini dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, masih 

banyak yang harus di evaluasi dan segera diperbaiki. Kendala-kendala yang begitu 

banyak masih belum diselesaikan dengan maksimal. Staff yang masih beradaptasi 

dengan Program Kerja yang berupa acara besar menjadi tantangan diawal periode 

ini. Meskipun begitu banyak hal yang bisa dikembangkan dari diksi sebelumnya, 

terutama pada DIKSI pertama yang pesertanya sudah cukup banyak begitupun 

dengan DIKSI berikutnya peserta terus meningkat. Cukup banyak perkembangan 

DIKSI ditahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yakni DIKSI tidak hanya 

berupa kajian dalam ruangan, melainkan, pada tahun ini terdapat DIKSI lapangan 

yang menurut kami dakwah nya lebih terasa ke seluruh mahasiswa yang 

didatangi. Dan untuk keuangan DIKSI periode ini Alhamdulillah terpenuhi 

keuangannya dari dana R dan sponsor, meski di awal kepengurusan kami harus 

danusan, tapi hampir menuju akhir dana terbantu oleh dana R dan sponsor. 

Pada DIKSI WOM pertama semua berjalan lancar, Alhamdulillah kami 

mengunjungi lembaga yang ada di gedung L kemudian kami menyebar ke seluruh 

fakultas di kampus A UNJ, respon dari peserta yang kami kunjungi pun baik, 

sehingga diskusinya pun berjalan aktif, karena sebagian mahasiswa UNJ masih 



 

 
 

11 banyak yang belum tau tentang ekonomi syariah. Jadi, ini menjadi peluang besar 

BSO KSEI FE UNJ untuk bisa terus mendakwahkan ekonomi islam di UNJ. 

Selain DIKSI WOM, DIKSI Ruangan pertama pun Alhamdulillah berjalan 

lancar mulai dari undangan pembicara, konsumsi, publikasi, sampai dekorasi 

dipersiapkan dengan baik begitupun dengan pengisi acaranya seperti MC yang 

kami persiapkan untuk dua bahasa (bilingual). DIKSI pertama ini berkolaborasi 

dengan SPMS jadi sedikit terdapat misscommunication antara Kajian dengan BPH 

KI yang mengakibatkan penyebaran poster dan BC an terhambat. Dengan 

persiapan tersebut kami berhasil menyelenggarakan DIKSI hingga peserta 

Eksternal yang hadir kurang lebih mencapai 78 peserta. Pada DIKSI ini sekaligus 

terdapat pembukaan rekening saham syariah dari Mnc Securitas. Dan 

alhamdulillahnya pada DIKSI pertama ini kami dibantu dari pendanaannya karena 

bekerja sama dengan SPMS Fossei, jadi tidak terhambat dalam segi pendanaan. 

Pada DIKSI WOM kedua kami mengambil tema “Magrib Big Night” yang 

menurut kami ini penting untuk di bahas, karena sebagian besar mahasiwa masih 

belum mengetahui hal kecil terkait transaksi yang dilarang dalam islam. Sama 

halnya seperti DIKSI WOM pertama, yakni berjalan lancar dan yang 

membedakannya yaitu dari keterlibatan peserta, pada DIKSI WOM kedua ini, 

peserta kebih banyak yang kami datangi, karena pada DIKSI pertama diadakan 

pada bulan Ramadhan yang mana mahasiswa sudah banyak yang tidak di kampus 

dikala sore.dan alhamdulillahnya DIKSI WOM kedua ini lebih interaktif antara 

peserta dengan staff  KSEI. 

Pada DIKSI ruangan kedua ada beberapa kendala yang dihadapi seperti 

desain atau publikasi yang banyak revision dan konfirmasi pembicara yang agak 

lama, dan akhirnya pas hari H pun pembicara harus di ganti, karena beberapa hal. 

Tapi secara garis besar DIKSI kedua berjalan lancar dan sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada DIKSI kedua ini keuangan untuk pendanaannya sedikit 

terhambat karena hanya dari hasil danusan dan setelah acara ternyata deficit, 

karena pengeluaran DIKSI kedua ini lebih banyak sedangkan keuangan DIKSI 

menipis. Namun meski demikian, acara DIKSI 2 berlangsung lancar sampai 



 

 
 

12 selesai dengan dihadiri peserta eksternal sebanyak 106 peserta dan dengan 

dihadiri oleh pembicara yang  keren-keren pula dibidangnya serta dari panitia 

DIKSI pun mempersiapkan pengisi acara yang professional. 

Pada DIKSI WOM ketiga berbeda dengan sebelumnya karena kami 

membahas “Buku Satanic Finance : Bagian Fiat Money” yang menurut kami ini 

penting untuk di bahas, karena sebagian besar mahasiwa masih belum mengetahui 

bahasan dari buku ini terkhusus terkait fiat money atau uang kartal/uang kertas. 

Maka disini kami melakukan DIKSI WOM tentang fiat money agar mahasiswa 

tau tentang uang kartal dalam sudut pandang islam. Sama halnya seperti DIKSI 

WOM sebelumnya, yakni berjalan lancar dan yang membedakannya yaitu dari 

keterlibatan peserta, pada DIKSI WOM ketiga ini, peserta lebih banyak yang kami 

datangi terkhusus fakultas diluar ekonomi, dimulai dari FIS, FIP, FT jadi pada 

DIKSI WOM ketiga ini lebih heterogen pesertanya.  

Pada DIKSI ruangan ketiga berbeda dengan sebelumnya karena pada 

DIKSI kali ini bekerjasama dengan Edukasi BEMFE yaitu Kajian Umum 

Ekonomi. Pada DIksi ketiga ini terdapat beberapa kendala diantarannya tanggal 

pelaksanaan DIKSI yang berubah dari perencanaan karena harus menyesuaikan 

dengan tanggal KUE selain itu,  desain atau publikasi yang agak terhambat karena 

menunggu konfirmasi pembicara. Tapi secara garis besar DIKSI ketiga berjalan 

lancar dan sesuai dengan yang diharapkan peserta yang hadir pun kian bertambah 

dari DIKSI sebelumnya. Pada DIKSI ketiga ini keuangan untuk pendanaannya 

alhamdulillah dapat di back up oleh dana R dan sponsor sehingga kami tidak 

kececeran dalam hal pendanaan.Alhamdulillah dihadiri oleh pembicara yang  

keren-keren pula dibidangnya serta dari panitia DIKSI pun mempersiapkan 

pengisi acara yang professional. 

Pada DIKSI WOM keempat kami membahas sama seperti DIKSI WOM 

ketiga yakni masih membahas “Buku Satanic Finance : Pada Bagian Fractional 

Reserve Banking dan Interest” yang menurut kami ini penting untuk di bahas, 

karena sebagian besar mahasiwa masih belum mengetahui bahasan dari buku ini 

terkhusus terkait FRB dan Interest. Maka disini kami melakukan DIKSI WOM 



 

 
 

13 tentang FRB dan interest yang memang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari agar mahasiswa tau tentang FRB dan interest dalam sudut pandang islam. 

Sama halnya seperti DIKSI WOM sebelumnya, yakni berjalan lancar dan yang 

membedakannya yaitu dari keterlibatan peserta, pada DIKSI WOM ketiga ini, 

peserta lebih banyak yang kami datangi terkhusus fakultas diluar ekonomi, 

dimulai dari FIS, FIP, FT jadi pada DIKSI WOM ketiga ini lebih heterogen 

pesertanya. Tapi kendalanya adalah kesipan panitia yang terkesan mendadak dan 

beberapa panitia yang hanya bisa mengikuti DIKSI WOM setengah atau tidak 

sampai akhir karena ada kelas maupun agenda lainnya. 

Pada DIKSI ruangan keempat berbeda dengan sebelumnya karena ini 

adalah DIKSI terakhir yang kami beri nama “GRAND DIKSI”. Pada GRAND 

DIKSI ini kami berusaha membuatnya lebih menarik dan terkesan lebih dari 

DIKSI sebelumnya, maka kami mengundang hiburan atau penampilan yakni 

marawis. Selain itu pada Grand Diksi ini alhamdulillah di support oleh Founder 

café sehingga menjadi daya Tarik peserta untuk menghadiri DIKSI. 

Alhamdulillah Grand Diksi mengadirkan pembicara keren pula yakni dari pihak 

regulator  “BAZNAS” dan Presidium Regional Jabodetabek. Kami mengangkat 

tema “SAVAGE : Sharia Economic Can Fill In Vacancis Of Global Economic” 

karena kami ingin membahas ekonomi islam secara global. Alhamdulillah peserta 

pada Grand Diksi mencapai lebih dari 200 orang hal ini tentunya sangat melebihi 

dari target yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi pada Grand DIksi ini 

yaitu: Panitia atau staff kajian yang memang sedang banyak amanah di 

kepanitiaan lain sehingga fokusnya terbagi, selain  itu sedanag sibuk-sibuknya 

UTS sehingga menghambat persiapan menuju hari H Grand Diksi. Karena Grand 

Diksi ini acara yang besar seharusnya tidak hanya melibatkan punggawa kajian 

saja melainkan seluruh punggawa KSEI tapi karena melihat punggawa KSEI pun 

sibuk di kepanitiaan lain jadi akhirnya tetap hanya dari punggawa kajian. Tapi 

secara garis besar Grand Diksi berjaln dengan lancer. 

  

 



 

 
 

14 k. Evaluasi 

Berikut adalah evaluasi-evaluasi yang terjadi selama penyelenggaraan DIKSI: 

1. Publikasi yang kadang lambat 

2. HPD masih dalam tahap belajar jadi sedikit lama proses fiksasi posternya di 

awal-awal kepengurusan 

3. Peserta yang daftar link tidak sesuai dengan yang hadir 

4. Pendanaan atau financial diksi yang masih susah di awal-awal kepengurusan 

5. Staff kajian lelah danusan 

6. Penguasaan materi yang belum total dari staff ketika WOM 

7. Kurangnya waktu untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing 

8. Ada beberapa peserta yang tidak begitu interaktif pada saat diskusi 

9. Tidak ada tanda pengenal atau identitas sebagai anggota KSEI membuat 

beberapa sasaran peserta enggan untuk diajak berdiskusi 

10. Sedikit SDM panitia Diksi karena hanya melibatkan departemen kajian saja 

padahal ini adalah acara besar 

11. Waktu syuro yang sedikit sehingga susah untuk menentukan keputusan-

keputusan 

12. Staff yang banyak agenda pula diluar agenda KSEI 

13. Seringkali terlambat dalam publikasi press release 

14. Belum adanya deadline yang ditentukan 

 

l. Parameter Keberhasilan 

Untuk mengetahui seberapa besar program kerja ini berhasil bisa dilihat dari 

parameter keberhasilan : 

 50% pengurus internal BSO KSEI FE UNJ 

 75 orang peserta umum (FE, UNJ, umum) 

 

 

 

 



 

 
 

15 2.  SEIS (SHARIA ECONOMICS INFORMAL STUDY) 

a. Tema 

Tema SEIS merupakan pengetahuan dasar terkait ekonomi islam. Tema 

besarnya yaitu “Upgrade Your Daily Activity With Sharia Economics 

Implementation”  dengan tema perharinya Yakni terdiri dari : 

  Hari 1 : Urgensi Ekonomi Islam 

  Hari 2 :  Fiqh Muamalah 

  Hari 3 : Perbankan Syariah 

  Hari 4 :  Filantrofi Ekonomi Islam 

 

b. Analisa Masalah 

 Ekonomi islam merupakan salah satu sistem terbaik dan yang paling benar 

dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi jual beli, perbankan, utang 

piutang, dan sebagainya. Berbeda dengan sistem konvensional yang 

menggunakan teori-teori ekonomi yang umum dikenal, ekonomi islam 

menyandarkan hukum-hukumnya lewat nilai-nilai keagamaan, khususnya agama 

islam yang tercantum di dalam Al Quran dan Sunnah. 

 Keandalan ekonomi islam pun telah banyak diakui negara negara asing 

yang notabenenya mayoritas penduduknya beragama non islam. Mereka 

mengakui keberadaan ekonomi islam atas dasar ketahanan atau resistensinya 

terhadap krisis, serta pelaksanaannya yang sangat menjunjung keuntungan dan 

kebaikan masing-masing pihak yang bertransaksi. Pendidikan terkait ekonomi 

islam pun kian dikembangkan di negara-negara tersebut. Namun, sayangnya 

pengembangan dan penerapan ekonomi islam di Indonesia masih mengalami 

kendala. 

 Minimnya pengetahuan terkini mengenai ekonomi konvensional terlebih 

lagi ekonomi islam. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat 

mengenai berita-berita terkini tentang ekonomi islam. Indonesia adalah negara 

dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Akan tetapi, tidak sedikit 

pemeluk agama islam di sini yang tidak paham dengan sistem ekonomi islam. 



 

 
 

16 Bahkan banyak   transaksi ekonomi yang dijalankan adalah transaksi yang jauh 

dari kaidahi islam, yaitu menggunakan sistem ekonomi konvensional. 

 Sayangnya, sistem ekonomi konvensional tersebut ternyata tidak berhasil 

membentuk kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang merata. Hal ini dapat 

terindikasikan mulai dari krisis moneter, krisis multidimensi tahun 1997 yang 

lalu, sampai global financial crisis tahun 2009. Hasilnya hanyalah bencana, 

kesengsaraan, dan penderitaan umat manusia. 

 Akhir-akhir ini ekonomi syariah menjadi salah satu sistem yang dilirik 

oleh banyak pihak untuk digunakan, salah satunya di Indonesia. Melihat industri 

keuangan syariah yang tumbuh adalah menjadi salah satu kesempatan 

masyarakat untuk menjadi bagian darinya. Namun di sisi lain, ketika SDM kita 

tidak mengetahui secara baik mengenai sistem ekonomi syariah itu sendiri, maka 

akan menjadi ancaman untuk kita yang nantinya tak akan mampu bersaing 

dengan SDM-SDM lainnya. 

 Atas latar belakang itulah, Departemen Kajian BSO KSEI (Kelompok 

Studi Ekonomi Islam) UNJ menggagas “SEIS (Sharia Economy Informal 

Study)” sebagai media untuk mengetahui, memahami, dan mempraktikkan lebih 

dalam mengenai ekonomi islam. 

 

c. Tujuan 

1. Sebagai wadah untuk memberikan wawasan dasar mengenai ekonomi islam 

bagi pengurus BSO KSEI FE UNJ dan eksternal; 

2. Sebagai upaya menyiarkan ekonomi islam ke lingkup mahasiswa FE UNJ, 

UNJ, dan umum sekaligus memperkenalkan BSO KSEI FE UNJ ke 

masyarakat luas; 

3. Mempererat ukhuwah antar sesama pengurus BSO KSEI FE UNJ dan 

mahasiswa atau peserta umum; dan 

4. Membekali pengurus BSO KSEI FE UNJ pada khususnya dengan ilmu 

ekonomi islam. 

5. Mensosialisasikan pentingnya ekonomi islam ke masyarakat umum 
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6. Menumbuhkan dan membumikan motivasi belajar ekonomi islam dikalangan 

mahasiswa 

7. Mengurangi atau hingga menghilangkan sikap yang berpedoman pada 

ekonomi ribawi 

8. Mengampanyekan serta menyosialisasikan potensi yang dimiliki oleh 

ekonomi syariah 

9. Mempublikasikan dan mensyiarkan kepada masyarakat khususnya 

lingkungan Universitas Negeri Jakarta mengenai ekonomi yang sesuai dengan 

ketentuan syariah melalui pengadaan kuliah informal 

10. Sebagai wujud nyata perkenalan BSO KSEI FE UNJ kepada mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta maupun masyarakat umum 

 

d. Konsep 

 SEIS merupakan salah satu program kerja Departemen Kajian BSO KSEI 

FE UNJ yang rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. SEIS tahun ini merupakan 

yang ke-sepuluh kalinya. Konsep SEIS tahun ini sedikit berbeda dari tahun 

sebelumnya. SEIS diadakan selama empat hari berturut-turut dengan 4 materi 

tentang pengetahuan dasar ekonomi islam. Sebelum kuliah informal dilakukan 

kami mengadakan pretest agar sejauh mana pengetahuan peserta terkait ekonomi 

islam sebelum diadakannya SEIS. Setelah kuliah informal dilakukan post-test 

untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan penyampaian materi sudah 

dipaparkan oleh pemateri. Post-test dilakukan melalui aplikasi pengerjaan online 

yaitu Edmodo dengan total 20 soal berdasarkan materi yang sudah dipaparkan 

selama 4 hari saat SEIS berlangsung. 

Sasaran utama peserta SEIS 10th adalah mahasiswa baru (2019) FE UNJ. 

Oleh karena itu, materi yang disajikan lebih mengenai dasar dalam ekonomi 

islam. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan wajah utama tentang ekonomi islam. 

Materi yang disajikan dalam SEIS merupakan pengetahuan dasar tentang  
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ekonomi islam yaitu urgensi ekonomi syariah, fiqh muamalah, perbankan syariah 

dan filantrofi ekonomi islam. Pemateri dalam SEIS merupakan akademisi,  

 

 

maupun praktisi ekonomi syariah yang sudah ahli dalam bidangnya masing-

masing. 

Konsep pelaksanaan SEIS adalah seperti kuliah pada umumnya hanya saja 

SEIS yang mana terdapat pemateri yang menjelaskan materi di depan kelas 

layaknya seorang dosen yang sedang mengajar. SEIS disebut sebagai kuliah 

informal karena SEIS bukanlah sebuah bidang studi yang wajib di ambil oleh 

mahasiswa UNJ dan tidak berpengaruh terhadap indeks prestasi mahasiswa yang 

bersangkutan.  

Namun, pada hari terakhir kami menerapkan konsep semacam Stadium 

General  yang mana penyampaian materi layaknya kelas namun dalam tempat 

yang luas daripada kelas yakni aula, sekaligus sebagai closing SEIS tahun ini. 

 

e. Bentuk 

Pemberian materi dan diskusi kelas 

 

f. Waktu 

Selasa, 17 September 2019  sampai dengan Jumat, 20 September 2019 

 

g. Sasaran Peserta 

Kegiatan SEIS (Sharia Economy Informal Study) 10th ini ditujukan kepada 

mahasiswa baru FE UNJ (2019), mahasiswa UNJ, dan umum 

 

h. Parameter Keberhasilan 
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Untuk mengetahui seberapa besar program kerja ini berhasil bisa dilihat dari 

parameter keberhasilan yaitu jumlah kehadiran peserta sebanyak 40 orang 

mahasiswa baru FE UNJ 

 

i. Susunan Kepanitiaan 

Ketua   : Dimas Subekhi 

Sekretaris  : Nur Ramadini Tria Wafa 

Bendahara  : Wina Audina 

Sie. Acara  : Nur Faizi 

Sie. HPD  : Nada Trisandy 

Sie. Perlengkapan : Novan Yunatan 

Sie. Konsumsi : Nurul Rohiyatul 

Sie. Danus  : Fatimah Nur Laili 

 

j. Pertanggungjawaban Per Divisi 

1. Perencanaan 

 Pada saat Musyawarah Kerja Departemen Kajian pada tahun ini 

mengadakan SEIS yang hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu selama 

dua hari. Materi yang disampaikan pada tahun ini pun tidak jauh beda dengan 

tahun sebelumnya. Sementara waktu pelaksanaannya dilakukan dalam 2 hari 

berturut-turut, yaitu Selasa, 17 September 2019 sampai dengan Rabu, 18 

September 2019. 

2. Pelaksanaan 

 Saat pelaksanaan berbeda dengan apa yang telah direncanakan saat 

Musyawarah kerja yang seharusnya SEIS hanya dilaksanakan dalam dua hari 

tapi setalah beberapa keputusan syuro kajian jadi SEIS tahun ini sedikit 

berbeda dengan tahun sebelumnya yakni jadi pelaksanaannya seama empat 

hari berturut-turut. 



 

 
 

20 SEIS tahun ini mengangkat tema “Upgrade your Daily Acitivy with Sharia 

Econpmics Implementation” telah berjalan selama empat hari yaitu pada 

tanggal 17 September 2019 sampai dengan 20 September 2019. Setiap 

pertemuan merupakan kuliah informal dengan satu materi. Silabus 

penyampaian materi telah disiapkan oleh panitia sebelumnya. Setelah seluruh 

pertemuan berlangsung, seluruh peserta wajib untuk mengikuti ujian akhir 

untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap ekonomi Islam. Waktu 

pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal. 

Pemateri dalam SEIS ini mengundang akademisi, maupun praktisi 

ekonomi syariah yang memang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. 

Berikut ini daftar pembicara serta materi yang disampaikan: 

Tanggal Materi Pembicara 

17 

September 

2019 

Urgensi 

EKonomi 

Syariah 

M. Rizky Rizaldy, SE., MSc., MM 

Awarded Durham University dan Dosen 

Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma 

18 

September 

2019 

Fiqh 

Muamalah 

Rusdi Hamka Lubis, SEI., MSi 

Bussiness and Islamic Finance 

Consulting PTIQ Jakarta 

19 

September 

2019 

Perbankan 

Syariah 

Prof. Dr. Muhamad Said 

Guru besar ekonomi syariah UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dan Direktur 

Lembaga Pengembangan EKonomi dan 

Techno Preneur Syariah Ganesha Jakarta 

20 

September 

2019 

Filantropi 

Ekonomi 

Islam 

Rizkison, SEI., MSi 

BMT Tawfin as Chief  of head and sharia 

supervisory board 

 

 Sasaran peserta SEIS adalah mahasiswa baru FE UNJ (2019), mahasiswa 

FE UNJ, dan umum. Namun sasaran yang paling utama adalah mahasiswa 

baru FE UNJ (2019). Melihat SEIS tahun ini tentunya merasa ada beberapa 



 

 
 

21 yang harus dievaluasi. Pada tahap perencanaan awal SEIS akan dilaksanakan 

oleh seluruh pengurus BSO KSEI FE UNJ sebagai panitianya, namun karena 

terdapat kendala maka SEIS 10th dilaksanakan oleh Departemen Kajian saja 

tanpa melibatkan departemen atau biro lain 

 Diakhir pemaparan terkait realisasi pelaksanaan SEIS ini, kami berharap 

SEIS sebagai salah satu wadah dan sarana dalam memberikan pengetahuan  

kepada masyarakat umum, haruslah direncanakan lebih matang, kreatif, dan 

inovatif guna meningkatkan minat mahasiswa umum. Pelaksanaannya juga  

harus terus diperhatikan dan diprioritaskan guna mewujudkan KSEI sebagai 

lembaga dakwah ekonomi islam yang lebih baik di lingkungan kampus dan 

fakultas pada khususnya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin. 

 

k. Kendala 

1. Kurangnya waktu perencanaan untuk melaksanakan SEIS sehingga masih ada 

kurang koordinasi antar panitia; 

2. Publikasi acara yang kurang maksimal ditambah dengan waktu yang singkat; 

3. Peserta yang melakukan konfirmasi tidak hadir pada saat acara; dan 

4. Pembagian sertifikat yang terlambat 

 

l. Saran 

1. Masifkan publikasi SEIS; 

2. Adakan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan SEIS di kepengurusan 

selanjutnya; 

3. Menjalain hubungan yang lebih baik dengan para peserta agar tercipta 

komunikasi yang efektif; 

4. Tingkatkan kekompakan dan menghadirkan sikap keterbukaan agar tetap 

terjalin koordinasi yang baik; dan 

5. Perhatikan silabus materi, sesuaikan agar tetap sesuai dengan kebutuhan 

peserta. 

  



 

 
 

22 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

KETUA PELAKSANA SEIS 2019 

 

A. PERENCANAAN 

1. Membuat jobdesc dan timeline pelaksanaan kegiatan SEIS. 

2. Membuat grup panitia terdiri dari: steering commite dan semua koordinator 

3. Menyusun jadwal rapat selama persiapan hingga berakhirnya pelaksanaan. 

4. Berkoordinasi dengan BPHI BSO KSEI FE UNJ. 

5. Berkoordinasi bersama koordinator masing-masing seksi untuk keperluan SEIS 2019. 

6. Bertanggung jawab atas pengawasan semua kerja tim panitia. 

 

B. PELAKSANAAN 

1. Jobdesc dan timeline yang telah disusun berjalan sesuai dengan pelaksanaan. 

2. Memastikan seluruh panitia SEIS bekerja dan berkontribusi dengan baik. 

3. Pembuatan grup yang fungsinya untuk koordinasi dengan seluruh staf terlaksana. 

 

C. FAKTOR PENDUKUNG 

1. Rahmat dan ampunan dari Allah SWT. 

2. Dukungan, motivasi, dan doa dari orang tua, dosen, dan semua pihak yang mendukung 

terlaksana acara SEIS 2019. 

3. Bimbingan dari BPH Kadep/bir BSO KSEI dan BPH Koor SEIS 2019. 

4. Kerjasama dan koordinasi antar panitia SEIS yang baik. 

5. Semangat dan kekompakan yang sangat baik dari seluruh panitia dalam menjalankan 

amanah. 

6. Acara SEIS termasuk Program Kerja dari Departemen Kajian sehingga memudahkan 

panitia untuk berkoordinasi dengan dosen. 
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D. FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Kesibukan lain dari panitia untuk menjalankan program kerjanya diwaktu yang 

berdekatan dengan SEIS 2019 

2. Kehadiran panitia dalam setiap syuro yang kurang lengkap. 

3. Kurangnya koordinasi yang maksimal antara sesama panitia SEIS 2019 

4. Adanya Oleh House sehingga peserta khususnya Mahasiswa Baru telat menghadiri 

SEIS 2019 

 

E. SARAN 

1. Ketua diharapkan lebih menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh panitia. 

2. Ketua diharapkan lebih teliti dalam mengawasi dan memahami tugas yang akan 

diberikan oleh seluruh panitia. 

3. Ketua tidak boleh memutuskan segala sesuatu secara sepihak. 

 

F. NARASI KEGIATAN 

Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan rahmat, kasih sayang, pertolongan dan 

ampunan dari Allah SWT, seluruh rangkaian kegiatan SEIS 2019 berjalan dengan baik 

sesuai harapan, meskipun terdapat berbagai tantangan, hambatan, dan kendala dalam 

persapan dan pelaksanaannya. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang 

mendukung dan terlibat dalam terlaksananya acara SEIS 2019. Semoga Allah membalas 

amal kebaikan kalian semua. 

Tugas pertama yang dilaksanakan adalah melakukan pembentukan kepanitiaan 

SEIS 2019 oleh BPH-I BSO KSEI FE UNJ. Selanjutnya masing-masing seksi membahas 

tentang tugasnya. Selama pembahasan dan rapat, panitia terkadang tidak hadir secara 

menyeluruh dikarenakan terhambat oleh kegiatan lain yang waktu pelaksanaannya 

bersamaan. 

Alhamdulillahirobbil alamin, meskipun dilanda berbagai kesulitan selama 

persiapan, kegiatan SEIS 2019 dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan. Acara  
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SEIS 2019 dilaksanakan pada 17-19 September, Gedung Dewi Sartika Lt. 10 Pukul 15.30 

– 18.00 Dan 20 September di Aula Matfuchah Yusuf Lt. 2 Gedung Dewi Sartika Pukul 

13.00- 18.00. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

  



 

 
 

25 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

SIE ACARA SEIS 2019 

A. STRUKTUR PANITIA SIE ACARA 

Penanggung Jawab : Nur Faizi 

B. PERENCANAAN 

Berkordinasi dengan BPH SEIS dan Kadept/Wakadep Kajian BSO KSEI FE UNJ.  

Mempersiapkan tema acara, pembicara, juri, syarat dan ketentuan untuk peserta, 

Menyusun TOR (Term Of Refference) untuk pembicara. 

Berkoordinasi dengan sie lain terkait keberlangsungan acara. 

Menyusun petunjuk teknis dan pelaksana. 

Membuat anggaran dana yang dibutuhkan sie acara. 

Pelaksanaan acara SEIS 2019 direncanakan pada tanggal 17 September 2019-19 

September 2019 di GDS lt. 10 dan 20 September di Aula Maftuhah Yusuf GDS lt. 2 

Kampus A UNJ. 

Syuro seminggu sekali untuk acara. 

C. PELAKSANAAN 

Membuat konsepan acara berdasarkan muatan acara yang telah diberikan dari 

Kadept/Wakadept Kajian BSO KSEI FE UNJ. 

Menghubungi pembicara. 

Berkoordinasi dengan Sekretaris terkait surat-surat yang dibutuhkan sie acara. 

Berkoordinasi dengan sie HPD terkait publikasi acara dan pembuatan sertifikat. 

Berkoordinasi dengan sie perkap terkait perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara. 

Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan acara SEIS 2019. 

Melakukan persiapan perlengkapan acara dan briefing pada H-1. 



 

 
 

26 Waktu dan tempat pelaksanaan SEIS 2019 sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu 

di GDS lt. 10 dan Aula Maftuhah Yusuf GDS lt. 2 UNJ.  

 

D. FAKTOR PENDUKUNG 

Pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. 

Bimbingan dari Kadept/Wakadept Kajian BSO KSEI FE UNJ dan teman-teman seluruh 

panitia. 

Dukungan dan kerja keras dari semua panitia SEIS 2019. 

Semua staf berkontribusi dan saling berkordinasi dari perencanaan hingga pelaksanaan. 

Kondisi cuaca yang mendukung saat pelaksanaan. 

Kondisi tempat yang mendukung. 

 

E. FAKTOR PENGHAMBAT 

Terjadi miss comunication antara sesama panitia. 

Kehadiran panitia yang terbatas pada saat persiapan acara, sehingga memperlambat 

keberlangsungan acara.  

Kurang adanya persiapan yang matang dari masing-masing sie khususnya sie acara. 

Kurang SDM saat pelaksanaan mengingat ini proker satu departemen.  

F. NARASI SIE ACARA 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

Segala puji bagi Allah SWT atas izin nya rangkaian acara SEIS 2019 dapat berjalan 

dengan lancar. SEIS diawali dengan diadakannya syuro internal Kadept/Wakadept Kajian 

dengan seluruh panitia. Pada agenda syuro ini membahas terkait konsepan acara dan juga 

laporan persiapan dari masing-masing sie. Agenda selanjutnya syuro internal sie acara yang 

bertempat di GRK lantai 4. Pada syuro pertama sie acara tersebut membahas terkait 



 

 
 

27 konsepan acara, jobdesk setiap staf acara dan juga menyepakati secara bersama tema SEIS 

2019 yaitu “Upgrade Your Daily Activity With Sharia Economic Implementation”. 

SEIS 2019 menjadi acara rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh departemen 

Kajian BSO KSEI FE UNJ. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 17 September 2019 - 

20 September 2019, dengan dimeriahkan oleh kehadiran pembicara yang ahli di bidangnya 

yaitu M. Rizky Rizaldi, S.E, M.Sc, M.M , Rusdi Hamka Lubis, SEI, M.Si , Prof. Dr. 

Muhammad Said, dan Rizkison, S.E.I , M.Si . 

Penyelenggaraan SEIS kali ini membahas 4 dasar ilmu dalam ekonomi islam yang 

dimana tiap materinya dibahas dalam satu hari. Materi tersebut ialah Urgensi Ekonomi 

Syariah, Fiqh Muamalah, Perbankan Syariah, dan Filantropi Ekonomi Islam. Selain itu 

diadakan pre test di hari pertama acara untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka 

terhadap ekonomi islam sebelum mengikuti kegiatan ini. Dan terdapat post test di hari 

terakhir acara pada jam 15.00 terkait pembahasan materi 1-3 sebelum disampaikan nya 

materi ke 4. Juga terdapat post test untuk materi ke 4 setelah penyampaian materi oleh 

pembicara.  

Untuk hari pertama sampai hari ketiga acara dimulai pukul 16.00 dan selesai pukul 

18.00 namun untuk hari terakhir acara dimulai pukul 14.00 dan selesai pukul 18.00. Untuk 

hari pertama sampai ketiga kegiatan hanya berupa penyampaian materi oleh pembicara dan 

sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Sementara untuk hari terakhir sekaligus closing acara 

dimulai pukul 14.00 yang dimana pembahasan terkait materi materi yang sudah disampaikan 

di hari pertama sampai ketiga, setelah itu jeda sampai ba'da ashar. Acara dilanjut ba'da ashar 

yang dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pembicara dan dilanjutkan sesi tanya 

jawab. Setelah itu ada ceremony terkait peserta terbaik acara SEIS 2019 dan nilai tertinggi 

saat post test. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh panitia acara yang sekaligus 

menandai berakhir nya rangkaian acara SEIS 2019. 

Alhamdulillah, cukup sekian narasi dari sie acara. Terima kasih tak terhingga kepada 

seluruh panitia SEIS 2019 atas koordinasi nya dan bantuannya terhadap sie acara. Tanpa 

bantuan kalian, SEIS 2019 tidak terlaksana dengan lancar. Semoga Allah balas kebaikan 

kalian dengan pahala yang melimpah, aamiin.  



 

 
 

28 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

SIE HPD SEIS 2019 

A. STRUKTUR SIE HPD 

Penanggungg Jawab     : Nada Trisandy 

 

B. PERENCANAAN  

1. Rapat  Sosialisasi Job Description HPD. 

2. Penentuan media dan desain apa saja yang akan digunakan dan dibutuhkan 

dalampelaksanaan seis.  

3. Pembagian penanggung jawab pada beberapa jobdesk yangvtelak ditentukan.  

4. Desain yang akan dibagikan lewat media sosial harus sudah selesai minimal 1 hari 

sebelum diUpload sedangkan desain spanduk, banner, photobooth harus sudah selesai 

minimal 1 minggu sebelum acara dan dicetak minimal 3 hari sebelum acara. 

 

C. PELAKSANAAN  

1. Penentuan konsepan design yang akan diusung.  

2. Pembagian penanggung jawab desain, sosialisasi, dan dokumentasi. 

3. Berkoordinasi dengan sie acara terkait timeline dan konten acara. 

4. Membuat Desain-Desain (coming soon, countdown, dan desain seis) beserta jarkoman 

yang akan dibagikan lewat media sosial, juga Desain yang akan di cetak (poster dan 

spanduk)  

5. Penyebaran poster dan jarkoman ke seluruh masyarakat,  khususnya mahaasiswa UNJ. 

6. Dokumentasi kegiatan pada saat acara seis (Foto, Video). 

7. Saling berkoordinasi dengan sie lain agar pelaksanaan seis 2019 berjalan dengan baik. 

 

D. FAKTOR PENDUKUNG 

1. Berkat Rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang selalu yang selalu tercurah kepada 

semua panitia yang paling penting adalah diri masing-masing panitia. 

2. Kasih sayang Sayyidina Muhammad SAW kepada semua umatnya. 



 

 
 

29 3. Para pabitia ang selalu bersemangat sepanjang kegiatan seis 2019 berlangsung. 

4. Para panitia dan kader ksei yang selalu siap membantu. 

5. Bimbingan dari kakak-kakak BPH BSO KSEI FE UNJ. 

6. Fasilitas (laptop, HP, tripod, dll.) yang memadai. 

7. Adanya dukungan dari media partner yang ada.  

 

E. FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Kurangnya panitia yang ada sehingga mengalami kesulitan pada saat acara berlangsung.  

2. Kurangnya kemampuan panitia dalam menjalankan edmodo sehingga sedikit 

membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pembuatan kuis seis.  

3. Kurang mendukungnya fasilitas yang ada untuk dokumentasi kegiatan seperti kamera.  

 

F. SARAN 

1. Lebih menggencarkan poster dan jarkoman kepada masyarakat UNJ. 

2. Sie. HPD selanjutnya semoga dapat lebih memaksimalkan waktu dalam pembuatan 

design-design yanga ada seperti sertifikat, poster,  banner,  dan tiket peserta.  

 

G. NARASI KEGIATAN 

Untuk perencanaan masing-masing panita yang akan membantu Sie. HPD sudah 

diberitahukan dan dibagi Job Description masing-masing H-1 bulan sebelum kegiatan seis 

dimulaii, dengan membentuk penanggung jawab sesuai dengan tugas yang harus HPD 

lakukan. Dengan harapan masing-masing anggota dapat memegang amanah tersebut dengan 

baik. 

Tugas pertama yang dilakukan adalah pembagian tugas desain (coming soon, 

countdown, sertifikat, spanduk, poster, flyer, dan banner). 
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Kemudian mencetak poster dan memasangnya dibeberapa lokasi gedung FE UNJ. 

Untuk mendapatkan perhatian lebih, kami juga mempublikasikan acara seis melalui media 

sosial (WhatsApp dan Instagram) dan melakukan kerjasama media partner dengan 

Econochannel, dan media partner lainnya  yang membantu mempromosikan acara inj 

melalui media sosial mereka. Tugas kami selanjutnya adalah mencetak spanduk, banner, dan 

propertinya untuk kebutuhan pada Hari-H. Kami pun berusaha untuk memasifkan poster dan 

jarkoman informasi mengenai acara seis 2019. Kami berharap seis selanjutnya akan jauh 

lebih baik dari tahun ini, aamiin 

 

  



 

 
 

31 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

SIE KONSUMSI SEIS 2019 

 

A. STRUKTUR SIE KONSUMSI 

Koordinator   : Nurul Rohiyatul Auliyah 

 

B. PERENCANAAN 

1. Membantu berlangsungnya acara SEIS dalam menyediakan snack dan makan 

pembicara dan snack dosen, snack peserta, snack panitia, serta segala bentuk 

kebutuhan konsumsi lainnya. 

2. Mengantarkan konsumsi pembicara, dosen dan peserta. 

 

C. PELAKSANAAN 

1. Menyediakan makanan pembicara, snack dosen, snack panitia dan snack peserta. 

2. Membeli semua kebutuhan sie konsumsi. 

3. Mengantarkan konsumsi pembicara, dosen dan peserta. 

 

 

D. FAKTOR PENDUKUNG 

1. Pertolongan dan ridho Allah SWT. 

2. Bantuan semua pihak. 

  

E. FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Kesulitan untuk membeli snack pembicara karena transportasi yang tidak memadai. 

2. Banyak peserta dan dosen yang tidak hadir sehingga terdapat konsumsi yang masih 

tersisa. 

3. Untuk pengambilan air peserta mengalami keterlambatan karena kurangnya 

komunikasi panitia dengan penjaga aula. 

 



 

 
 

32 F. NARASI KEGIATAN 

Sie konsumsi merupakan jobdesc panitia yang mengurusi konsumsi di acara SEIS 

2019. Koordinator dari sie konsumsi ini adalah Nurul Rohiyatul Auliyah. Segala bentuk 

pemesanan untuk konsumsi dilakukan oleh sie konsumsi dan untuk pengambilan 

konsumsi dibantu oleh panitia lainnya. Untuk pemesanan konsumsi pembicara agak 

mengalami kesulitan, karena trasnportasi dari sie konsumsi yang tidak memadai, namun 

sie konsumsi meminta bantuan kepada panitia lain untuk mengatasi kendala tersebut. 

Semua konsumsi, baik itu untuk pembicara, dosen, panitia dan peserta datang tepat 

waktu.  

Tepat saat waktu registrasi dibuka dan peserta sudah berdatangan, sie konsumsi 

memberikan snack untuk peserta dan pembicara. Kami sangat bersyukur dengan 

kelancaran pelaksanaan acara SEIS 2019 ini, meskipun dengan beberapa kendala yang 

terjadi. Namun atas kekompakan, kerja sama dan bantuan dari semua pihak, acara ini 

dapat terselenggara dengan baik. 

 

 

  

  



 

 
 

33 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

SIE DANA & USAHA SEIS 2019 

A. STRUKTUR SIE DANA DAN USAHA 

Koordinator  : Fatimah Nur Laili 

B. PERENCANAAN 

1. Berkoordinasi dengan BPH SEIS serta Kadept dan Wakadept Kajian BSO KSEI FE 

UNJ 

2. Berkoordinasi dengan bendahara SEIS terkait modal untuk dana usaha 

3. Membuat anggaran dana yang dibutuhkan oleh Sie. Dana dan Usaha SEIS 

4. Mempersiapkan keperluan yang akan dijual 

5. Pencarian dana dilakukan dengan Open Pre Order totebag, sheetmask, dan botol 

minum, serta bejualan makanan seperti cilok dan risol. 

C. PELAKSANAAN 

1. Menjual totebag, sheet mask, dan botol minum dengan system Pre Order dan menjual 

cilok dan risol di area kampus. 

2. Menghubungi penjual untuk memesan barang keperluan danus 

3. Membuat poster dan broadcast untuk publikasi Pre Order 

4. Berkoordinasi dengan Sie lain untuk membantu pencarian dana 

5. Mendata barang-barang yang diperlukan untuk berjualan 

6. Open Pre Order dilaksanakan sebanyak  dua kali 

7. Danusan makanan dilaksanakan selama satu minggu 

D. FAKTOR PENDUKUNG 

1. Rahmat dan pertolongan Allah SWT 

2. Kontribusi terbaik dari semua panitia SEIS dalam berjualan 

3. Bimbingan dari Kadept dan Wakadept Kajian BSO KSEI FE UNJ 

4. Pengiriman barang sesuai pesanan dan kualitas yang baik sehingga konsumen merasa 

puas. 

5. Banyaknya pelanggan yang antusias dalam Open Pre Order 



 

 
 

34 E. FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Pengiriman barang Pre Order yang lama dari distributor 

2. Waktu pemesanan yang mendadak sehingga tidak bisa membeli banyak dari 

distributor 

3. Banyaknya danusan dari proker lain sehingga mengurangi jatah jualan per individu 

4. Kurangnya SDM karena ini proker satu departemen sehingga tidak bisa menjual 

dengan jumlah banyak 

F. NARASI KEGIATAN 

Dalam persiapan pelaksanaan SEIS 2019, sie danus memulai tanggungjawabnya 

dengan melakukan rapat perdana. Hal pertama yang kami lakukan selaku sie danus adalah 

mendata barang-barang yang akan  dijual terkait pencarian dana SEIS 2019. Berbagai rencana 

telah kami susun, seperti mendata toko dengan harga yang murah dan lengkap, makanan yang 

dapat dijual di kampus, dan mencari pelanggan dengan mempublikasikan danusan SEIS. 

Hal pertama yang kami lakukan untuk mendata barang yang dapat kami jual adalah 

dengan mengadakan syuro dan meminta pendapat dari BPH terkait dengan apa saja yang ingin 

kami jual untuk keperluan mencari dana. Setelah tahu barang apa saja yang akan dijual kami 

mempublikasikan Open PO SEIS agar pembeli dapat memesan barang terlebih dahulu. 

Setelah itu, kami langsung menghubungi dan memesan kepada distributor. Setelah barang 

sampai kami langsung membagikan pesanan kepada para pembeli. Selain itu, kami juga 

berjualanan makanan seperti cilok dan risol selama satu minggu di area kampus.  

Dari hasil Open Pre Order kami mendapatkan laba sebesar Rp.180.000 pada PO 

pertama dan Rp.111.000 pada PO kedua. Selain itu, kami juga mendapatkan laba dari hasil 

danusan makanan dengan laba Rp.314.000. Dari seluruh danusan yang kami lakukan 

terkumpul sebanyak Rp.605.000 yang digunakan untuk biaya keperluan SEIS 2019. 

Selain melakukan pencarian dana, kami juga turut membantu mempersiapkan 

keberlangsungan acara, seperti menjadi time keeper, mempersiapkan ruangan, menjaga meja 

regist, serta membagikan konsumsi kepada para peserta. Akhirnya tugas kami selesai saat 

penutupan SEIS dilakukan. Berbagai usaha dan doa telah kami lakukan demi mensukseskan 

acara SEIS 2019 ini, dan kami sangat bersyukur bahwa SEIS 2019 dapat berjalan dengan 

sukses walaupun masih banyak sekali kekurangan saat berlangsungnya acara. 
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LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

SIE PERLENGKAPAN SEIS 2019 

 

G. STRUKTUR SIE PERLENGKAPAN 

Koordinator  : Novan Yonatan Seilatu 

 

H. PERENCANAAN 

1. Berkoordinasi dengan BPH dan Koor Sie lain. 

2. Membuat estimasi dana yang diperlukan untuk sie perkap. 

3. Membuat jobdesc. 

4. Mendata tempat-tempat maupun barang yang akan digunakan untuk acara SEIS 2019. 

5. Berkoordinasi dengan BPH dan sie lain terkait membantu mencari perlengkapan yang 

tidak dipinjamkan oleh kampus, seperti kamera, laptop, tripod, dll. 

 

I. PELAKSANAAN 

1. Mengirim surat perizinan tempat maupun barang yang akan digunakan saat acara. 

2. Mencari barang-barang yang tidak dipinjamkan oleh kampus. 

3. Berkoordinasi dengan sekretaris terkait pembuatan surat yang dibutuhkan sie perkap 

untuk peminjaman tempat dan barang. 

4. Berkoordinasi dengan bendahara terkait dana yang dibutuhkan sie perkap. 

5. Berkoordinasi dengan BPH dan sie lain untuk mencari barang yang digunakan saat acara. 

 

 

 

 



 

 
 

36 J. FAKTOR PENDUKUNG 

1. Rahmat dan pertolongan dari Allah. 

2. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak lain seperti dosen, lembaga fakultas, dan 

lembaga kampus. 

3. Bimbingan dari BPH Kadep/bir BSO KSEI FE UNJ dan BPH Koor SEIS 2019. 

4. Seluruh panitia memberikan kontribusi terbaik selama persiapan dan pelaksanaan acara. 

 

K. FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Terjadi miss comunication antara sesama panitia. 

2. Sulitnya mencari ruangan untuk keberlangsungan karena banyak agenda acara lain. 

3. Kurang adanya persiapan yang matang dari sie perkap. 

 

L. NARASI KEGIATAN 

Dalam persiapan pelaksanaan SEIS 2019, sie perkap memulai tanggungjawabnya 

dengan melakukan rapat perdana. Hal pertama yang kami lakukan selaku sie perkap adalah 

menyusun berbagai perencanaan terkait pelaksanaan SEIS 2019. Berbagai rencana telah kami 

susun, seperti mendata tempat-tempat yang akan digunakan saat acara dan mendata barang-

barang yang akan digunakan saat acara. 

Hal pertama yang kami lakukan untuk mendata tempat dan barang yang ingin 

digunakan saat acara adalah dengan mengadakan syuro dan meminta pendapat dari BPH 

terkait dengan tempat yang ingin digunakan. Setelah tempat dan barang yang akan digunakan 

terdata, kami langsung meminta Sekretaris untuk membuat surat perizinan tempat maupun 

barang yang akan digunakan saat acara. Setelah itu, kami langsung diberi tugas untuk 

mengirim dan mengambil surat yang akan ditandatangani oleh Wakil Dekan bagian 

kemahasiswaan. Setelah surat perizinan telah ditandatangani, kami mengirim surat perizinan 

tersebut kepada penanggung jawab dari masing-masing tempat maupun barang yang akan 

digunakan saat acara.  
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Selain itu, kami pun membantu mempersiapkan kelancaran acara seperti membantu 

memasang banner/spanduk, mendekorasi tempat acara, maupun membantu konsumsi dalam 

kelancaran tugasnya untuk membagikan konsumsi kepada peserta. Akhirnya tugas kami 

selesai saat penutupan SEIS dilakukan. Berbagai usaha dan doa telah kami lakukan demi 

mensukseskan acara SEIS 2019 ini, dan kami sangat bersyukur bahwa SEIS 2019 dapat 

berjalan dengan sukses walaupun masih banyak sekali kekurangan saat berlangsungnya acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

38 NON PROKER 

1. SHARIATALK 

   Alhamdulillah telah dilaksanakan Shariatalk jilid #1 pada : 

Hari/tanggal : Sabtu, 20 Juli 2019 

Tempat  : Taman Honda 

Tema  : Ekonomi Islam Dalam Pandangan Diaspora 

Pembicara  : Danis Nurul Yunita, S.Pd., M,Sc. 

 Shariatalk ini berupa QnA antara pewawancara yaitu Nur Ramadini Tri Wafa 

dengan narasumber. Sebelumnya kita telah melakukan open question di snapgram 

BSO KSEI FE UNJ untuk memberikan kesempatan kepada public terkait pertanyaan 

seputar tema.  

 Berikut adalah sub bahasan dalam Shariatalk jilid #1 ini : 

Sub Bahasan 

1. Mengapa harus kuliah eksyar di Inggris(Durham)? 

2. Bagaimana keadaan eksyr di Inggris? 

3. Apa saja tantangan eksyar di Inggris? 

4. Bagaimana pengimplementasian eksyar di inggris? 

5. Perbedaan perkembangan eksyar d indo dan inggris?  

6. Tips and trik kuliah ke luar negeri?  

7. Peran pemuda khususnya mahasiswa untuk memajukan eksyar? 

8. Bagaimana perjuangan untuk mendapatkan beasiswa LPDP? 

9. Suka dan duka kuliah eksyar di inggris 

10. Harapan ka danis untuk mahasiswa unj kedepannya? 

11. Kenapa kaka lenib memilih kuliah eksyar di inggris dibandingkan dengan negara 

lain? 

 Shariatalk ini dibantu oleh departemen Media dan Komunikasi dalam 

pengambilan video dan editing.  

Evaluasi Shariatalk jilid #1 : 

a) Persiapan yang kurang matang karena konsepan yang masih berubah-ubah 

b) Tempat yang belum fix antara kampus atau taman 



 

 
 

39 c) Narasumber yang memiliki banyak agenda, sehingga harus memanage waktu 

dengan baik 

d) Publikasi yang terlambat 

e) Sumber daya editing yang minim 

 

V. Penutup 

 Alhamdulillahirabbilalamiin dengan segenap kemampuan yang kami miliki dan 

pertolongan Allah SWT, LPJ Departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ tiga bulan 

periode ini dapat diselesaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta’ala, maka 

kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kepengurusan ini 

kepada seluruh pejuang BSO KSEI FE UNJ kabinet Kaffah maupun pihak lain yang 

pernah berinteraksi dengan kami. Terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada semua 

pihak yang telah membantu dan men-support perjalanan kami selama di departemen 

Kajian BSO KSEI FE UNJ. Perjuangan ini akan selalu kami kenang sepanjang hidup 

kami. Terima kasih untuk  periode yang sangat luar biasa ini. Bisa berjuang bersama 

kalian dalam meninggikan kalimat Allah selama setengah periode adalah pengalaman 

yang akan selalu menjadi memori indah dalam hidup kami.  

 Mungkin kepengurusan ini sudah berjalan hampir setengah periode, tapi semoga 

ukhuwah  ini takkan pernah berakhir hingga Allah memanggil kita satu per satu 

dalam keadaan ridho-Nya dan kemudian dipertemukan lagi di jannah-Nya. Berharap 

rajutan ukhuwah ini akan terus kita jaga walaupun amanah memisahkan kita nantinya. 

Semoga Allah selalu menjaga keikhlasan, mengistiqomahkan dalam jalan-Nya, dan 

membalas semua pengorbanan kita dengan rahmat-Nya yang tiada henti mengalir. 

Semoga Allah meridhoi perjuangan kita dan mengumpulkan kita bersama di jannah-

Nya. Aamiin. Jazaakumullah khairan katsir. Wassalaamualaikum warahmatullaahi 

wabarakaatuh.  

 

  



 

 
 

40 VI. Lampiran 

A. Rekapitulasi  Kehadiran DIKSI 

Kehadiran Peserta DIKSI 1 
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Kehadiran Peserta DIKSI 2 
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38 21 62 0 1 1 2 2 0 0 39 

Total 165 Peserta 
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 Kehadiran Peserta DIKSI 4 
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36 17 127 1 1 0 7 9 0 0 38 

Total 236  Peserta 
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44 B. Press Releases 

1. Press Release DIKSI 1 

“Buka Bareng Saham Syariah” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE 

UNJ) meluncurkan program bulanan yakni Diskusi Seputar Ekonomi Islam 

(DIKSI) yang bekerjasama dengan agenda Forum Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) 

yakni Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) dengan tema “Buka Bareng Saham 

Syariah” ; Rabu, (15/5/2019) bertempat di Aula Maftuchah Gedung Dewi Sartika 

Lt. 2 Universitas Negeri Jakarta. Melalui program DIKSI dan SPMS mengajak 

masyarakat dan mahasiswa pada khususnya untuk ikut serta meningkatkan daya 

tarik saham syariah di Indonesia, terlebih pada saat ini saham telah menjadi trend 

bagi kalangan millennial. 

Pada launching DIKSI ini turut dihadiri oleh representatif IDX yakni Pak 

Doddy Prasetya Ardhana, S.E., M.M, juga dari representatif MNC sekuritas yakni 

Pak Sutrisna Amijaya dan dihadiri oleh Dosen Ekonomi Syariah sekaligus 

Pembina BSO KSEI FE UNJ yakni bapak Achmad Fauzi, S.Pd., M. Ak serta 

saudara Ismamudi sebagai Ketua FoSSEI Jabodetabek. 

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Novan dan Tsani 

Farhan. dilanjutkan dengan tilawah yang dibawakan oleh Dimas Subekhi. Dan 

dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Doddy Prasetya Ardhana, S.E., M.M 

(Representatif IDX). Yang memaparkan bahwa Dalam perekonomian, dikenal 

sebuah pasar modal, pasar modal disini berperan layaknya sebuah pasar biasa 

yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu tempat dengan tujuan 

melaksanakan sebuah transaksi. Namun, dalam pasar modal, peran penjual disini 

digantikan oleh eminten ‘perusahaan yang menyediakan sahamnya untuk dijual di 

bursa efek’  dan pembeli disini disebut sebagai seorang ‘investor’ dan produk 

yang diperjual belikan dalam pasar ini adalah produk-produk sekuritas seperti 

saham, sukuk dan reksanana. Saham berasal dari bahasa arab ‘sahrun’ yang berati 

bagian. Maksud dari bagian disini adalah saham sebagai bentuk penyertaan modal  
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seseorang terhadap suatu perusahaan sebagai bukti kepemilikannya 

terhadap perusahaan tesebut. Di dalam industri pasar modal, kita juga mengenal 

yang namanya pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini pada dasarnya sama 

saja dengan pasar modal biasanya, namun yang membedakannya adalah 

bagaimana saham-saham dalam pasar modal ini dikelola sesuai dengan ketentuan-

ketentuan islam. Untuk terdaftar di pasar modal syariah ini, sebuah perusahaan 

harus tersertitikasi terlebih dahulu oleh MUI, agar perusahaan tersebut 

mendapatkan sertifikat halal. Ketentuan pasar modal syariah ini telah diatur oleh 

pemerintah melalui fatwa MUI DSN no 80. Saat ini indonesia sendiri telah 

memiliki 629 saham yang terdaftar di Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebesar 

402 nya telah tersertivikasi sebagai saham syariah.  

Doddy Prasetya pun menjelaskan dengan jumlah yang kian banyak 

tersebut, Indonesia kini tengah gencar-gencarnya untuk mengajak masyarakatnya 

agar berani bergelut dalam dunia saham. Indonesia sendiri telah menduduki salah 

satu urutan dari 10  negara dalam kategori Islamic economic indicator dibawah 

Malaysia dan Qatar pada tahun ini, dan pemerintah sangat berharap besar agar di 

tahun 2020 indonesia dapat menduduki 5 besar dalam sektor perekonomian.Tidak 

hanya pemaparan materi terkait wawasan saham syariah dalam acara ini pun 

peserta diberikan pemaparan terkait tata cara penggunaan pada aplikasi investasi 

saham. Praktik ini dijelaskan langsung oleh ahli dibidangnya yakni  Bapak 

Sutrisna Amijaya (Representtif Sekuriras), ia pun menghimbau kepada peserta 

dan seluruh masyarakat untuk makin tertarik investasi saham syariah karena 

dengan saham syariah kita mampu menyimpan asset dari harta kita sebagai 

bentuk saving. Ia pun menghimbau untuk masyarakat agar mengenal saham sejak 

usia muda karena hal itu dapat menjadikan  masyarakat tidak boros.  

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk 

mempelajari dan praktik berinvestasi yakni sekitar 134 peserta ikut memeriahkan 

acara ini. Tidak hanya itu dalam acara ini peserta dapat langsung membuka akun  
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saham syariah untuk bisa aktivasi, karena harapannya setelah seminar bukan 

hanya mendapatkan ilmu saja tetapi langsung dipraktikan dalam kehidupan. 

Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh 

Suharjo. Semoga dengan adanya program ini semangit meningkatkan kesadaran 

peserta dan masyarakat terhadap saham syariah khususnya dan harapannya 

terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2. Press Release DIKSI 2 

“Pasca Pemilu: Bagaimana Nasib Ekonomi Islam?” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE 

UNJ) meluncurkan program bulanan yakni Diskusi Seputar Ekonomi Islam 

(DIKSI) dengan tema “Pasca Pemilu: Bagaimana Nasib Ekonomi Islam?”; Rabu, 

(15/5/2019) bertempat di Aula Hatta Gedung Pasca Sarjana Lt. 2 Universitas 

Negeri Jakarta.  

Melalui program DIKSI, Kami mengajak masyarakat dan mahasiswa pada 

khususnya untuk ikut serta dalam mengkaji isu-isu terkini terkait ekonomi islam. 

Pada DIKSI 2  ini turut dihadiri oleh Regulator yakni Pak Rifki Ismal, S.E., M.A, 

selaku Deputi Direktur Grup Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Bank Indonesia dan dihadiri oleh Pengamat Perekonomian yaitu Pak Rusdi 

Hamka Lubis, SEI., M.Si, yang juga merupakan Dosen Ekonomi Syariah dari 

PTIQ Jakarta dan STEI SEBI Depok, sekaligus Pak M. Arja, S.IP, dan DIKSI 2 

ini di moderatori oleh Presidium Nasional Bidang Keilmuan Fossei Nasional yaitu 

Kak Halwani. 

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Dimas dan Tsani 

Farhan. dilanjutkan dengan tilawah yang dibawakan oleh Suharjo. Dan langsung 

dilanjutkan penyampaian materi melalui diskusi langsung dengan para pembicara 

mengenai bagaimana ekonomi islam pasca pemilu. Kak Halwani memulainya  
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dengan pertanyaan pemantik, bagaimana pandangan ekonomi islam di Indonesia 

menurut pandangan kedua tokoh ini.  

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang mencangkup banyak hal, bukan 

hanya tentang perbankan. Kebanyakan masyarakat jika disinggung mengenai 

ekonomi islam maka yang dipikirnya melulu mengenai bagaimana sistem 

perbankan syariah, namun pada kenyataanya ekonomi islam lebih dari itu, 

ekonomi islam di Indonesia mencakup banyak aspek, diantaranya dari segi 

pariwisata halal, kosmetik halal, makanan dan minuman halal, dan obat-obatan 

halal. Indonesia sangat potensial dalam segi segala produk halal dengan bangsa 

yang mayoritas muslim, hal ini mengakibatan industri halal tumbuh subur di 

Indonesia. Namun, berbeda dengan Indonesia yang mayoritasnya beragama 

muslim, negara-negara lain yang tidak demikian pun cukup banyak yang tertarik 

dengan produk-produk industri halal ini. Ekonomi syariah berkembang dengan 

pesat di negara – negara dengan mayoritas beragama non muslim seperti Inggris 

sebagai pusat keuangan syariah di barat, Tiongkok sebagai negara pengekspor 

baju muslim tertinggi ke Timur Tengah, Korea yang sedang berupaya untuk 

menjalankan visi menjadi destinasi utama pariwisata halal dunia,  dan Thailand 

dengan visinya menjadi dapur halal dunia. Begitu pun dengan Indonesia, kini 

Indoneis sedang dalam upaya memaksimalkan sektor Industri halal, di saat negara 

negara lain berperan sebagai player, dalam sektor ini Indoensia berperan sebagai 

Huge Market, pasar besarnya negara-negara didunia dalam memasarkan produk 

halal yang mereka buat. 

Dalam industri halal hal yang dapat menjadi unggulan di Indonesia antara 

lain berupa halal supply chain atau rantai pemasok produk halal. Perkembangan 

rantai halal telah menjadi perhatian bagi Indonesia, Area pengembangan melalui 

implementasi model bisnis dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana ISWAF 

termasuk untuk pemberdayaan lini produksi terendah pada usaha mikro, seperti 

halnya  untuk pemberdayaan UMKM dan pesantren atau bahkan lembaga lainnya.  
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Rantai halal sendiri disini di artikan sebagai sebuah sistem yang 

melibatkan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan 

produk dalam rangka memenuhi permintaaan akan produk rantai pasokan di 

dalamnya termasuk seluruh proses dan kegiatan yang terlibat didalam 

penyampaian produk tersebut sampai ketangan pemakai atau konsume, atau 

secara singkat rantai halal disini juga diartikan sebagai jalan panjang hingga 

akhirnya suatu produk halal dapat samapi ke tangan konsumen.  

Hal-hal yang menjadi komponen dari rantai halal ini antara lain 

transportasi, pergudangan/outlet, kawasan khusus, dan pembiayaan. 

Perkembangan rantai halal di Indonesia sendiri pun di dorong dengan adanya 

pengembangan pusat produksi produk halal di  beberapa daerah di Indonesia, 

seperti Sumatra sebagai pusat pengembangan dapur halal nusantara, Jawa Tengah 

sebagai pusat Industri Fashion Halal Indonesia, Jawa Timur sebagai pusat industri 

halal berbasis pesantren, Lombok dari segi pariwisata halalnya, dan NTT juga 

NTB berperan sebagai lumbung daging halal Indonesia. Dengan segala potensi 

yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk dapat menajdi Pusat Industri Halal 

Dunia, Dikutip dari ucapan pembicara kita, Bapak Rifki Ismal, untuk medukung 

hal tersebut dibutuhkan beberapa faktor untuk mewujudkan itu semua yaitu 

dukungan penuh dari pemerintah, pencanangkan industri halal atau syariah 

sebagai program nasional, adanya badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas, 

fokus memanfaatkan keunggulan kompetitif suatu negara, strategi nasional 

mencakup reformasi struktural pemerintah, maupun paradigma masyarakat.  

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk 

mempelajari bagaimana kondisi ekonomi syariah dan industri halal itu sendiri di 

Indonesia. Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh 

Suharjo. Semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran 

peserta dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi syariah dengan segala  
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potensinya di Indoneisa dan harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih 

berperan terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.  

 

3. Press Release DIKSI 3 

“HALAL LIFESTYLE IN MILLENNIAL ERA” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE 

UNJ) meluncurkan program Diskusi Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) yang 

berfungsi sebagai wadah untuk mediskusikan terkait isu-isu kontemporer ekonomi 

islam khususnya di era milenial. Selain itu Diskusi Seputar Ekonomi Islam yang 

diadakan oleh BSO KSEI FE UNJ ini juga menjadi ajang dakwah untuk 

membumikan ekonomi islam di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 

2045. 

Diskusi Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) ini laksanakan pada hari Rabu 

(30/10/2019) dihadiri oleh Bapak M. Rizky Rizaldy, S.E., M.Sc., MM selaku 

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma & Awardee Durham University 

UK Islamic Finance & Management. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC 

yakni Dimas Subekhi dan Muhamad Ttsani Farhan dilanjutkan dengan tilawah 

yang dibawakan oleh Muhamad Suharjo, dan langsung dilanjutkan penyampaian 

materi oleh Bapak M. Rizky Rizaldy, S.E., M.Sc., MM dan Kak Halwani yaitu 

tentang Halal Lifestyle in Millennial Era. 

Saat ini gaya hidup halal mulai menjadi trend positif yang hits di kalangan 

generasi milenial. Gaya hidup halal ini memang jauh lebih menentramkan 

sekaligus menyehatkan jiwa dan raga. Adapun penerapan gaya hidup halal atau 

halal lifestyle seperti mengonsumsi makanan dan minuman halal, memilih fashion 

halal, kosmetik halal dan menggunakan produk perbankan syariah yang lebih 

jelas kehalalannya. Bicara soal halal lifestyle, ternyata hal ini kini juga sudah 



 

 
 

50 menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengembangkannya menjadi sebuah 

industri yang diharapkan dapat menjadi sektor unggulan bagi perkembangan 

ekonomi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia 

maka Indonesia seharusnya mampu menjadi pemimpin dunia di sektor industri 

halal. Industri halal ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan keuangan 

syariah, yang dalam tiga dasawarsa terakhir ini telah mengalami perkembangan  

pesat baik secara global maupun nasional. Menurut data The State of the Global 

Islamic Economy Report 2018/19, pada tahun 2017 besaran pengeluaran makanan 

dan gaya hidup halal dunia mencapai USD 2.1 triliun dan diperkirakan akan terus 

tumbuh mencapai USD 3 triliun pada tahun 2023. Faktor utama pertumbuhan 

tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 

1.84 miliar orang di tahun 2017, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 

27.5 persen dari total populasi dunia di tahun 2023. 

Disisi lain terkait dengan pengembangan media dan rekreasi halal, 

generasi milenial juga memiliki peran yang strategis. Kaum milenial merupakan 

generasi yang potensial dalam menciptakan film, animasi, video hingga aplikasi 

yang lebih islami. Namun sayangnya pengembangan klaster ini masih mengalami 

kendala yaitu kurangnya fasilitas dan rendahnya literasi halal. Sebagai generasi 

muslim, gaya hidup halal merupakan suatu keharusan. Mulai dari cara berpakaian, 

mengkonsumsi makanan dan minuman hingga memilih media atau tontonan yang 

bisa menjadi tuntunan hidup. Inilah yang bisa kita lakukan, yaitu menerapkan 

halal lifestyle pada diri sendiri terlebih dahulu kemudian ajarkan pada keluarga 

dan contohkan kepada lingkungan sekitar. Dengan begitu diharapkan halal 

lifestyle bisa menjadi kebiasaan hidup yang semakin membudaya di kalangan 

masyarakat muslim dan tidak hanya menjadi slogan semata. Kemudian yang tak 

kalah penting, kita seharusnya bisa memanfaatkan peluang halal lifestyle ini 

untuk berperan lebih yaitu tak hanya sebatas menjadi konsumen di bidang industri 

halal namun juga sebagai produsen yang memproduksi berbagai macam produk 

halal yang berkualitas dan bisa bersaing di pasar global. 



 

 
 

51 Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk 

menerapkan halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini diakhiri dengan 

pembacaan doa penutup yang dipandu oleh Bustomi. Semoga dengan adanya 

program ini semakin meningkatkan kesadaran peserta dan masyarakat terhadap 

pentingnya penerapan halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari khususnya di 

era milenial ini. 

 

4. Press Release DIKSI 4 

“SAVAGE : SHARIA ECONOMIC CAN FILL IN VANCANCIES OF 

GLOBAL ECONOMIC” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE 

UNJ) meluncurkan program Diskusi Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) yang 

berfungsi sebagai wadah untuk mediskusikan terkait isu-isu kontemporer ekonomi 

islam khususnya di era milenial. Selain itu Diskusi Seputar Ekonomi Islam yang 

diadakan oleh BSO KSEI FE UNJ ini juga menjadi ajang dakwah untuk 

membumikan ekonomi islam di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 

2045 

Diskusi Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) ini laksanakan pada hari Kamis 

(28/11/2019) dihadiri oleh Bapak Dr. M. Hasbi Zaenal selaku Kapuskas Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kak Hadi Aufa selaku Koordinator Regional 

FoSSEI Jabodetabek 2019-2020. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC 

yakni Dimas Subekhi dan Nur Faizi dilanjutkan dengan tilawah yang dibawakan 

oleh Muklas Nurdiansyah, sambutan ketua pelaksana DIKSI yaitu Novan Yonatan 

, disambung penampilan dari Al-Bayyan Marawais dan langsung dilanjutkan 

penyampaian materi oleh Bapak Dr. M. Hasbi Zaenal yang dimoderatori oleh kak 

Hadi Aufa. 



 

 
 

52 Ekonomi adalah ilmu manusia, jadi kita harus berpikir terbuka terhadap 

kondisi ekonomi. Saat ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Pada dasarnya 

sebuah krisis ekonomi dimulai dari global. Dana dari luar negeri sulit masuk yang 

mengakibatkan modal berlarian dari Indonesia dan mengakibatkan rupiah jatuh, 

lalu PDB menurun. Adapun yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi 

diantaranya : 1) Depresi Ekonomi, yaitu pelemahan ekonomi, dan 2) Resesi 

Ekonomi, yaitu penurunan pada semua lini perekonomian. Saat ini kita sedang 

berada pada posisi yang dipimpin dalam perekonomian dunia. Macam-macam 

krisis dibagi menjadi 4 :  

Krisis Perbankan, yaitu collapsnya non performance landing konvensional 

dengan non performance finance ekonomi syariah , krisis modal, krisis nilai tukar 

dan krisis perdagangan. Dalam banyaknya permasalahan ekonomi yang sudah 

dijelaskan tadi, maka kembalikan pada maqasid syariah antara lain : 1) Hifdzu 

Dien, yaitu menjaga agama, 2) Hifdzu An-Nafs, yaitu menjaga jiwa, 3) Hifdzu  

 

 

An-Nasl ,yaitu menjaga keturunan, 4) Hifdzu Al-Aql, yaitu menjaga akal dan 5) 

Hifdzu Maal, yaitu menjaga harta. 

Dengan adanya permasalahan ekonomi dunia tentunya akan berpengaruh 

terhadap Indonesia. Pengaruh tersebut akan berimbas pada jumlah impor yang 

lebih tinggi daripada ekspor. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini ekspor Indonesia 

sedang melambat, terbukti pada banyaknya jumlah barang yang dijual di online 

shop mayoritas berasal dari luar negeri. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia 

juga akan mengalami defisit karena adanya permasalahan ekonomi dunia. Namun, 

ekonomi syariah hadir untuk mengatasi segala permasalahan yang disebakan oleh 

perekonomian dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa ada sekitar 

404 usaha telah berlabel syariah, salah satu contohnya adalah unilever. Ekonomi 

syariah bukan hanya perbankan tapi segala hal dalam ekonomi. Bank syariah 



 

 
 

53 ibarat pemain bisnis. Jika bank konvensional tidak kuat terhadap masalah 

ekonomi, maka bank syariah lebih kuat terhadap masalah ekonomi, karena bank 

syariah adalah pelaku usaha. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam lagi tentang ekonomi syariah dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh 

Bustomi. Semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran 

peserta dan masyarakat terhadap pentingnya  ekonomi syariah dalam mengatasi 

segala permasalahan ekonomi dunia. 

 

  



 

 
 

54 C. Rekapitulasi Kehadiran SEIS 

Dari tanggal 17-20 September 2019 
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UNJ 

38 41 47 0 0 0 0 0 0 0 9 

Total 135 Peserta 
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55 D. Press Release SEIS 

Sharia Economics Informal Study (SEIS) 2019 Day 1 

E. “URGENSI EKONOMI SYARIAH” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE 

UNJ) meluncurkan program Sharia Economics Informal Study (SEIS) yang 

berfungsi sebagai wadah kuliah informal untuk mengetahui ekonomi syariah serta 

potensi-potensi apa saja yang dimiliki untuk kemudian generasi millenial turut 

mengambil peran dalam membumikan ekonomi syariah di indonesia 

menyosongsong Indonesia Emas 204. 

Pada hari pertama Selasa (17/9/2019) ini dihadiri oleh Pak M. Rizky 

Rizaldy, S.E., M.Sc., MM Selaku Dosen Ekonomi Syariah Universitas 

Gunadarma & Awardee Durham University UK Islamic Finance & Management. 

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Muklas Nur Ardiansyah. 

dilanjutkan dengan tilawah yang dibawakan oleh Bustomi. Dan langsung 

dilanjutkan penyampaian materi oleh Pak M. Rizky Rizaldy, S.E., M.Sc., MM 

yaitu tentang Urgensi Ekonomi Syariah. 

Mewabahnya praktik rentenir yang menjerat masyarakat semakin 

menghawatirkan. Jeratan rentenir tidak lagi memandang tempat dan status sosial. 

Kini masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan, tidak sedikit yang terjebak. 

Parahnya, tidak mudah lepas dari jeratan rentenir sebab sistemnya dibuat agar 

masyarakat terus ketergantungan dan terlilit utang yang semakin melambung. 

Sayangnya, fenomena ini sudah menjadi bagian dari masyarakat kita, sudah lama, 

dan susah untuk diberantas. Kondisi ini membuat kita semakin prihatin, di tengah 

semakin gencarnya kampanye ekonomi syariah yang dilakukan, baik oleh 

pemerintah, perusahahan swasta, maupun perbankan sendiri. 

Jika kita memperhatikan, kini hampir seluruh bank memiliki layanan 

syariahnya. Bahkan BPR hingga leasing pun memiliki layanan syariahnya. 

Namun apa yang dilakukan oleh perbankan saat ini seolah tidak menurunkan 

praktik renten di masyarakat. Sistem perekonomian syariah seperti kurang 

membumi dan tidak menyentuh masyarakat di lapisan bawah, sehingga mereka 



 

 
 

56 tetap awam dengan perbankan syariah dan lebih memilih bank keliling sebagai 

solusi perekonomian mereka. 

Selain banyak lembaga Islam dan Ormas Islam yang lebih cenderung 

mendorong investasi di perbankan syariah, Indonesia juga memiliki aset sangat 

potensial dari dana haji. Dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan 

rekening haji yang dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-

investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. 

Di sinilah titik singgung yang dapat dijadikan agenda dakwah ke depan, di 

mana Ormas Islam memiliki kader-kadernya yang biasa terjun ke basis ummat, di 

sisi lain ada lembaga perbankan syariah yang memiliki kepentingan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkanya kembali kepada ummat. Sehingga tugas 

mubaligh ke depan adalah bagaimana menyadarkan ummat tentang pentingnya 

perbankan syariah dengan pendekatan teologis yang tidak diragukan lagi 

kebenarannya. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk 

mempelajari bagaimana pentingnya urgensi ekonomi syariah itu sendiri di 

Indonesia. Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh 

Muklas. Semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran 

peserta dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi syariah dengan segala 

potensinya di Indoneisa dan harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih 

berperan terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.  

  



 

 
 

57 Sharia Economics Informal Study (SEIS) 2019 Day 2 

“FIQH MUAMALAH” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (BSO KSEI FE UNJ) meluncurkan program tahunan yakni 

Shariah Economic Informal Study (SEIS) dengan materi “Fiqh Muamalah”. Pada hari ke-

2 Rabu (18/9/2019) bertempat di Gedung Dewi Sartika Lt 10 Universitas Negeri Jakarta 

ini dihadiri oleh Pengamat Perekonomian yaitu Pak Rusdi Hamka Lubis, SEI., M.Si, 

yang juga merupakan Dosen Ekonomi Syariah dari PTIQ Jakarta dan STEI SEBI Depok.  

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Muklas Nur Ardiansyah. 

dilanjutkan dengan tilawah yang dibawakan oleh Bustomi. Dan langsung dilanjutkan 

penyampaian materi oleh Pak Rudi Hamka Lubis, SEI., M.Si, yaitu tentang Fiqh 

Muamalah. 

Urgensi Akad Dalam Syariah Sah atau batalnya akad dalam Islam akan 

berdampak pada hukum yang sangat krusial berkaitan dengan perpindahan hak 

kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut. Akad menurut 

arti bahasa (Arab) adalah “Ar Robt”  yang maknanya adalah “simpul” atau “ikatan”. 

Pengertian akad secara umum adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia 

dan melahirkan dampak hukum syariah, sama ada hal tersebut dilakukan oleh satu pihak, 

seperti nadzar, shodaqoh dan talaq, maupun dilakukan oleh dua belah pihak. Sedangkan 

pengertian akad secara khusus adalah dimutlakkan  pada pengertian akad yang lahir dari 

dua keinginan karena nampaknya dampak hukumakad tersebut pada objek akad. 

Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya ahliyyah al-ada yaitu tidur, tidak 

sadarkan diri, gila dan mabuk. Faktor-faktor yang membuat bobot ahliyyah al-adanya 

berkurang, dari sempurna menjadi tidak sempurna karena penyakit idiot misalnya, hukum 

yang berlaku adalah hukum mumayyiz sekalipun dari sisi lainnya dia dianggap baligh. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi dibatasi 



 

 
 

58 demi kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk dirinya, atau kemaslahatan yang 

menyangkut orang lain. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari 

bagaimana kondisi ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah itu sendiri di Indonesia. Acara 

ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh Suharjo. Semoga dengan 

adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran peserta dan masyarakat terhadap 

kondisi ekonomi syariah dengan segala potensinya di Indoneisa dan harapannya kita 

sebagai mahasiswa dapat lebih berperan terhadap penerapan ekonomi syariah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sharia Economics Informal Study (SEIS) 2019 Day 3 

“PERBANKAN SYARIAH” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (BSO KSEI FE UNJ) meluncurkan program tahunan yakni 

Shariah Economic Informal Study (SEIS) dengan materi “Perbankan Syariah”; Pada hari 

ke-3 Kamis (19/9/2019) bertempat di Gedung Dewi Sartika Lt 10 Universitas Negeri 

Jakarta ini, turut dihadiri oleh Prof. Dr. Muhammad Said selaku pemateri.  

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Arif dilanjutkan dengan tilawah 

yang dibawakan oleh Dimas. Dan langsung dilanjutkan penyampaian materi melalui 

diskusi langsung dengan Bapak Prof. Dr. Muhammad Said mengenai Pentingnya Bank 

Syariah dan Bagaimana Potensi serta Prospek dari program SDGs di Indonesia menurut 

pandangan beliau.  

Sustainable Development Goals atau dalam bahasa disebut dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan 

tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk 

kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-

negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 

sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 20130. Tujuan ini merupakan 



 

 
 

59 kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh 

pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB 

pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. 

Dilain sisi, pemateri juga menyampaikan tentang bank syariah dimana saat ini 

sudah cukup banyak masyrakat yang beralih dari bank konvensional ke bank syariah. 

Sebenarnya, hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar untuk memajukan bank syariah. Penduduk yang mayoritas beragama islam 

seharusnya bisa dimanfaatkan untuk akhirnya memajukan bank syariah itu sendiri.  

Menurut pemateri perkembangan dunia keuangan islam akan terus berkembang 

dan tumbuh secara signifikan. Hal ini didasari oleh data dari Oliver Wyman selaku 

Konsultan Manajemen Internasional yang mengatakan bahwa setengah dari 1,4 Miliar 

penduduk Muslim didunia telah menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Angka 

tersebut juga diprediksikan akan terus meningkat sebanyak 30% setiap tahunnya. 

Acara SEIS ini berlangsung interaktif dan peserta pada akhirnya tertarik untuk 

terus mempelajari ekonomi syariah dimana dalam hal ini tentang Perbankan dan SDGs. 

Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh Dimas Subekhi. 

Semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran peserta dan 

masyarakat untuk terus menggunakan layanan keuangan berbasis syariah dan harapanya 

kita semua dapat memajukan peradaban umat islam dengan mendukung berbagai 

program yang telah diimplementasikan di Indonesia. 

  



 

 
 

60 Sharia Economics Informal Study (SEIS) 2019 Day 4 

“FILANTROFI EKONOMI ISLAM” 

Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam (BSO KSEI FE UNJ) 

meluncurkan program SEIS (Sharia Economics Informal Study) dengan materi Filantrofi 

Ekonomi Islam. Pada hari ke-4 ini dihadiri oleh Pengamat Perekonomian yaitu Pak 

Rizkison, SE.I., MSi. yang juga merupakan BMT Tawfin as chief of  head and Sharia 

supervisory board.  

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yakni Muklas Nur Ardiansyah dan 

Nur Faizi. dilanjutkan dengan membaca Surah Al-Fatihah bersama-sama. Dan langsung 

dilanjutkan penyampaian materi oleh Pak Rizkison. 

Filantrofi Islam adalah lembaga berbadan hokum untuk kelola derma, di 

Indonesia pun ada banyak pegiat filantrofi islam yakni LAZ Masyarakat, BAZ, Lembaga 

Wakaf, dan Lembaga filantrofi islam internasional. 

Pak Rizkison juga mengatakan tantangan Indonesia menuju filantrofi yang 

berdasarkan keadilan sosial yaitu tidak terintegrasinya dengan baik antara sektor Fikih 

dan Tafsir Filantrofi, tidak mendorong pada perinsip keadilan sosial, dan kondisi sosial 

politik yang lemah, tidak inklusif mempengaruhi masyarakat (donator dan pengelola) 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari 

bagaimana kondisi ekonomi syariah dan Filantrofi Ekonomi Islam itu sendiri di 

Indonesia. Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa penutup yang dipandu oleh Muklas. 

Semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan kesadaran peserta dan 

masyarakat terhadap kondisi ekonomi syariah dengan segala potensinya di Indoneisa dan 

harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih berperan terhadap penerapan ekonomi 

syariah dalam kehidupan sehari-hari.  
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