


LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  

DEPARTEMEN KAJIAN BSO KSEI FE UNJ 

PERIODE 2020 

A. Visi dan Misi  

 

Visi : Menjadikan KSEI sebagai lembaga yang berbasis keilmuan  

Misi  : 1. Melaksanakan kajian rutin eksternal oleh pengurus  

  2. Meningkatkan motivasi pengurus untuk mengkaji ekonomi islam  

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

                             keilmuan                

B. Motto 

 

Kajian “Profesional dalam berdakwah”  

Kajian “Dengan ilmu berpikir ilmiah”  

Kajian “Merajut cinta dalam ukhuwah ”  

Kajian “Aktif, kreatif,  inovatif”  

Kajian “Mengenal dikenal menginspirasi” 

C. 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.” 

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 

pertanggung jawaban setengah periode Departemen Kajian BSO KSEI UNJ kabinet Farabi 

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 enam 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 2020 sebelum kami dihisab 

oleh Sang Maha Adil. Laporan pertanggung jawaban 1 periode ini kami persembahkan untuk 

seluruh pejuang ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

D. Laporan Pelaksanaan Program Kerja  

 Berikut ini merupakan laporan program kerja kami yang dapat terlaksana selama 

1 Periode kepegurusan Departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ periode 2020. 

1) DIKSI (Diskusi Seputar Ekonomi Islam) 

i. Tema 

Tema disetiap DIKSI akan disesuaikan dengan Isu-Isu kontemporer ekonomi    

islam yang sedang terjadi. 

 

ii. Analisis 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 teoriteori 

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 

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. 

iii. 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. 

 

iv. Konsep 

DIKSI merupakan kajian rutin ekonomi islam yang dilakukan satu bulan sekali. 

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

dikarenakan adanya PANDEMI COVID-19 Pelaksanaan DIKSI SELURUHNYA 

Dilaksanakan Secara Online. Maka tidak ada DIKSI  Ruangan untuk periode sekarang, 

kami mengikuti kebijakan KEMENDIKBUD untuk tetap belajar dirumah sampai akhir 

tahun 2020.  

Sebagai solusinya kami menghadirkan konsep baru yaitu DIKSI Online. Yaitu 

Konsep pelaksanaan DIKSI Online ini dilakukan seperti sistem kajian seperti biasanya, 

dapat berbentuk diskusi, talkshow, ataupun seminar dimana terdapat satu orang yang 

menjadi pemateri, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi atas materi yang telah 

disampaikan serta tanya jawab antara pembicara dengan peserta yang dipandu oleh 

moderator. 

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. 

Sebelum adanya DIKSI Online, kami mengadakan Pencerdasan untuk Staf BSO KSEI. 

Hasil dari pencerdasan tersebut akan diskusikan bersama dengan Lembaga lain yang 

ada di UNJ, Yaitu di dalam agenda DIKSI WOM (Word of Mouth). 

 

v. Bentuk 

DIKSI Online dilakukan via Platform WhatsApp, Google Meet & Zoom. Pemateri 

akan memaparkan materi sesuai dengan tema dan dilanjutkan dengan tanya jawab 

peserta yang dipandu oleh moderator. DIKSI WOM dilakukan via grup WhatsApp dan 

juga dilakukan via Google Meet & Zoom Cloud Meetings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi. Waktu 

KEGIATAN WAKTU TEMPAT 

DIKSI Online 1 X KUE Sabtu, 11 April 2020 Group WhatsApp 

DIKSI Online 2 Rabu, 22 April 2020 Group WhatsApp 

DIKSI Online 3 Minggu, 17 Mei 2020 Google Meet 

DIKSI WOM 1 X INKUBASI Rabu, 24 Juni 2020 Group WhatsApp 

DIKSI Online 4 X SIMBANG Sabtu, 27 Juni 2020 Google Meet 

DIKSI WOM 2 X INKESTRA Rabu, 22 Juli 2020 Google Meet 

DIKSI Online 5 Sabtu, 25 Juli 2020 Zoom 

DIKSI WOM 3 X DKP Rabu, 19 Agustus 2020 Google Meet 

DIKSI Online 6 Sabtu, 22 Agustus 2020 Zoom 

GRAND DIKSI (DIKSI Online 7) Sabtu, 14 November 2020 Zoom 

DIKSI WOM 4 Minggu, 6 Desember 2020 Zoom 

DIKSI Online 8 Minggu, 13 Desember 2020 Zoom 

 

vii. Sasaran 

Kegiatan DIKSI ini ditujukan kepada semua pengurus KSEI, Mahasiswa FE, 

mahasiswa UNJ, dan umum seluruh Indonesia. 

viii. Susunan Panitia 

• Ketua    : Said Maulana 

• Sekretaris 1   : Rafika Isnanur Rahmah 

• Sekretaris 2   : Iis Permatasari 

• Bendahara   : Tiara Zulfina 

• Koordinator Acara  : Nefaorin Atara Sayyidina 

• Koordinator HPD  : Said Maulana 

Anggota HPD   : Intan Cahyani 

        Fany Julianto 

• Koordinator Perlengkapan : Rizal Purnama Adi 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix. Realisasi Pelaksanaan 

Tanggal 

Pelaksanaan 
Nama Pembicara Tema 

Tempat 

Pelaksanaan 

DIKSI #1 X 

KUE 

Sabtu, 11 April 

2020 

Adam Adhe Nugraha 

(Presidium Nasional FoSSEI 

Bidang Keilmuan 2019/2020) 

PARASID: 

Perkembangan 

Ekonomi Syariah 

dalam Ancaman 

COVID-19. 

Grup WhatsApp  

DIKSI #2 

Rabu, 22 April 

2020 

Achmad Fauzi, S.Pd., M. Ak 

(Dosen Fakultas Ekonomi UNJ) 

PSBB Menjelang 

Ramadhan: 

ZISWAF kah 

Solusinya? 

Grup Whatsapp  

DIKSI #3 

Ahad, 17 Mei 

2020 

Iqbal Fadli Muhammad, S.EI, 

M.Si 

(Direktorat Pemberdayaan Zakat 

dan Wakaf Kementrian Agama RI) 

FINTECH Syariah: 

Mampukah Menjadi 

Solusi Keuangan di 

Masa Pandemi 

COVID-19?. 

Google Meet 

DIKSI WOM 

#1 

Rabu, 24 Juni 

2020 

Staf Kajian X Staf INKUBASI MAGHRIB BIG 

NIGHT. 

Grup WhatsApp 

DIKSI #4 X 

SIMPUL 

BANGSA 

Sabtu, 27 Juni 

2020 

Hendro Wibowo, S.EI., MM., CFP 

(Pengurus Pusat MES dan 

Sekretaris V Pengurus Pusat IAEI) 

Transformasi 

Pergerakan Ekonomi 

Melalui Industri 

Halal 4.0. 

Google Meet 

DIKSI WOM 

#2 

Rabu, 22 Juli 

2020 

Staf Kajian X Staf INKESTRA Bank Konvensional 

vs Bank Syariah. 

Google Meet 

DIKSI #5 

Sabtu, 25 Juli 

2020 

Alfi Wijaya 

(Pengamat Perbankan Syariah dan 

Dewan Penasihat KA-FoSSEI) 

Merger Bank 

Syariah: Perkokoh 

Perekonomian atau 

Melemahkan?. 

Zoom Cloud 

Meetings 

DIKSI WOM 

#3  

Rabu, 19 

Agustus 2020 

 

 

Staf Kajian X Staf DKP Urgensi Ekonomi 

Syariah. 

Google Meet 



Tanggal 

Pelaksanaan 
Nama Pembicara Tema 

Tempat 

Pelaksanaan 

DIKSI #6 

Sabtu, 22 

Agustus 2020 

Dr. Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc 

(Direktur Pendistribusian dan 

Pendayagunaan BAZNAS) 

(Wakil Ketua Umum VI, DPP 

Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia) 

Pasar Saham Anjlok, 

Benarkah Pasar 

Modal Syariah 

Solusinya?. 

Zoom Cloud 

Meetings 

GRAND 

DIKSI (DIKSI 

#7) 

Sabtu, 14 

November 

2020 

Dr. Ai Nur Bayinah, SEI.,MM 

(Executive Director of SEBI 

Islamic Business & Economics 

Research Center) 

Dr. Rifki Ismal, SE., MA (Member 

of the National Sharia Council and 

Assistant Secretary General IFSB) 

Keynote Speaker : 

Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., 

MBA., MAEP (Member of The PP 

MES Expert Council & Director of 

Karim Business Consulting) 

Moderator : 

Thufeil Muhammad Tyansyah 

(National Presidium of FoSSEI 

2019-2020) 

Sharia Economics as 

an Economic 

Recovery Strategy 

After COVID-19. 

Zoom Cloud 

Meetings 

DIKSI WOM 

#4 

Minggu, 6 

Desember 

2020 

Staf Kajian X Staf MEDKOM X 

Staf Kaderisasi 

Bedah Buku Satanic 

Finance. 

Zoom Cloud 

Meetings 

DIKSI #8 

Minggu, 13 

Desember 

2020 

Dr. Addiarrahman, M.Si 

[Dosen FEBI UIN Sultan Thaha 

Saifuddin Jambi] 

[Direktur Eksekutif Bersama 

Institute] 

Indonesia Resesi, 

Ekonomi Islam 

punya Solusi. 

Zoom Cloud 

Meetings 

DIKSI pada periode ini Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih banyak 

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

diselesaikan dengan maksimal. Staf yang masih beradaptasi dengan Program Kerja yang berupa 

acara besar menjadi tantangan diawal periode. Konsep DIKSI yang semula direncanakan offline 

juga harus dirubah menjadi konsep online karena pandemi COVID-19 sehingga konsep DIKSI 

tahun ini berbeda dengan konsep pada tahun sebelumnya. 



 Pada DIKSI #1 X KUE Alhamdulillah berjalan dengan baik. DIKSI #1 kali ini, Departemen 

Kajian berkolaborasi dengan Kajian Umum Ekonomi (KUE) yang merupakan salah satu non 

program kerja dari Departemen Edukasi BEM FE UNJ. Publikasi pada DIKSI #1 dilaksanakan 

pada Senin, 6 April 2020. Melalui Grup WhatsApp DIKSI #1 X KUE dilaksanakan, alhamdulillah 

terdapat 253 peserta eksternal dan hanya menggunakan 1 grup saja. Karena keterbatasan kapasitas 

partisipan dalam grup WhatsApp, maka hanya peserta eksternal saja yang mengikuti DIKSI kali 

ini, untuk peserta internal BSO KSEI FE UNJ dikirimkan berupa Press Release DIKSI #1 X KUE 

Online. Terdapat beberapa evaluasi pada DIKSI perdana ini, yang hanya bisa mengirimkan pesan 

hanyalah admin grup saja, sehingga ada peserta yang memberikan evaluasi lebih baik partisipan 

lain juga dapat mengirimkan pesan. Dalam pembagian sertifikat juga ada sedikit hambatan, yaitu 

ada beberapa peserta yang belum mendapatkan e-sertifikat di e-mail masing-masing. Link evaluasi 

dalam DIKSI kali ini juga masih sedikit yang mengisi, tetapi ada beberapa peserta yang 

memberikan saran untuk memperpanjang waktu DIKSI sehingga tidak 2 jam saja. Secara garis 

besar, pelaksanaan DIKSI #1 X KUE berjalan lancar baik dari konsep acara maupun publikasi. 

 DIKSI kedua kali ini kami masih menggunakan Grup WhatsApp dalam pelaksanaannya. 

Alhamdulillah terdapat 230 peserta mengikuti DIKSI #2 ini dan dalam pelaksanaannya 

Alhamdulillah berjalan dengan baik dari konsep acara maupun publikasi. Untuk DIKSI #2 kali ini 

dalam pembagian sertifikat kami mengadakan konsep baru, yaitu peserta harus mengisi link 

evaluasi terlebih dahulu setelah itu peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Alhamdulillah pada 

DIKSI #2 ini banyak peserta yang mengisi link evaluasi sehingga pembagian e-sertifikat juga 

berjalan secara lancar. Pada DIKSI kali ini, peserta memberikan saran untuk mengundang 

pembicara yang lebih terkenal lagi. Dilihat dari partisipan yang mengikuti DIKSI #2 ini sudah 

menurun, sehingga kami harus membuat DIKSI lebih menarik lagi untuk selanjutnya. 

 Pada DIKSI selanjutnya, kami menggunakan platform Google Meet. Untuk memberikan 

link google meet, kami memberikannya melalui Grup WhatsApp dan juga Personal Contact 

WhatsApp. Pada DIKSI #3 ini, terdapat 248 peserta eksternal yang mengisi formulir pendaftaran 

dan bergabung di grup WhatsApp. Ketika berada di dalam Google Meet, tidak semua peserta 

bergabung dalam DIKSI tersebut, hanya terdapat 100 peserta yang bergabung di dalam Google 

Meet tersebut. Dikarenakan kapasitas Platform Google Meet terbatas hanya untuk 100 peserta saja. 

Dalam proses DIKSI #3 ini, sedikit ada hambatan dalam menghubungi pembicara karena 

pembicara sedikit slow respon dan jarang membalas pesan, tetapi Alhamdulillah dalam 

pelaksanannya berjalan secara lancar dan tidak terhambat dengan signal. 

 DIKSI WOM #1 dilaksanakan tahun ini pertama kali pada Rabu, 24 Juni 2020. Pada DIKSI 

WOM pertama ini kami berkolaborasi dengan Biro INKUBASI dan mengundang BEMP EA, BSO 

Al-Iqtishodi, COMDEV FE, dan BEM FE sebagai peserta DIKSI WOM #1 ini. DIKSI WOM #1 

ini menyungsung tema “MAGHRIB BIG NIGHT”. Sebelum mengadakan DIKSI WOM ini 

diadakan pencerdasan pada 19 Juni 2020 di Grup WhatsApp BSO KSEI FE UNJ Kabinet Farabi 

agar para staff juga mendapatkan ilmunya, hasil dari pencerdasan tersebut adalah berupa Press 

Release dan Podcast yang nantinya peserta DIKSI WOM akan bisa mendapatkannya. Hambatan 

pada DIKSI WOM pertama ini adalah di salah satu kelompok ada yang belum terlalu interaktif, 

dan untuk mengundang peserta dalam mengikuti DIKSI WOM ini sedikit susah. Kami 



mengundang 10 orang perwakilan dari masing-masing lembaga, tetapi sampai siang ada lembaga 

yang masih menyerahkan 8 nama saja, tetapi Alhamdulillah pada malam harinya, sudah terdapat  

10 perwakilan dari masing-masing lembaga. Pada kelompok DIKSI WOM lainnya, Alhamdulillah 

berjalan secara interaktif dan peserta exited dalam menyimak materinya sehingga banyak yang  

bertanya.   

 Pada DIKSI #4 kami masih menggunakan platform Google Meet yang dilaksanakan pada 

Sabtu, 25 Juli 2020. Untuk memberikan link Google Meet, kami memberikannya melalui grup 

WhatsApp dan juga Personal Contact WhatsApp. Pada DIKSI #4 ini, terdapat 157 Peserta 

Eksternal yang mengisi formulir pendaftaran dan bergabung dalam DIKSI tersebut hanya terdapat 

100 peserta yang bergabung di dalam Google Meet tersebut. Dikarenakan kapasitas Platform 

Google Meet terbatas hanya untuk 100 peserta saja. Dalam proses DIKSI #4 ada kesalahan yang 

dilakukan oleh moderator seperti lupa menampilkan sertifikat pembicara, tidak adanya cadangan 

operator dan tidak ada doa penutup. tetapi Alhamdulillah dalam pelaksanaanya berjalan secara 

lancar dan tidak terhambat dengan signal. 

DIKSI WOM #2 dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2020. Pada DIKSI WOM yang kedua ini 

kami berkolaborasi dengan Biro INKESTRA dan mengundang BEMP Akuntansi, Econo Channel, 

HIMA Manajemen, Pandawa FE dan BPM FE UNJ sebagai peserta DIKSI WOM #2 kali ini. 

DIKSI WOM #2 ini menyungsung tema “Bank Konvensional vs Bank Syariah”. Sebelum 

mengadakan DIKSI WOM ini diadakan pencerdasan pada 18 Juli 2020 di Platform Google Meet 

agar para staf juga mendapatkan ilmunya, pada Pencerdasan kali ini dikhususkan hanya untuk Staf 

Departemen Kajian dan Biro INKESTRA saja. Dikareanakan Materi Bank Syariah sudah dibahas 

oleh Departemen Keilmuan dan Pengembangan pada Acara LETTER atau LES Together. Pada 

Pencerdasan kali ini kami BPH KSEI khususnya BPH Departemen Kajian dan Biro INKESTRA 

hanya Follow-Up saja terkait materi yang akan dibahas pada DIKSI WOM #2. Hambatan pada 

DIKSI WOM kedua ini adalah di salah satu kelompok ada yang belum terlalu interaktif, dan untuk 

mengundang peserta dalam mengikuti DIKSI WOM ini sedikit susah. Kami mengundang 10 orang 

perwakilan dari masing-masing lembaga, tetapi sampai siang ada lembaga yang masih 

menyerahkan 8 nama saja, bahkan ada 1 lembaga yang tidak bisa memenuhi undangan kami 

dikarenakan ada acara internal di lemabaga tersebut. tetapi Alhamdulillah pada malam harinya, 

sudah terdapat 10 perwakilan dari masing-masing lembaga. Pada kelompok DIKSI WOM lainnya, 

Alhamdulillah berjalan secara interaktif dan peserta exited dalam menyimak materinya sehingga 

banyak yang bertanya.  

 Pada DIKSI #5 kami berpindah  ke Platform Zoom Premium milik pak indra pahala, yang 

kapasitasnya mencapai 500 orang partisipan. Untuk memberikan link Zoom, kami memberikannya 

melalui grup WhatsApp dan juga E-mail masing-masing peserta. Pada DIKSI #5 ini, terdapat 200 

peserta Eksternal yang mengisi formulir pendaftaran dan bergabung dalam DIKSI 141 Peserta 

yang tergabung di dalam Platform Zoom tersebut. Dalam proes DIKSI #5 ada kendala teknis terkait 

sinyal moderator dan yang menjadi tilawah di awal-awal. Tetapi Alhamdulillah dalam 

pelaksanaannya berjlan secara lancer dan sesuai rundown yang telah ditentukan di awal, bahkan 

yang bertanyapun cukup banyak, dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena 

keterbatasan waktu. 

  



DIKSI WOM #3 dilaksanakan pada Rabu, 19 Agustus 2020. Pada DIKSI WOM ini kami 

berkolaborasi dengan Departemen Keilmuan & Pengembangan serta mengundang BEM FIP, 

BEM PKH & LDF Tarbawi sebagai peserta DIKSI WOM #3. Kami mengangkat tema tentang 

Urgensi Ekonomi Syariah. Sebelum mengadakan DIKSI WOM#3, kami mengadakan pencerdasan 

melalui Zoom Cloud Meetings pada Jum’at, 14 Agustus 2020. Hasil dari pencerdasaan tersebut 

adalah berupa Press Release dan setiap kelompok membuat PPT Materi DIKSI WOM #3. 

Hambatan pada DIKSI WOM #3 adalah dari staf kurang memahami materi yang disampaikan, 

sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Tetapi dari BPH KSEI bisa menjawab 

pertanyaan tersebut. Alhamdulillah pada setiap kelompok berjalan secara interaktif dan banyak 

peserta yang bertanya tentang pembahasan DIKSI WOM tersebut. 

Pada DIKSI #6 kami masih menggunakan Platform Zoom Premium milik pak indra pahala 

selaku Wakil Dekan 3 Bidang kemahasiswaan. Untuk memberikan link Zoom, kami 

memberikannya melalui grup WhatsApp dan juga E-mail masing-masing peserta. Pada DIKSI #6 

kali ini, terdapat 201 peserta Eksternal yang mengisi formulir pendaftaran dan bergabung dalam 

DIKSI 164 Peserta yang tergabung di dalam Platform Zoom tersebut. Dalam proes DIKSI #6 ada 

kendala teknis terkait sinyal moderator serta kesehatannya kurang membaik sehingga terlihat 

lemas. Tetapi Alhamdulillah dalam pelaksanaannya berjlan secara lancar dan sesuai rundown yang 

telah ditentukan di awal, bahkan yang bertanyapun cukup banyak, dan ada beberapa pertanyaan 

yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. 

Grand DIKSI merupakan salah satu dari agenda SELEB 12th yang diadakan pada Sabtu. 

14 November 2020 dan Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kepanitiaan Grand DIKSI terdiri dari 

6 staff BSO KSEI Kabinet Farabi, yaitu Rafika Isnanur, Dewi Atikah, Hermalia Putri, Muhammad 

Zaqyudin, Fahmi Burhan Amali, Aysar Dimas, 2 sahabat KSEI yaitu, Muhamad Zidane Ramadhan 

dan Hani Dahlia yang di koordinatori oleh Nefaorin Atara Sayyidina. Publikasi Grand Diksi 

dilaksanakan pada 2 November 2020. Melalui Zoom Cloud Meetings Grand DIKSI dilaksanakan 

dan Alhamdulillah terdapat 280 peserta eksternal dan 34 peserta internal. Dalam proses 

pelaksanaan Grand DIKSI ini harus mengalami beberapa kali perubahan tanggal pelaksanaan 

karena menyesuaikan dengan perubahan timeline BSO KSEI Periode 2020 selama 1 periode. Pada 

saat H-1 acara, zoom yang sudah di book ternyata tidak bisa digunakan karena ada agenda dari 

Fakultas untuk KKL mahasiswa angkatan 2018. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, kami tetap 

bisa menggunakan zoom yang difasilitasi oleh FoSSEI Nasional. Secara garis besar, pada hari 

pelaksanaan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak terhambat dengan signal.  

DIKSI WOM #4 yang merupakan DIKSI WOM terakhir pada periode ini dilaksanakan 

pada Ahad, 6 Desember 2020. Pada DIKSI WOM ini kami berkolaborasi dengan Departemen 

Medkom dan Departemen Kaderisasi serta mengundang Seluruh BEM di FMIPA dan LDF Ulul 

Albab sebagai peserta DIKSI WOM #4 ini. Tema pada DIKSI WOM terakhir ini adalah Bedah 

Buku Satanic Finance. Sebelum mengadakan DIKSI WOM #4 ini diadakan pencerdasan pada 

Grup Whatsapp aliansi ketiga departemen pada 27 November 2020 di Zoom Cloud Meetings. 

Hasil dari pencerdasan tersebut adalah berupa Press Release dan setiap kelompok membuat PPT 

Materi DIKSI WOM #4. Hambatan pada DIKSI WOM terakhir ini adalah dari tidak semua 



lembaga di FMIPA bisa datang dan akhirnya kami mengajak peserta dari DIKSI WOM 

sebelumnya. Pada setiap kelompok DIKSI WOM tidak tepat waktu dalam memulai karena peserta 

yang hadir masih sangat sedikit tetapi Alhamdulillah pada setiap kelompok berjalan secara 

interaktif dan banyak peserta yang bertanya tentang pembahasan DIKSI WOM tersebut.  

DIKSI #8 X PRA DEI merupakan proker terakhir dari Departemen Kajian BSO KSEI 

Periode 2020 yang diadakan pada Ahad, 13 Desember 2020. Publikasi DIKSI terakhir ini 

dilaksanakan pada 5 Desember 2020. Melalui Zoom Cloud Meetings, DIKSI #8 X PRA DEI 

dilaksanakan dan Alhamdulillah terdapat 140 peserta eksternal dan 36 peserta internal. Hambatan 

dalam pelaksanaan DIKSI #8 X PRA DEI adalah poster ketika sudah di publikasi harus diubah 

sedikit karena terdapat tambahan dalam media partner. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya 

berjalan dengan lancar. 

 

x. Evaluasi 

1. Kurangnya ruhiyah yang cukup sebagai bekal dalam menyelenggarakan DIKSI. 

2. Kesibukan masing-masing dirumah dan akademik karena online sehingga dalam 

mengerjakan jobdesc sering kali deadline dan PJ dari masing-masing jobdesc harus sering 

di reminder. 

3. HPD masih dalam tahap belajar sehingga sering kali revisi dan membutuhkan waktu lebih 

untuk memfixsasi poster publikasi. 

4. Peserta yang mendaftar di link pendaftaran tidak sama jumlahnya dengan peserta yang 

hadir apabila memakai platform video conference. 

5. Kendala signal dari panitia sehingga dalam pelaksanaannya moderator left dari Zoom. 

6. Kendala signal dari pembicara sehingga sedikit kurang terdengar jelas suaranya dan sedikit 

terhambat dalam menampilkan PPT. 

7. Belum sepenuhnya staff menguasai materi dalam pelaksanaan DIKSI WOM. 

8. Kurangnya waktu untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing DIKSI WOM. 

9. Terdapat beberapa peserta yang masih sulit berinteraksi dalam DIKSI WOM. 

10. Terbatasnya kapasitas Platform Google Meet yang hanya mencapai 100 partisipan. 

11. Saat poster sudah terpublikasi, tetapi harus dirubah sedikit karena ada tambahan media 

partner. 

12.  Lembaga yang diundang untuk DIKSI WOM tidak bisa diajak pada agenda karena bentrok 

dengan agenda lembaga tersebut sehingga peserta DIKSI WOM menjadi sedikit. 

 

xi. Parameter Keberhasilan 

Untuk mengetahui seberapa besar program kerja ini berhasil bisa dilihat dari parameter 

keberhasilan : 

a. 70% pengurus internal BSO KSEI FE UNJ 

b. 100 orang peserta umum (FE, UNJ, umum)



2) SEIS (Sharia Economics Informal Study) 12th 

i. Tema 

Tema SEIS Merupakan pengetahuan dasar terkait ekonomis islam. Tema besarnya 

yaitu “Adaptation of Sharia Economics Implemetation Through Digital Lifestyle” 

dengan Sub Tema perharinya terdiri dari: 

Hari 1 Sesi 1 : Urgensi Ekonomi Syariah 

Hari 1 Sesi 2 : Bank Syariah 

Hari 2 Sesi 1 : Pasar Modal Syariah 

Hari 2 Sesi 2 : Fiqh Muamalah 

 

ii. 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. 

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 Economics Informal Study)” sebagai media untuk mengetahui, 

memahami, dan mempraktikkan lebih dalam mengenai ekonomi islam. 

 

iii. Tujuan 

• Mensosialisasikan pentingnya ekonomi  islam ke masyarakat umum. 

• Menumbuhkan dan membumikan motivasi belajar ekonomi islam dikalangan 

mahasiswa. 

• Mengurangi atau hingga menghilangkan sikap yang berpedoman pada ekonomi 

ribawi. 

• Mengampanyekan serta menyosialisasikan potensi yang dimiliki oleh ekonomi 

syariah. 

• Mempublikasikan dan mensyiarkan kepada masyarakat khususnya lingkungan 

Universitas Negeri Jakarta mengenai ekonomi yang sesuai dengan ketentuan 

syariah melalui pengadaan kuliah informal. 

• Sebagai wujud nyata perkenalan BSO KSEI FE UNJ kepada mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta maupun masyarakat umum. 

 

iv. 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-12 kalinya. Konsep SEIS tahun ini sedikit berbeda dari tahun 

sebelumnya, karena tahun ini dilakukan Online via Zoom Cloud Meetings. SEIS 

diadakan selama 2 hari berturut-turut terbagi menjadi 2 sesi untuk 1 harinya, total ada  

sesi 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 Google Form dengan total 10 

soal per 1 materi berdasarkan materi yang sudah dipaparkan selama 2 hari saat SEIS 

berlangsung. 

Sasaran utama peserta SEIS 12th adalah mahasiswa baru (2020) 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 
ekonomi islam yaitu urgensi ekonomi syariah, fiqh muamalah, perbankan syariah 

dan pasar modal syariah. 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, tetapi seluruhnya dilakukan secara 

online.  



v. Bentuk 

Pemberian materi, diskusi, Pre-Test dan Post-Test 

 

vi. Realisasi Pelaksanaan 

Hari/Tanggal/Sesi Materi Pembicara Tempat 

Sabtu, 24 Oktober 

2020 Sesi 1 

Urgensi 

Ekonomi 

Syariah 

Muhammad Rizky Rizaldy, 

SE.,M.Sc., MM. 

(Ketua KA-FoSSEI 2019-

2021) 

ZOOM 

Sabtu, 24 Oktober 

2020 

Sesi 2 

Perbankan 

Syariah 

Dr. Ali Sakti, M.Ec 

(Peneliti Bank Indonesia) 

ZOOM 

Minggu, 25 Oktober 

2020 

Sesi 1 

Pasar Modal 

Syariah 

Frisca Devi 

(Founder Investor Saham 

Pemula) 

ZOOM 

Minggu, 25 Oktober 

2020 

Sesi 2 

Fiqh 

Muamalah 

Dr. Abdurahman Misno 

BP.MEI 

(Author Metode Peneliti 

Muamalah Al Maaliyah) 

ZOOM 

Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan rahmat, kasih sayang, pertolongan 

dan ampunan dari Allah ُسْبَحاَنهَُ وََ تَعَالَى, seluruh rangkaian kegiatan SEIS 12th  

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 

12th. Semoga Allah ُسْبَحاَنهَُ وََ تَعَالَى membalas amal kebaikan kalian semua. 

Tugas pertama yang dilaksanakan adalah melakukan pembentukan 

kepanitiaan SEIS 12th oleh Kepala dan Wakil Kepala Departemen Kajian 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 12th  dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan. 

Acara SEIS 2020 dilaksanakan pada 24-25 Oktober, via aplikasi Zoom Cloud 

Meetings Pukul 13.00 – 15.00 dan setiap harinya terbagi menjadi 2 sesi. Semoga 

acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dan Peserta Umum. 

vii. Sasaran Peserta 

• Mahasiswa Baru FE UNJ (2020) 

• Mahasiswa UNJ 

• Masyarakat Umum 

 



 

viii. Parameter Keberhasilan 

Untuk mengetahui seberapa besar program kerja ini berhasil, bisa dilihat dari 

parameter keberhasilan yaitu jumlah kehadiran peserta sebanyak 45 orang. 

 

ix. Susunan Kepanitiaan 

Ketua  : Fany Julianto 

Sekretaris  : 1. Tiara Zulfina 

     2. Nefaorin Atara Sayidina 

Bendahara  : Iis Permatasari 

Sie. Acara  : 1. Intan Cahyani 

     2. Rafika Isnanur Rahmah  

Sie. HPD  : 1. Fany Julianto 

     2. Rizal Purnama Adi 

     3. Said Maulana 

 

x. Kendala 

1. Regiter lebih dari deadline 

2. Infografis ada perubahan konsep, yang seharusnya video berubah menjadi poster 

3. Infografis harus di Post Ulang dikarenakan ada revisi 

4. Sertifikat Peserta belum terdistribusi maksimal karena ada kendala penyimpanan di                         

 Google Drive 

5. SPJ ada perubahan format baru dari tahun sebelumnya 

6. Seikit kendala pada saat Tranfer Fee Pembicara 

7. Form Pendaftaran banyak nama yang double 

8. Sertifikat banyak yang tidak dapat karena peserta tidak mengetahui ketentuan. 

9. Link Presensi pas 2 harus dibuat ulang 

10. Pembicara yang sulit  dihubungi 

11. Bentrok jadwal Gladi Resik zoom SEIS dengan BEM FE 

12. Ada pembicara yang tidak mengisi surat kesediaan 

13. Time Keeper dimaksimalkan lagi 

  

xi. Saran 

1. Registrasi tidak lebih dari deadline 

2. Infografis lebih dimatangkan lagi tentang konsepannya. 

3. Google Drive untuk tempat sertifikat peeerta di cek dulu kapasitasnya sebelum di       

 upload 

4. Sebelum membuat SPJ tanyakan dahulu format terbaru ke sekretaris KSEI 

5. Pastikan dulu sebelum membuat Form Presensi sudah benar semua 

 



NON PROGRAM KERJA 

1. Sharia Talk 

Sharia Talk ini berupa QnA antara moderator dengan narasumber. Sharia Talk ini dibantu 

oleh Departemen Media dan Komunikasi dalam Editing Video. Sebelumnya kita telah 

melakukan open question di Google Form untuk memberi kesempatan kepada public 

terkait pertanyaan seputar tema.  

i. Realisasi Pelaksanaan 

Tanggal 

Pelaksanaan 
Nama Pembicara Tema 

Tempat 

Pelaksanaan 

Sharia Talk #1 

Sabtu, 12 

September 

2020 

Thufeil Muhammad 

Tyansyah 

(PLT Pressidum Nasional 

Bidang Kelembagaan 

FoSSEI 2020) 

Ekonomi Syariah 

Landing on You 

Zoom Cloud 

Meetings & 

UNJ 

Sharia Talk #2 

Sabtu, 9 Januari 

2021 

Hidayatul Azqia 

(Duta Inklusi Keuangan 

Indonesia 2019-2020) 

(Founder dan Inisiator 

Muslimahfinlit) 

(FoSSEI Inspiring 2020) 

Dakwah vs Prestasi Zoom Cloud 

Meetings 

ShariaTalk #1 merupakan non proker pertama kajian yang diadakan secara online dan 

offline yang berkolaborasi dengan Departemen Medkom. Untuk pembicara dilaksanakan secara 

online melalui Zoom Cloud Meetings, tetapi untuk moderator dilaksanakan secara offline di UNJ. 

Pada ShariaTalk #1 ini diadakan pada Sabtu, 12 September 2020. Publikasi dari ShariaTalk ini 

dilaksanakan pada 1 Oktober 2020 pada YouTube KSEI UNJ Creative Channel. Hambatan dalam 

pelaksanaan ShariaTalk #1 ini adalah konten sedikit terhambat dalam waktu publikasinya 

dikarenakan file yang terlalu besar sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk di upload di 

google drive dan Departemen Medkom mengalami kendala dalam mengeditnya sehingga waktu 

untuk publikasi cukup jauh dari waktu pelaksanaan. Pada pelaksanaannya Alhamdulillah berjalan 

dengan lancar. 

Sharia Talk #2 ini berbeda dengan Sharia Talk #1 karena semuanya dilakukan secara 

Online yang berkolaborasi dengan Departemen Media & Komunikasi. Pada Sharia Talk #2 ini 

diadakan pada Sabtu, 9 Januari 2021. Publikasi dari ShariaTalk ini dilaksanakan pada 16 Januaari 

2021 pada YouTube KSEI UNJ Creative Channel. Hambatan dalam pelaksanaan ShariaTalk #2 ini 

adalah konten sedikit terhambat dalam waktu publikasinya dikarenakan Departemen Medkom 

mengalami kendala dalam mengeditnya sehingga waktu untuk publikasi cukup jauh dari waktu 

pelaksanaan. Pada pelaksanaannya Alhamdulillah berjalan dengan lancar. 

 

 



ii. Evaluasi 

1. Kurangnya ruhiyah yang cukup sebagai bekal kelancaran dalam Sharia Talk #1 

2. Kesibukan masing-masing dirumah dan akademik karena online sehingga dalam 

mengerjakan jobdesc sering kali deadline. 

3. Beberapa panitia tidak ikut karena terkendala kuota. 

4. Pengiriman sertifikat terlambat. 

5. Persiapan yang kurang matang, karena tempat pelaksanaan baru di putuskan H-1 

acara. 

6. Pertanyaan yang masuk masih kurang banyak. 

7. Sinyal yang kurang mendukung, sehingga perlu take ulang sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih lama. 

 

iii. Parameter Keberhasilan 

1. 100 views di YouTube 

2. 50 likes di luar pengurus KSEI 



E. Penutup 

Alhamdulillahirabbilalamiin dengan segenap kemampuan yang kami miliki dan 

pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala,  LPJ Departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ 1 

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 Farabi 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 1 periode adalah pengalaman yang akan selalu menjadi memori indah 

dalam hidup kami. Mungkin kepengurusan ini sudah berjalan 1 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Lampiran 

 

Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #1 X KUE 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
4 6 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

151 4 2 0 1 1 0 0 84 

Jumlah Peserta 10 dari 64 243 

Total Peserta  253 

Status 

Ketercapaian 

Share PR : 30 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

-5 
+143 

 

 

Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #2 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
41 17 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

67 1 3 3 15 3 2 1 77 

Jumlah Peserta 58 dari 64 172 

Total Peserta  230 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+13 
+72 

 

 

 

 

 

 

 



Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #3 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
15 34 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

146 2 0 3 2 0 0 0 95 

Jumlah Peserta 49 dari 64 248 

Total Peserta  297 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+4 
+148 

 

 

Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #4 X SIMPUL BANGSA 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
11 32 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

82 0 0 0 0 2 1 0 69 

Jumlah Peserta 43 dari 64 154 

Total Peserta  197 

Status 

Ketercapaian 

TIDAK 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

-2 
+54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #5 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
17 37 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

102 1 2 0 0 0 0 0 96 

Jumlah Peserta 54 dari 64 201 

Total Peserta  255 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+9 
+101 

 

 

Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #6 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
19 37 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

101 4 0 0 0 1 0 0 95 

Jumlah Peserta 56 dari 64 201 

Total Peserta  257 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+11 
+101 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Target 

Kehadiran Peserta Grand DIKSI 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
11 37 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

196 3 2 0 0 0 0 0 86 

Jumlah Peserta 48 dari 64 287 

Total Peserta  335 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+3 

 
+187 

 

 

Target 

Kehadiran Peserta DIKSI #8 

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

45 

Orang 
16 29 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

100 

Orang 

  

75 0 1 0 0 0 0 0 64 

Jumlah Peserta 45  dari 64 140 

Total Peserta  185 

Status 

Ketercapaian 

TERCAPAI 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

+0 
+40 

 



 

  

Target 

Kehadiran Peserta SEIS 12th  

Internal KSEI Peserta Umum 

Ikhwan 

KSEI 

Akhwat 

KSEI 

FE 

UNJ 

FMIPA 

UNJ 

FIP 

UNJ 

FT 

UNJ 

FIS 

UNJ 

FBS 

UNJ 

FIO 

UNJ 

Fpsi 

UNJ 

Ekternal 

UNJ 

Pengurus 

internal 

BSO KSEI 

FE UNJ 

 

- 
9 32 

         

Peserta 

umum (FE, 

UNJ, 

umum) 

45 

Orang 

  

148 1 1 0 0 2 0 0 107 

Jumlah Peserta 41  dari 64 260 

Total Peserta  301 

Status 

Ketercapaian 

 
TERCAPAI 

Evaluasi 

Ketercapaian 

 
+215 

 

  

 

Target Parameter Keberhasilan Sharia Talk #2 

Views Likes Views Likes 

100 Views 114 likes 271 views 117 likes 

Status Ketercapaian TERCAPAI 

Evaluasi Ketercapaian +171 +3 

Target Parameter Keberhasilan Sharia Talk #1 

Views Likes Views Likes 

100 Views 114 likes 290 views 126 likes 

Status Ketercapaian TERCAPAI 

Evaluasi Ketercapaian +190 +12 
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197

255 257
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DIKSI #1 X 
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DIKSI #2 DIKSI #3 DIKSI #4 X 
SIMPUL 
BANGSA

DIKSI #5 DIKSI #6 GRAND DIKSI DIKSI #8

Peserta DIKSI

Peserta DIKSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Pada DIKSI #1 X KUE yang dilaksanakan di Grup WhatsApp peserta mencapai 253. 

• Pada DIKSI #2 yang dilaksanakan di Grup WhatsApp peserta mengalami penurunan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 230 peserta. 

• Pada DIKSI #3 yang dilaksanakan di Google Meet peserta mengalami kenaikan dari DIKSI 

sebelumnya yaitu mencapai 297 peserta, dan menjadi jumlah peserta DIKSI dari 5 DIKSI 

yang sudah dilaksanakan. 

• Pada DIKSI #4 X Simpul Bangsa yang dilaksanakan di Google Meet peserta mengalami 

penurunan dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 197 peserta. 

• Pada DIKSI #5 yang dilaksanakan di Zoom Cloud Meetings peserta mengalami kenaikan 

dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 255 Peserta. 

• Pada DIKSI #6 yang dilaksanakan di Zoom Cloud Meetings Meetings peserta mengalami 

kenaikan dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 257 Peserta. 

• Pada Grand DIKSI yang dilaksanakan di Zoom Cloud Meetings Meetings peserta 

mengalami kenaikan dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 335 Peserta. 

• Pada DIKSI #8 yang dilaksanakan di Zoom Cloud Meetings Meetings peserta mengalami 

penurunan dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 185 Peserta. 
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• Pada DIKSI #1 X KUE Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI sebenarnya tidak 

tercapai dikarenakan terbatasnya Platform WhatsApp yang terbatas, dan di grup DIKSI 

dikhususkan hanya untuk peserta eksternal saja. Untuk internal KSEI kami mengirimkan 

Press Release yang dikirim ke grup WhatsApp KSEI. Maka dari itu sesuai kesepakatan 

dengan DPO Evaluasi Ketercapaian Internal KSEI menjadi tercapai. Untuk Evaluasi 

Ketercapaian Peserta Umum alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi target yaitu 143 

peserta dari total 243 peserta umum. 

• Pada DIKSI #2 Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan melebihi 

target 13 peserta dari total 58 peserta. Pada Evaluasi Ketercapaian untuk Peserta Umum 

melebihi target 72 Peserta dari total 172. 

• Pada DIKSI #3 Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan melebihi 

target 4 peserta dari total 49 peserta. Pada Evaluasi Ketercapaian untuk Peserta Umum 

melebihi target 148 peserta dari total 248 peserta.  

• Pada DIKSI #4 X Simpul Bangsa Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tidak 

tercapai, dikarenakan Platform Google Meet yang terbatas. Hanya tercapai 43 peserta dari 

target 45 peserta. Pada Evaluasi Ketercapaian untuk Peserta umum, melebihi target 54 

peserta dari total 154 peserta. 

• Pada DIKSI #5 Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan melebihi 

target 9 peserta dari total 54 peserta. Pada evaluasi ketercapaian untuk Peserta Umum 

melebihi target 101 peserta dari total 201 peserta. 

• Pada DIKSI #6 Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan melebihi 

target 11 peserta dari total 56 peseta. Pada evaluasi ketercapaian untuk Peserta Umum 

melebihi target 101 peserta dari total 201 peserta. 

• Pada Grand DIKSI Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan melebihi 

target 3 peserta dari total 48 peseta. Pada evaluasi ketercapaian untuk Peserta Umum 

melebihi target 187 peserta dari total 287 peserta. 

• Pada DIKSI #8 Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai. Pada evaluasi 

ketercapaian untuk Peserta Umum melebihi target 40 peserta dari total 140 peserta. 

 



• Pada DIKSI #1 X KUE yang dilaksanakan di Grup WhatsApp peserta mencapai 253. 

Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI sebenarnya tidak tercapai dikarenakan 

terbatasnya Platform WhatsApp yang terbatas, dan di grup DIKSI dikhususkan hanya 

untuk peserta eksternal saja. Untuk internal KSEI kami mengirimkan Press Release yang 

dikirim ke grup WhatsApp KSEI. Maka dari itu sesuai kesepakatan dengan DPO Evaluasi 

Ketercapaian Internal KSEI menjadi tercapai. Untuk Evaluasi Ketercapaian Peserta 

Umum alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi target yaitu 143 peserta dari total 243 

peserta umum. 

• Pada DIKSI #2 yang dilaksanakan di Grup WhatsApp peserta mengalami penurunan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 230 peserta.  Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI 

tercapai, bahkan melebihi target 13 peserta dari total 58 peserta. Pada Evaluasi 

Ketercapaian untuk Peserta Umum melebihi target 72 Peserta dari total 172. 

• Pada DIKSI #3 yang dilaksanakan di Google Meet peserta mengalami kenaikan dari DIKSI 

sebelumnya yaitu mencapai 297 peserta, dan menjadi jumlah peserta DIKSI dari 5 DIKSI 

yang sudah dilaksanakan. Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI tercapai, bahkan 

melebihi target 4 peserta dari total 49 peserta. Pada Evaluasi Ketercapaian untuk Peserta 

Umum melebihi target 148 peserta dari total 248 peserta. 

• Pada DIKSI #4 X Simpul Bangsa yang dilaksanakan di Google Meet peserta mengalami 

penurunan dari DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 197 peserta. Evaluasi Ketercapaian untuk 

internal KSEI tidak tercapai, dikarenakan Platform Google Meet yang terbatas. Hanya 

tercapai 43 peserta dari target 45 peserta. Pada Evaluasi Ketercapaian untuk Peserta umum, 

melebihi target 54 peserta dari total 154 peserta. 

• Pada DIKSI #5 yang dilaksanakan di Zoom Premium peserta mengalami kenaikan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 255 Peserta. Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI 

tercapai, bahkan melebihi target 9 peserta dari total 54 peserta. Pada evaluasi ketercapaian 

untuk Peserta Umum melebihi target 101 peserta dari total 201 peserta. 

• Pada DIKSI #6 yang dilaksanakan di Zoom Premium peserta mengalami kenaikan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 257 Peserta. Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI 

tercapai, bahkan melebihi target 11 peserta dari total 56 peseta. Pada evaluasi ketercapaian 

untuk Peserta Umum melebihi target 101 peserta dari total 201 peserta. 

• Pada Grand DIKSI yang dilaksanakan di Zoom Premium peserta mengalami kenaikan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 335 Peserta. Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI 

tercapai, bahkan melebihi target 3 peserta dari total 48 peseta. Pada evaluasi ketercapaian 

untuk Peserta Umum melebihi target 187 peserta dari total 287 peserta. 

• Pada DIKSI #8 yang dilaksanakan di Zoom Premium peserta mengalami penurunan dari 

DIKSI sebelumnya yaitu menjadi 185 Peserta. Evaluasi Ketercapaian untuk internal KSEI 

tercapai. Pada evaluasi ketercapaian untuk Peserta Umum melebihi target 40 peserta dari 

total 140 peserta.
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A. Press Release 

1. Press Release DIKSI #1 X KUE 

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

program bulanan yakni Diskusi Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) yang bekerjasama dengan 

agenda Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM FE) yakni Kajian Umum 

Ekonomi (KUE) dengan tema “PARASID: Perkembangan Ekonomi Syariah Dalam Ancaman 

COVID 19” pada hari Sabtu, (11/4/2020) yang dilaksanakan di Grup WhatsApp ‘DIKSI X 

KUE ONLINE’ dimulai pukul 20.00 WIB. Melalui program DIKSI X KUE Online, BSO KSEI 

FE UNJ bersama BEM FE memberikan edukasi terkait kondisi dan perkembangan ekonomi 

syariah saat ini di tengah pandemic COVID-19 kepada masyarakat dan mahasiswa pada 

khususnya. DIKSI ONLINE perdana ini dihadiri oleh Presidium Nasional FoSSEI Bidang 

Keilmuan yakni Kak Adam Adhe Nugraha. Terdapat 243 peserta yang bergabung di dalam 

Grup WhatsApp DIKSI X KUE Online ini. Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh 

moderator yakni Fany Julianto pada pukul 20.00 – 20.04 WIB. Dilanjutkan dengan perkenalan 

moderator dan memberikan peraturan dalam DIKSI X KUE ONLINE pada pukul 20.04 – 

20.10 WIB. Selanjutnya, pada pukul 20.10 – 20.13 WIB moderator memperkenalkan 

narasumber dengan memaparkan CV narasumber pada DIKSI X KUE Online kali ini yaitu 

Kak Adam Adhe Nugraha. Selanjutnya pada pukul 20.16 – 21.10 WIB Kak Adam mengawali 

penyampaian materinya dengan memberikan pengantar edukasi tentang COVID-19. Materi 

yang dikemukakan oleh Kak Adam, yaitu COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 

ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan China, tepatnya menyerang orang-orang 

yang berada di Pasar Hewan disana. Misteriusnya, 3 hari setelah itu ada 44 pasien yang 

mengalami pneumonia misterius. Pada tanggal 11 Februari kemarin, WHO resmi menamai 

virus ini SARS-Cov-2 sedangkan penyakitnya bernama COVID-19. Saat ini sudah lebih dari 

satu juta manusia seluruh dunia positif mengidap penyakit COVID-19 dan tingkat kematiannya 

sekitar 5% atau 54.000 manusia. Virus ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat mudah, 

masif, dan dalam satu waktu. Ketika China telah berhasil menurunkan angka penularan 

COVID-19 ini, Indonesia malah baru memulai babaknya. 

Menurut Kak Adam Adhe Nugraha, ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah selama 

penularan pandemic COVID-19 ini berlangsung: 

• Memberikan himbauan kepada masyarakat seperti social distancing, budaya hidup sehat, 

dan lain-lain. 

• Melakukan lockdown (seperti di China, US, Spanyol, dst) 

• Melakukan testing massal (seperti di Singapura, Korsel, dst) 

Untuk bagian pertama menurut Kak Adam Adhe Nugraha merupakan kewajiban bagi 

setiap masyarakat Indonesia yang harus dilakukan. Dengan ini kita ikut serta untuk menekan angka 

penyebaran COVID-19 ini. Karena jika ditinjau, Indonesia masih belum memadai fasilitas 

kesehatannya apabila jumlah korban positif meningkat tinggi.  



Kemudian untuk bagian kedua yaitu lockdown atau bahasa hukum di Indonesia adalah 

karantina wilayah, merupakan cara yang cukup ekstrim dan perlu kedisiplinan dan penegakan 

aturan yang tinggi, yaitu menutup semua kegiatan dalam satu wilayah dan masyarakat harus tetap 

tinggal di rumah. Dalam perspektif penyebaran Corona, kebijakan ini sangatlah efektif, tetapi tentu 

menyesuaikan dengan kondisi negara yang ada. Di Indonesia, menurut Kak Adam Adhe Nugraha 

lockdown merupakan suatu kebijakan yang berat dilakukan karena pusat penyebarannya ada di 

Ibukota negara yaitu Jakarta. Karena Jakarta itu tempat 70% uang di negara ini berputar. Akan 

banyak merugikan para pekerja dan buruh yang mengadu nasib di Jakarta apabila kebijakan 

lockdown ini dilakukan. Akan semakin kentara kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 

Ketika yang kaya punya tabungan dan yang miskin meronta ronta karena tidak ada pemasukan. 

Kemudian terkait kebijakan ketiga, Presiden Jokowi sudah memerintahkan setiap 

kementerian fokus pada penanganan COVID-19. Banyak porsi APBN dialihkan untuk membeli 

alat kesehatan yang akan diimpor dari China. Dengan sumber daya ekonomi dan kedisiplinan 

warga Indonesia yang terbatas, Kak Adam Adhe Nugraha berpendapat untuk jangan terlalu 

berharap rapid test yang dijalankan akan seperti di Korea Selatan yang sampai sekarang sudah 

mengetest ratusan ribu orang dengan daya jangkau 20.000/hari. Terakhir selain kebijakan rapid 

testnya, per awal pekan kemarin pemerintah sudah akan menggelontorkan 400 Triliun Rupiah 

untuk menangani masalah COVID-19. Secara garis besar ada 3 hal yang menjadi sasaran 

penyerapan dana ini yaitu untuk media, kedua menurunkan beban rakyat kecil (gratis listrik 450V, 

diskon 50% utk 900V, dst), dan ketiga perihal UMKM tentang jaminan kredit dan penangguhan 

pajak. Tidak hanya pemaparan materi terkait COVID-19 dan kebijakan pemerintah untuk 

menanggulanginya, dalam diskusi online ini pun peserta diberikan pemaparan terkait Resesi 

Indonesia dan dampak COVID-19 terhadap ekonomi. 

Kak Adam Adhe Nugraha menjelaskan, walaupun COVID-19 ini tidak ada, Bank of 

America pasca krisis 2008 dan kasus Century 2009 di Indonesia, telah memprediksi akan ada resesi 

global di tahun ini. Depresiasi Rupiah dan anjloknya IHSG adalah hanya gejala resesi. Karena 

faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah.. Terdapat beberapa sinyal ancaman resesi 

(krisis) yang bersifat fundamental yang mengancam Indonesia di tahun ini, yaitu: 

1. Defisit transaksi berjalan dan APBN (twin deficit) selama 8 tahun berturut-turut. 

2. Posisi Utang Luar Negeri dan beban pembayaran meningkat pesat. 

Kemudian COVID-19 menyerang China. Indonesia yang ekonominya sangat bergantung 

pada China mulai gagap. Karena China merupakan salah satu sumber devisa terbanyak di 

Indonesia, dalam sektor pariwisata, investasi, dan perdagangan. Akibatnya ketika COVID-19 

menyerang China, Indonesia bereaksi dengan membuat alternatif lain seperti membuka keran 

untuk negara lain masuk, salah satunya sektor pariwisata dengan membayar Buzzer 72 Miliar. Hal 

ini merupakan kebijakan yang sangat tidak bijak yang kemudian ditarik lagi oleh Jokowi beberapa 

hari lalu. Karena kondisi ekonomi Indonesia dan penerimaan pajak yang selalu menurun tiap 

tahun, maka ini berhubungan dengan opsi rapid test daripada lockdown karena ketika Jabodetabek 

dilockdown, resesi ekonomi bahkan krisis dapat menghantam Indonesia.  



Dari yang sebelumnya diprediksi perekonomian Indonesia bertumbuh di kisaran 4% saat 

COVID-19 masuk ke Indonesia, ahli-ahli ekonom mulai memprediksi ekonomi Indonesia hanya 

tumbuh 0, berapa persen sampai minus. Bahkan Bu Sri Mulyani mengatakan bisa jadi 0% apabila 

COVID-19 masih seperti ini sampai kuartal kedua. Kemarin BI merevisi angka pertumbuhan kita 

sudah turun di kisaran ±4,6% dan IMF sdh memperikaran Indo di kisaran -1% s.d 2%. Secara garis 

besar, dampak COVID-19 ini akan mempengaruhi sektor apapun. Pada pendekatan ekonomika 

kesehatan. rumus dasar untuk menghitung biaya dari sebuah penyakit adalah: Total Cost = Direct 

Cost + Indirect Cost ((Morbidity Cost (Productivity Loss) + Mortality Cost (Lifetime Earning)) 

Diskusi berlangsung interaktif dan materi yang disampaikan membuat peserta teredukasi 

dan semakin paham bahwa COVID-19 sangat berdampak pada segala aspek kehidupan khususnya 

perekonomian. Setelah menerima pemahaman materi dari Kak Adam Adhe Nugraha, terdapat sesi 

Tanya-jawab pada pukul 21.15 – 21.56 WIB sebagaimana dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Bagaimana perkembangan ekonomi syariah karena dampak COVID-19? 

Jawaban: Ekonomi syariah jelas terkena dampak, selayaknya ekonomi pada umumnya. Tetapi 

yang patut digarisbawahi, setiap krisis akan menutup banyak sektor tetapi bisa membuka beberapa 

sektor lain. Salah satunya adalah sektor tentang sosial,#rakyatbanturakyat. 

2. Pertanyaan: Kak, pendapat kakak sama orang-orang yang masih nongkrong di luar? Padahal 

sudah ada himbauan tidak boleh kumpul-kumpul. 

Jawaban: Secara tanggung jawab sosial, jelas temen-temen kita yang masih nongkrong - 

nongkrong tersebut melakukan perbuatan yang kurang bijak. Tapi tentu setiap tindakan mengambil 

risiko selalu ada alasannya. Bisa jadi banyak orang di luar sana karena lebih takut besok makan 

apa daripada COVID-19. Apalagi di luar daerah PSBB itu masih himbauan, belum terlalu 

ditegakkan. Makanya mengurusi perut mereka harusnya jadi tanggung jawab negara. Sayangnya 

negara kita tidak cukup kuat untuk melangsungkan karantina wilayah sesuai aturan yang pernah 

diterbitkan tahun 2018 lalu, dan malah memilih PSBB sesuai Perpu No 1 Thn 2020. 

3. Pertanyaan: Peran apa yang dapat kita lakukan sejak diresmikannya PSBB ini? 

Jawaban: Ikut melandaikan kurva dengan physical distancing itu peran paling konkret. Kalau ingin 

lebih, bagi yang punya kuasa bisa mainkan kebijakannya, bagi rakyat bisa bikin gerakan 

#rakyatuntukrakyat. Singkatnya, untuk menjaga konsumsi tetap berjalan agar ekonomi tidak berat 

dan meledak terlalu besar. 

4. Pertanyaan: Kak, kita sudah tau jelas COVID-19 ini punya dampak besar terhadap ekonomi, 

bagaimana ekonomi syariah memandang ini? 

Jawaban: Pada prinsipnya ekonomi syariah itu memiliki 5 tujuan yang termuat di maqashid 

syariah. Dan jelas perlindungan terhadap jiwa menjadi maqashid yang tidak bisa ditawar. Jadi, 

jelas nyawa tidak bisa ditawar dengan ekonomi. Kalau dalam sejarah, saat terjadi wabah, Umar 

pernah memberi contoh yang bijak untuk menghadapi krisis semacam ini.  

 



Mulai dari mengeluarkan semua dana zakat, setelah habis dikeluarkan seluruh harta simpanan 

Baitul Mal. Kemudian kalau belum cukup pakai nawaib/pajak bagi kaum kaya. Dan yang terakhir 

pakai sistem Takaful (semua harta diambil negara kemudian dibagikan sama rata semua). Hal ini 

semata-mata untuk menjaga kehidupan dan ekonomi agar tetap berjalan. 

5. Pertanyaan: Kak, di saat merebaknya pandemi ini kan banyak kasus-kasus seperti penimbunan 

masker dan hal itu jelas tidak boleh di dalam ekonomi syariah. Nah gimana kita sebagai ekonom 

rabbani menyikapinya dan apa yang bisa kita lakukan, Kak? 

Jawaban: Jelas penimbunan barang/ihtikar itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam ekonomi 

bahasa kerennya adalah disaster capitalism. Selalu ada orang yang mengambil kesempatan dibalik 

penderitaan orang lain. Sehingga tidak ada cara lain selain menindak tegas dari sisi pemerintah. 

Sedang dari pebisnis, harapannya jangan ikut-ikutan dengan overpricing. Karena ketika hanya satu 

dua orang saja yang melakukannya, maka yang melanggar akan menyesuaikan secara sendirinya. 

6. Pertanyaan: Apa dampak terburuk bagi ekonomi Indonesia yang mungkin saja dihadapi 

masyarakat luas jika pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil? 

Jawaban: Dampak terburuknya adalah krisis ekonomi, bahkan kemarin WTO mengeluarkan 

statement kita akan menghadapi krisis yang berbeda dari tahun 1998 ataupun 2008. Tetapi tanda-

tanda seperti krisis 1930 (great depression). Setelah sesi tanya-jawab selesai, Kak Adam Adhe 

Nugraha memberikan closing statement kepada partisipan pada pukul 21.56 – 21.59 WIB. 

Selanjutnya, diskusi ditutup oleh moderator dengan doa penutup pada pukul 21.59 – 22.02 WIB 

dan moderator juga memberikan link evaluasi DIKSI ONLINE X KUE Online kepada partisipan 

untuk mengisi demi memperbaiki DIKSI ONLINE kedepannya. Semoga dengan adanya diskusi 

online ini dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk tetap melakukan social distancing dan stay 

at home agar pandemic COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia dan perekonomian 

Indonesia pulih kembali. Pada pukul 22.00 – 22.03 WIB moderator menutup acara DIKSI X KUE 

Online ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Press Release DIKSI #2 

DIKSI Online Kedua ini mengundang pembicara dari salah satu Dosen Fakultas Ekonomi UNJ 

yakni Bapak Achmad Fauzi, S.Pd., M, Ak. Terdapat 214 peserta yang bergabung di dalam Grup 

WhatsApp DIKSI ONLINE 2. Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh moderator yakni Rizal 

Purnama Adi pada pukul 20.04 – 20.06 WIB. Dilanjutkan dengan perkenalan moderator dan 

memberikan peraturan dalam DIKSI ONLINE 2 pada pukul 20.06 – 20.07 WIB. Selanjutnya, pada 

pukul 20.07 – 20.10 WIB moderator memperkenalkan narasumber dengan memaparkan CV 

narasumber pada DIKSI ONLINE 2 kali ini yaitu Bapak Achmad Fauzi, S.Pd., M, Ak. Selanjutnya 

pada pukul 20.14 – 20.52 WIB Pak Fauzi mengawali penyampaian materinya dengan memberikan 

pengantar edukasi tentang COVID-19. 

Materi yang dikemukakan oleh Pak Fauzi yaitu COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 

menyebar di Indonesia sejak bulan Januari dan kasus pertama dari COVID-19 terjadi di Wuhan 

pada bulan November. Pada pertengahan bulan Maret pemerintah melakukan kebijakan seperti 

negara-negara lain di dunia yaitu lockdown, tetapi dalam Undang – Undang tahun 2018 bersama 

DPR di Indonesia tidak ada istilah lockdown tapi yang ada adalah karantina wilayah. Karantina 

wilayah adalah setiap masyarakat tidak boleh keluar rumah, beraktivitas di luar kecuali kebutuhan 

yang mendesak. Lain hal nya dengan PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kenapa 

akhirnya pemerintah mengambil kebijakan PSBB itu karena jika dilihat dari negara-negara lain 

yang melakukan kebijakan lockdown ada sebagian negara yang kurang berhasil seperti India yang 

akhirnya terjadi kerusuhan karena kebijakan lockdown yang tidak ada persiapan. 

Dampak Pemberlakuan PSBB adalah Kementrian Keuangan menganalisis jika Pandemic ini 

berakhir di bulan Mei maka pertumbuhan ekonomi yang targetnya 5% akan tergerus menjadi 2,3%. 

Tetapi jika pandemic ini mundur sampai dengan bulan September seperti yang diprediksi maka 

pertumbuhan ekonomi akan minus 0,4%. Dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut maka 

dampaknya adalah 

1. Penghasilan masyarakat yang semakin menurun. 

2. Di bidang penerbangan, karena PSBB ini 5% saja penerbangan yang berjalan, 95% stop 

penerbangan sehingga banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan. 

3. Di bidang Restoran, banyak restoran yang gulung tikar, pekerjanya dirumahkan. 

4. Di bidang hiburan, banyak konser dan pameran seni lainnya yang tidak berjalan. 

5. Di bidang Transportasi, banyak transportasi yang tidak beroperasi dan Travel pun tidak berjalan 

karena banyak negara-negara yang di lockdown terutama Mekkah. Karena hal ini lah Persentase 

pengangguran akan terus meningkat, Kementrian Keuangan memperkirakan persentase 

pengangguran akan meningkat hingga 7,7% jika pandemic ini sampai bulan Mei, jika sampai bulan 

September persentase pengangguran bisa sampai 10% jika penduduk Indonesia 260 juta, maka 

jumlah pengangguaran di Indonesia sampai 26 juta orang. Dengan persentase ini pengangguran 

naik sekitar 2 sampai 5,2 juta orang menganggur karena hal ini persentase orang miskin juga akan 

meningkat antara 3,7% sampai dengan 4% antara 4 sampai 5 juta orang. Tingkat inflasi juga 



bertambah sekitar 0,3% karena terhambatnya pasokan bahan makanan di bulan April ini. Karena 

hal ini lah pemerintah harus bergerak cepat, jika tidak puncak pandemic ini akan terus mundur 

sampai bulan September yang akan mengakibatkan banyaknya usaha yang gulung tikar, di PHK, 

dan sebagainya. Tapi bisa kita lihat pemerintah sudah bertindak cepat dengan mengalokasikan 

dana 400 Triliun Rupiah untuk penanggulangan COVID-19 ini. 

Solusi penanggulangan Pandemic COVID-19 

1. Pemerintah Harus turun tangan. 

2. Masyarakat harus bahu-membahu untuk tertib dan disiplin mematuhi kebijakan pemerintah agar 

mempercepat pandemic COVID-19 ini. 

3. Pemerintah Daerah harus mempertegas kebijakan PSBB dengan memberikan sanksi bagi 

pelanggar. 

4. Masyarakat kaya dan menengah membantu pemerintah untuk membantu masyarakat miskin 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena rata-rata konsumsi masyarakat kaya meningkat 10% - 

15%. 

5. Pemerintah Memaksimalkan Potensi Zakat. 

Potensi zakat di Indonesia yang dihitung oleh BAZNAS 1 tahunnya sekitar 280 – 300 

Triliun Rupiah. Kita juga akan memasuki bulan Ramadhan dimana masyarakat akan bahu-

membahu untuk membayar zakat. Orang yang diwajibkan membayar zakat mal adalah orang yang 

memiliki uang yang dipegang minimal 1 tahun atau orang yang memiliki kekayaan senilai 85 gram 

emas. Tetapi di Indonesia masyarakatnya akan bahu membahu membayar zakat mal di bulan 

Ramadhan. Jika potensi zakat ini dimaksimalkan maka akan dapat membantu relokasi anggaran 

pemerintah yang dialokasikan pemerintah. Anggaran yang bisa dialokasikan jika potensi zakat 

dimaksimalkan akan mencapai 280 Triliun Rupiah anggaran ini melebihi anggaran pemerintah 

untuk bantuan sosial yaitu 110 Triliun Rupiah yang dapat digunakan untuk membantu orang-orang 

fakir dan miskin. Jika dijumlahkan anggaran pemerintah dan zakat sekitar 300-400 Triliun Rupiah 

yang merupakan jumlah luar biasa. Hal ini juga mampu menurunkan tingkat keresahan sosial yang 

belakangan ini meningkat karena masyarakat yang membutuhkan makan. Zakat profesi juga kita 

bisa maksimalkan, zakat profesi merupakan orang-orang yang gajinya diatas PTKP cukup besar 

juga cukup banyak, seperti dokter, pengacara, dan dosen. Jika mereka memiliki uang 1 tahun dan 

85 gram emas maka wajib dimintakan zakatnya terutama saat dia gajian yang bisa dipotong 2,5%. 

Hal yang harus dimaksimalkan lagi yaitu Infaq. Infaq berbeda dengan zakat, jika zakat sifatnya 

adalah wajib untuk infaq sifatnya sunnah. Ketentuan zakat hanya 2,5% berbeda dengan infaq yang 

persentasenya tidak ditentukan hal ini tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103. Shodaqoh 

terbagi menjadi 2 yaitu shodaqoh wajib dan shodaqoh sunnah. Shodaqoh wajib itu zakat dan 

shodaqoh sunnah itu infaq. 

 

 



ZISWAF solusi untuk PSBB saat ini. Shodaqoh wajib yaitu zakat yang dapat menggelontorkan 

anggaran sebesar 280 Triliun Rupiah ditambah dengan Infaq yang persentasenya tidak ditentukan 

yang bisa mencapai 15%-20% ditambah lagi dengan adanya wakaf dimana wakaf adalah orang-

orang yang memberikan hartanya dalam aktiva tetap. Jika wakaf ini dimaksimalkan maka potensi 

nya lebih besar yaitu sekitar 2000 Triliun Rupiah dengan hal ini dapat membantu masyarakat yang 

termasuk dalam 8 golongan penerima zakat (asnaf) yang tercantum dalam QS At- taubah ayat 60. 

Maka dengan kita memaksimalkan potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf insyaallah dapat 

membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemic COVID-19 ini dan membantu masyarakat 

miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya.  

Diskusi berlangsung interaktif dan materi yang disampaikan membuat peserta teredukasi 

dan semakin paham bahwa dengan memaksimalkan ZISWAF bisa membantu masyarakat 

mematuhi PSBB menjelang Ramadhan ini. Setelah menerima pemahaman materi dari Bapak 

Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. terdapat sesi Tanya-jawab pada pukul 21.05 – 21.55 WIB 

sebagaimana dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan : Dalam PSBB ini sebenarnya ZISWAF jelas sangat memiliki pengaruh, tapi belum 

sepenuhnya masyarakat sadar akan hal itu. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat 

minimal tetangga kita akan hal itu?  

Jawaban : 

Kalau dari sisi pengetahuan masyarakat bahwa tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat 

indonesia yang mayoritas muslim sampai 85% tetapi tingkat literasi masyarakat indonesia tentang 

ekonomi islam masih rendah. Bahkan OJK pernah melakukan survei pada 2019 dari 20 orang yang 

ditanya tentang ekonomi syariah 1 paham dan 19 lainnya tidak paham atau dengan kata lain hanya 

8% saja. Dari yang paham ini belum tentu mau membayar. Nah bagaimana caranya yaitu 

1. Meluaskan angka literasi keuangan syariah yang masih minim ini. Dalam lingkup mahasiswa 

tingkat literasi keuangan syariah mulai meningkat karena adanya mata kuliah tentang ekonomi 

syariah, yang menjadi point adalah eksternal dari mahasiswa yaitu anak- anak SMA yang masih 

mempelajari ekonomi konvensional. 

2. Pelajaran ekonomi syariah dijadikan Mulok jika tidak bisa dijadikan pelajaran ekonomi, 

sehingga tingkat literasinya bisa meningkat dari SMA tentang fiqih muamalah, zakat, dan lain-

lain. 

3. Mendobrak kurikulum pendidikan agar dalam pelajaran ekonomi belum ada point-point tentang 

ekonomi syariah, dan menjadi PR dalam bidang pendidikan. 

4. Diadakan Khutbah, minimal 1 kali dalam sebulan ada satu materi tentang ekonomi syariah 

dalam setiap khutbah di masjid-masjid untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat umum. 

 

 



Dengan hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah yang tadinya 8% 

bisa meningkat hingga 30%. Bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada tetangga, 

memberikan literasi kepada tetangga kita tentang ekonomi syariah, saat ngobrol kita bisa 

memasukkan point-point ekonomi syariah. Karena tercantum dalam hadist yang artinya 

“sampaikanlah dariku walau satu ayat”. Maka darisitu kita sebagai tetangganya wajib 

memberitahukan tentang ekonomi syariah.  

2. Pertanyaan : sebenarnya seberapa penting zakat dimasa pandemic seperti ini ? dan apa yang 

sebaiknya kita lakukan sebagai generasi milenial ? Krisis ekonomi sebelumnya sudah pernah 

terjadi pada tahun 1998 dan 2006, pada masa itu peran ekonomi syariah atau bank syariah unggul 

dibandingkan konvensional, lalu apakah pandemic COVID-19 ini, peran dan langkah apa yang 

diambil oleh ekonomi islam ? 

Jawaban : 

Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan di 2008 krisis di Amerika yang juga menjadi krisis global. 

Itu banyak sekali terjadi puncak krisis yang bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. 

Pembelajarannya adalah pada 1998 ada 11 bank konvensional yang ambruk, bank syariah tetap 

berdiri tegak. Pada 2008 sama kondisinya dimulai dari bank baring di Amerika karena adanya 

kredit macet justru banyak bank syariah yang muncul dan menjamur. Dari 2 sisi sejarah ini 

harusnya kita menjadi orang yang arif dan dapat mengambil ibroh dari sejarah tersebut yaitu 

ekonomi konvensional sebenarnya rapuh karena tidak ada sisi kemanusiaan, berbeda dengan 

ekonomi syariah selain mementingkan kesejahteraan, laba, dan profit tetapi juga mementingkan 

kemanusiaan karena memang ekonomi syariah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Al – 

Quran banyak ayat yang menjelaskan ekonomi syariah yang jika kita mengaplikasikan kita bisa 

mencapai kesejahteraan, keuntungan, dan kemenangan antara bank dan nasabahnya. Peran yang 

diambil oleh ekonomi islam, di pemerintah ada KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) tetapi 

diganti menjadi KNEKS ( Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah) yang cakupannya lebih 

luas tidak hanya focus di keuangan saja, maka pelaku-pelaku UKM menjadi bidikan Ekonomi 

Syariah yang diinisiasikan oleh BAPPENAS dan Wakil Presiden yang sudah banyak aksi nya 

dalam membantu ekonomi syariah.Dalam aksi nyata dalam pandemic ini, memang baru sebatas 

diskusi bagaimana zakat dan infaq dapat segera digulirkan. Bahkan 1 minggu kemarin sudah ada 

anjuran untuk membayar zakat dan badan amil zakat dapat mendistribusikan zakatnya untuk 

membantu masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19 ini. 

3. Pertanyaan : kalau zakatnya dialokasikan untuk korban COVID-19 /lembaga penanganan 

COVID-19 ? 

Jawaban : Dari QS. At-Taubah: 60 dijelaskan bahwa zakat harus di prioritaskan kepada fakir 

kemudian miskin dan seterusnya. Perbedaan fakir dan miskin itu, fakir adalah dia tidak tau besok 

makan apa, tetapi kalau miskin adalah dia tau ,makan apa tapi tidak mencukupi. Yang terdampak 

COVID-19 rata-rata adalah orang-orang yang fakir dan miskin yang bisa dijadikan prioritas utama. 

Yang kedua adalah para penghutang akibat pandemic COVID -19 ini. Semua 8 asnaf ini di 

prioritaskan tapi diutamakan Fakir dan miskin. 



4. Pertanyaan : Kalau PSBB ternyata di perpanjang lagi, kira-kira sector apa yang paling 

berdampak ? 

Jawaban : Sektor yamg terdampak adalah Penerbangan yang sangat terpukul, tidak ada penumpang 

tetapi tetap harus bayar hutang pesawat, perawatan pesawat, Hotel, Travel, Restoran, Industri 

hiburan, Transportasi barat, laut, dan darat, Bank – bank dan leasing, Sekolah – sekolah swasta, 

pembayaran bulan April rata-rata 40% tidak bayar/nunggak, Kampus swasta, UKM yang menjadi 

penopang ekonomi tertinggi. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar pandemic ini cepat berlalu 

terutama di waktu-waktu mustajab yaitu di waktu sahur dan waktu menjelang berbuka, jika kita 

berdoa bersama insyaalah pandemic ini akan cepat berlalu. Setelah sesi tanya-jawab selesai, Bapak 

Achmad Fauzi, S.Pd., M. Ak memberikan closing statement kepada partisipan pada pukul 21.55 – 

21.57 WIB. Selanjutnya, diskusi ditutup oleh moderator dengan doa penutup pada pukul 21.57 – 

22.04 WIB dan moderator memberikan link evaluasi DIKSI ONLINE 2 kepada partisipan untuk 

mengisi demi memperbaiki DIKSI ONLINE kedepannya. Semoga dengan adanya diskusi online 

ini dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk tetap melakukan social distancing dan stay at 

home agar pandemic COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia dan perekonomian Indonesia 

pulih kembali. Pada pukul 22.04 – 22.06 WIB moderator menutup acara DIKSI ONLINE 2 ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Press Release DIKSI #3 

DIKSI Online 3 mengundang pembicara dari Direktorat Pemberdayaan Waqaf dan Zakat 

Kementerian Agama RI yakni Iqbal Fadli Muhammad S.EI, M.Si. Diskusi diadakan melalui 

Google Meet. Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh moderator yakni Fanny Julianto pada 

pukul 12.51-12.54 WIB. Dilanjutkan dengan perkenalan moderator dalam DIKSI ONLINE 3 pada 

pukul 12.54-12.57 WIB. Dilanjutkan tilawah 12.57- 13.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 13.00-

13.04 WIB moderator memperkenalkan narasumber dengan memaparkan CV narasumber pada 

DIKSI ONLINE 3 kali ini yaitu Iqbal Fadli Muhammad S.EI, M.Si. Selanjutnya pembacaan 

susunan & peraturan kajian pada pukul 13.04-13.07 WIB Selanjutnya pada pukul 13.07-14.48 

WIB Kak Iqbal mengawali penyampaian materinya dengan memberikan pengantar edukasi 

tentang Fintech atau Financial Technology. Fintech atau Financial Technology merupakan 

perpaduan antara keuangan dan teknologi yang mengubah pola dan sistem bisnis. Fintech terbagi 

menjadi 4 jenis yaitu : 

1. Payment, Clearing & Seattlement: fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik 

yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia 

2. Deposit, Lending & Capital Lending: Fintech yang terdiri dari P2P Lending dan crowdfunding. 

Fintech jenis P2P lending menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari 

pinjaman dalam satu platform. Satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari 

beberapa investor. 

3. Market Support/agregator: Fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, 

fitur hingga manfaat. Aggregator memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi pasar yang 

bisa dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhan. Cakupan fintek terdiri dari lending, 

blockchain/crypto, regtech, personal finance, payment/billing, insurance, capital markets, wealth 

management, money tranfer, mortgage. Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa 

dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan 

perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, 

KreditGogo dan Tunaiku. Aturan lebih mendalam mengenai fintek terdapat pada Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Per Februari 

2020, Grup Inovasi Keuangan telah memberikan status tercatat kepada 90 permohonan IKD yang 

dikelompokkan ke dalam 18 klaster. Penjelasan lebih dalam mengenai 18 klaster tersebut terdapat 

dalam peraturan OJK nomor 77/PJOK.01/2016. 

Fintech Syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dimana 

dalam fintech syariah menjauhi transaksi yang dilarang dalam islam seperti riba, gharar, maysir 

tadlis, dll. Fintech syariah mengedepankan nilai islami yang didalamnya terdapat keseimbangan, 

keadilan, dan sesuai syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Model pembiayaan fintech 

syariah diantaranya pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan pengadaan barang pesanan 

pihak ketiga, pebiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 

pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiyaan untuk 

pegawai, pembiayaan berbasis komunitas. AFSI mencatat terdapat lebih dari 100 anggota dari 



fintech syariah yang terdiri dari perbankan syariah, institusi keuangan, investasi syariah, dll. 

Fintech syariah tidak hanya mengikat pada akad syariah saja namun pada keseluruhan business 

process yang sesuai syariah dan mengedepankan pembagian risiko dan meraup niche market 

syariah. Sedangkan fintech konvensional beresiko tinggi meski mendapat banyak profit. Selain itu 

masih mengandung riba dan masih bergantung pada proses koleksi. 

Ekosistem fintech syariah terdiri dari ekosistem komunitas (majelis talim, ormas), 

ekosistem pembayaran (perbankan syariah, pembayaran daring), ekosistem investasi, donasi, 

ekosistem industri (otomotif, properti, komsumsi), ekosistem negara (pajak). Dalam fintech 

syariah terdapat dompet online berbasis syariah, target pasar syariah, kegiatan sosial, pertanian 

syariah, cicilan syariah, makanan halal. Peluang dan Tantangan Fintech Syariah. Mayoritas 

penduduk Indonesia 64% masih unbanked, sehingga dapat memperbesar jumlah target calon 

pengguna fintech syariah. Selain itu Ekonomi Syariah terus mengalami perubahan termsuk fintech 

syariah yang didukung oleh teknolog yang mapan. Regulasi untuk fintech syariah masih dalam 

tahap penggarapan sehingga, menciptakan peluang untuk berinovasi melalui fintech syariah. 

Tantangan fintech syariah adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam keuangan 

syariah termasuk fintech syariah. SDM dalam bidang ekonomi syariah masih kurang. Selain itu, 

sinergi antara sesama lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial seperti zakat dan wakaf masih 

lemah. 

COVID-19 menyebabkan menurunnya perekonomian global yang juga menurunkan 

perekonomian domestik. Kegiatan ekspor dan impor juga terhambat. Begitupun dengan konsumsi 

pemerintah, swasta, investasi dan pada akhirnya PDB domestik jatuh. Terdapat banyak sektor yang 

terdampak dari COVID-19 termasuk dalam dunia bisnis. Secara fiskal, penerimaan pajak ikut 

menurun. Sektor yang paling terdampak dalam fintech syariah diantaranya pariwisata seperti hotel, 

restourant, tempat hiburan dll, sektor automotif, sektor transportasi, sektor konstruksi dan 

perumahan, sektor manufaktur, sektor keuangan dan sektor migas. Sedangkan sektor yang 

mendapat manfaat dari COVID-19 adalah sektor kesehatan dan turunannya, sektor teknologi, 

sektor pertanian, sektor retail dan pasar swalayan. OJK mengeluarkan peraturan nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan dari Dari dampak 

COVID-19. Dalam sektor riil permasalahan yang terjadi adalah permintaan meningkat melebihi 

batas normal sedangkan nilai penawaran tidak mampu memenuhi. Pendapatan mengalami 

penurunan akibat sebagaian kegiatan ekonomi terhenti, sebagaian WFH pendapatan tenaga kerja 

menurun. Perusahaan yang tidak mampu bertahan mengurangi jumlah pegawai atau merumahkan 

sementara, daya beli turun. 

Fintech di masa pandemi COVID-19 menerapkan kalsifikasi zona merah dan hijau. Untuk 

P2P Lending, pendampingan dan monitoring borower dengan menahan borower baru pinjaman 1 

tanpa ada riwayat. Selain itu menganalisa risiko bisnis yang terdampak, terutama kebutuhan 

primer. Relaksasi bank berbeda dengan fintech, karena posisi bank hanya fasilitator. Fintech 

syariah hadir dengan membantu kebutuhan utama dan membantu sebagai mustahik (gharimin) dan 

menjadikan program pemberdayaan zakat bagi BAZNAZ dan LAZ. Inovasi pada fitur fintek 

syariah dengan menggabungkan ZIWAF melalui BAZNAZ dan LAZ, melakukan charity dengan 



csr perusahaan, menggalang dana sendiri. Bentuk donasi yang menjadi solusi melalui konser amal 

dan bentuk kampanye lain. Seperti kitabisa.com mengadakan konser amal #dirumahaja, 

benihbaik.com membuat champaign terkait COVID-19. Dalam fintech konvensional borower 

tidak bisa membayar cicilan dan lender fintech perlu dana pengembalian investasi dan bagi hasil. 

Fintech syariah hadir untuk membantu kebutuhan utama dan membantu sebagai mustahik 

(gharmin) dan menjadikan program pemberdayaan bagi BAZNAZ dan LAZ. 

Fintech syariah menerapkan Cash For Work di masa COVID-19. Kegiatan cash for work 

menyasar kelompok rentan seperti ojek online, sopir angkot, buruh kasar, pengamen, dll. Dengan 

tujuan menghindari mereka dan kefakiran dan mencegah terjadinya kerentanan sosial dan 

kriminalitas di jalanan dan masyarakat. Pada model ini mereka diberikan uang cash sebagai 

kompensasi. Cash for work juga menyasar kelompok usaha mikro seperti pedagang gorengan, 

tukang jahit keliling, pedagang kecil dll. agar mereka memiliki dukungan kebutuhan dasar selama 

terjadinya penurunan omset. Program ini mengoptimalkan manfaat zakat dengan memberikan 

kompensasi serupa sembako dari usaha binaan juga seperti melalui Zmart. Cash for work juga 

menyasar pada kelompok disabilitas yang disesuaikan dengan keahlian kelompok. Kegiatan ini 

memperhatikan lamanya beban kerja yang dilakukan. Bantuan yang diberikan dengan pemberian 

akses pemasaran atau bantuan lain yang relevan. Selain itu bantuan untuk mustahik. Keriteria 

mustahik antara lain usaha mikro yang terdampak COVID-19, berusia dibawah 50 tahun, dan 

bersedia memenuhi ketentuan BAZNAZ. Dalam penanganan Pandemi COVID-19 Fintech syariah 

membagi kedalam beberapa kluster yaitu kluster dakwah, kluster ketenagakerjaan, kluster 

kesehatan, kluster ekonomi rumah tangga, kluster ketenagakerjaan disabilitas, dan kluster UMKM. 

Inovasi yang dilakukan oleh fintech syariah dalam teknologi, SDM, dan Big Data. Penerapannya 

dengan membuat fitur donasi melalui BAZNAZ dan LAZ, mengumpulkan donasi dengan CSR 

perusahaan, dan menggalang dana personal. Peran mahasiswa untuk mengembangkan fintech 

dapat melalui pembuatan skripsi tentang fintech syariah, menjadwalkan magang di fintech syariah, 

memperluas skill khusus seperti IT, pembuatan web, desain, bahasa dan kepenulisan. 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan membuat peserta 

teredukasi dan semakin paham bahwa dengan memaksimalkan Fintech Syariah dapat membantu 

masyarakat dalam kegiatan sosial dan memudahkan pembayaran berbasis syariah. Setelah 

menerima pemahaman materi dari Kak Iqbal Fadli Muhammad S.Ei, M.Si terdapat sesi Tanya-

jawab sebagaimana dirangkum sebagai berikut: 

Pertanyaan : 

1. Dari beberapa jenis fintech syariah di Indonesia seperti p2p landing, crowdfunding, payment 

dsb. yg paling berpotensi dalam peningkatan prospek ekonomi dan keuangan syariah itu yang 

mana kak? dan untuk perbankan syariah yg juga memiliki fintech jenis crowdfunding apakah ini 

gaakan tumpang tindih dalam pengelolaannya kak? 

Jawaban: Yang paling berpotensi dalam prospek ekonomi adalalah fintech payment karena mampu 

menarik masyarakat dari kelas manapun, kalau P2Plending hanya dari segi investasi saja. Selain 

itu, pada fintech crowdlfunding juga memiliki peluang yang begus karena terdapat riset yang 



menunjukan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah karena 

mampu memberikan bantuan dari langsung dengan mengumpulkan zakat, infaq, sedekah. Fungsi 

tersebut masuk ke dalam fintech crowdfunding. Fintech syariah sebagai lembaga keuangan syariah 

dengan berbasis sosial. Namun, perkebankan syariah tidak bisa bergabung dengan fintech syariah 

karena dari segi branding dan fungsi berbeda. 

2. Kak bisa gak sih dari jenis fintech syariah yang sudah dijelaskan tadi bisa disalahgunakan sama 

orang yang tidak bertanggungjawab? 

Jawaban : Bisa, terutama dalam donasi misalnya kampanye donasi melalui kitabisa.com yang 

disalah gunakan untuk membeli keperluan pribadi. maka dari itu, saat ini fintech syariah seperti 

kitabisa.com hanya menjalankan sedekah dan infaq malalui kerjasama dengan BAZNAZ jadi yang 

sudah terdaftar dan terverifikasi sehingga akan mengurangi penyalahgunaan dana dan berita hoax 

3. Potensi pertumbuhan fintech syariah sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan digital ready country dengan jumlah pengguna 

internet yang sangat besar, bagaimana peran mahasiswa untuk memaksimalkan potensi ini? 

Jawaban: Permasalahan di indoensa ada pada tingkat literasi keuangan masih rendah. Peran 

mahasiswa harus lebih diperbanyak dengan membuat postingan di sosial media ataupun membuat 

konten kreatif youtube untuk mengenalkan fintech syariah dan mengedukasi masyarakat agar 

fintech syariah mempunya pangsa pasarnya. 

4. Dari data kan selalu digaungkan potensi zakat Indonesia 200triliun lebih dan baru berapa 

persennya yg terserap. Apakah data itu karena banyaknya lembaga zakat yg ada, jadi pendataan 

para Muzakki yg sudah membayar zakat tidak terdeteksi atau lebih sulit untuk di data? Apa 

kelebihan dan kekurangan jika semakin banyak lembaga ziswaf? 

Jawaban: Total penerimaan zakat merupakan total secara keseluruhan dari jumlah zakat 

perusahaan, profesi, emas, barang tambang, pertanian dan di total secara keseluruhan. Terdapat 

kurang lebih 545 Fintech Syariah yang menyerahkan data zakat dan terdaftar dalam BAZNAZ dan 

LAZ. Kelebihan lembaga ziswaf adalah mampu menampung pembayaran zakat dengan mudah. 

Permasalahan di awal oleh muzaki adalah tidak terdata dan terverifikasi antara zakat dan sedekah 

dengan baik karena tertulis hamba allah dengan nomial yang tidak tepat untuk zakat. 

Kekurangannya adalah tidak bersinergi dan programnya cenderung sama sehingga terjadi menjadi 

tumpang tindih. 

5. Apakah return dari P2P syariah dengan P2P konvensional sama atau lebih tinggi? Dan apakah 

ada pilihan return yg di inginkan? 

Jawaban: Konvensional lebih tinggi karena bagi hasilnya 18%. Sedangkan syariah hanya 12%. 

Pilihan untuk return yang diinginkan bisa memilih seperti amanah syariah dan yang lainnya. 

Fintech syariah menjadi masalah karena cost of fundnya masih mahal dan sulitnya akses teknologi 

yang valid. 



6. Kak dalam pembiayaan P2P tentu memiliki risiko investasi. nah dalam kondisi pademi saat ini 

bagaimana fintech ini dapat melakukan credit scoring untuk mastiin operasional bisnis UKM ini 

sehat dalam sisi kualitatif dan kuantitatif? 

Jawaban: Untuk resiko investasi tentu akan ada skoring terbaru seperti penurunan dari A- ke B. 

Pendanaan dari fintech masa pandemi ini juga menurun. Ketika fintech menerapkan zona merah 

dan hijau maka hanya akan bisa menunggu sampai kondisi aman. Perusahaan fintech syariah 

menelaah dan menurunkan skoring. 

7. Kak sebenernya tantangan terbesar apa yang dihadapi fintech syariah di indonesia? 

Jawaban: Aspek cost of fund mahal, kualitas SDM rendah, dan teknologi. Fintech tidak punya 

kantor sehingga mengandalkan teknologi. Sedangkan teknologi masih kurang. 

8. Kak izin bertanya, setangkap saya p2p fintech syariah sistemnya lebih ke partnership daripada 

pembiayaan, apa semua fintek syariah tidak menerapkan denda ke nasabah nya kalo pengembalian 

pinjaman nya lebih cepat atau terlambat ketika terdapat kondisi kaharJika tidak ada denda lalu 

bagaimana jaminan sistem pengembaliannya? 

Jawaban: Fintech syariah mengembangkan sistem mudharabah yaitu bagi hasil.Misal 30% yang 

dibagaikan melalui investasi ijrohnya 16% dan 14% untuk investor. P2P lending selain investasi 

tapi juga membantu secara sosial. Denda itu macam-macam tapi tidak bisa masuk ke dalam 

pendanaan bank. Masuknya ke dalam dana halal yang dimanfaatkan untuk biaya sosial sepeti 

beasiswa, pembangunan jalan, dan kegiatan sosial lain. Pada umunya fintech syariah 

menggunakan sistem tanggung renteng jadi beberapa daerah ditanggung oleh daerah lain. Terdapat 

jaminan asuransi karena fintech syariah sebagai fasilitator bukan penjamin. Setelah sesi tanya-

jawab selesai, Kak Iqbal Fadli Muhammad memberikan closing statement kepada partisipan pada 

pukul 14.48-14.57 WIB. Selanjutnya, pengumuman link evaluasi diksi + survey one man one atm 

Syariah pada pukul 14.57-15.00 WIB dan moderator memberikan link evaluasi DIKSI ONLINE 

3 kepada partisipan untuk mengisi demi memperbaiki DIKSI ONLINE kedepannya. Semoga 

dengan adanya diskusi online ini dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk tetap melakukan 

social distancing dan stay at home agar pandemic COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia 

dan perekonomian Indonesia pulih kembali. Pada pukul 15.00-15.03 WIB pembacaan doa penutup 

kemudian moderator menutup acara DIKSI ONLINE 3. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Press Release DIKSI #4 

DIKSI Online ke-4 yang kali ini berkolaborasi dengan Simpul Bangsa yang merupakan 

agenda dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM FE), mengundang Pak 

Hendro Wibowo,SEI., MM., CFP sebagai pembicara. Beliau adalah Pengurus Pusat 

Masyarakat Ekonomi Syariah dan Sekretaris V Pengurus Pusat IAEI. Diskusi ini dilaksanakan 

di platform Google Meet. Acara ini dimulai dengan pembukaan DIKSI Online 4 X Simpul 

Bangsa oleh moderator pada pukul 13.00–13.02 WIB. Dilanjutkan dengan perkenalan 

moderator dalam DIKSI Online 4 X Simpul Bangsa yakni Aam Ar-Rosyad pada pukul 13.02-

13.04 WIB. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Said Maulana 

pukul 13.04-13.07 WIB. Pada pukul 13.07-13.10 seluruh partisipan di Google Meet 

menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Ekonom Rabbani 

pada pukul 13.10-13.13. 

Selanjutnya, pada pukul 13.13-13.14 WIB moderator membacakan teknis dan peraturan 

peserta dalam mengikuti rangkaian DIKSI Online 4 X Simpul Bangsa ini. Kemudian 

moderator memperkenalkan pembicara pada DIKSI Online 4 X Simpul Bangsa kali ini yaitu 

Bapak Hendro Wibowo, SEI., MM., CFP dan memaparkan CV beliau pada pukul 13.14-13.17. 

Pada pukul 13.17- 14.14 WIB Pak Hendro Wibowo menyampaikan materi mengenai 

pergerakan ekonomi industri halal di berbagai sektor, baik sebelum pandemi, saat  

KONDISI INDUSTRI HALAL SEBELUM PANDEMI COVID-19: 

 

Data konsumsi muslim seluruh dunia menurut data dari The Global Islamic Economy 

tahun 2018 mencapai expenditure sebesar US$ 2,2 T dan pertumbuhan ekonominya mencapai 

5,2% per tahun. Konsumsi yang dimaksud pada data ini adalah industri halal dari berbagai sektor 

yaitu makanan halal, tren fashion, halal lifestyle, media dan rekreasi, pariwisata halal, farmasi 

atau obat-obatan halal, dan kosmetik halal. Dan ketika pandemi COVID-19 ini menyebar di 

seluruh dunia, industri halal ini terdampak sekali perkembangannya. Seperti misalnya pada 

momen Idul Fitri dan Ramadhan, seharusnya pada masa-masa ini adalah masa kenaikan 

pertumbuhan sektor industri halal. Namun karena adanya pandemi ini, sektor industri halal pada 

waktu Idul Fitri dan Ramadhan tidak berkembang dengan optimal. 

Di tahun 2020 sebelum pandemi, sektor yang sangat mendominasi industri halal global 

adalah makanan halal, islamic fintech, dan umrah. Berdasarkan data Global Islamic Indicator 

Ranking, Indonesia berada di posisi ke-5 tertinggi sebagai negara yang mendominasi 

pertumbuhan ekonomi industri halal global. Diprediksi oleh The Global Islamic Economy pada 

tahun 2024 nanti total expenditure konsumsi di sektor industri halal mencapai US$ 3,2 T. 

Indonesia berada di posisi ke-5 dengan meraih score 49 di data peringkat Global Islamic 

Economy Indicator Score periode 2019-2020. Sangat jauh tertinggal dari negara tetangga 

Indonesia, yaitu Malaysia yang memimpin di peringkat 1 dengan score 111. Ini merupakan PR 

bersama untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memajukan industri halal di 

Indonesia. 

 



 

Di sektor islamic finance, Indonesia berada di posisi 5 besar secara global. Pada sektor 

halal food, Brazil dan Australia menempati posisi 3 besar yang mendominasi industri tersebut. 

Disusul di bawahnya negara timur tengah seperti Sudan, Pakistan, Oman, dan Turki. Indonesia 

tidak menjadi Top 10 di sektor industri halal ini, Indonesia masih sebatas dengan kegiatan 

konsumerisasi saja di bidang halal food. Indonesia perlu belajar dari negara-negara Top 10 yang 

mendominasi industri halal food secara global. Sektor pariwisata halal Indonesia berada di 

peringkat ke-4. Sektor ini sedang difokuskan oleh Kementerian Pariwisata untuk dikembangkan. 

Pada sektor fashion, Indoensia memiliki potensi yang besar. Sudah banyak brand yang 

bermunculan di Indonesia yang meluncurkan tren fashion yang halal. Indonesia tidak termasuk 

salah satu negara yang mendominasi industri halal global di bidang media dan rekreasi, 

begitupun pada sektor farmasi halal. 

Untuk mencapai keunggulan dalam mengembangkan industri halal, salah satu langkah 

tepat yang dilakukan Malaysia adalah menerbitkan sertifikat halal untuk seluruh dunia. 

Sedangkan LPPOM Indonesia hanya beberapa negara saja di dunia yang diterbitkan sertfikat 

halalnya, salah satunya Taiwan. Selain itu Malaysia sangat menggenjot keuangan islami, 

khususnya di bidang fintech. Malaysia adalah pelopor keuangan syariah berbasis fintech. 

Pariwisata di Malaysia juga banyak yang sudah tersertfikasi halal. Malaysia juga banyak bekerja 

sama dengan negara-negara di dunia untuk melakukan perdagangan islami secara global. 

Adanya event-event di Malaysia terkait industri halal secara global juga memiliki pengaruh 

besar dalam perkembangan perdagangan islami secara global. Kegiatan-kegiatan seperti ini 

yang perlu Indonesia contoh dalam mengembangkan pertumbuhan sektor industri halal secara 

global. 

Setelah Malaysia, Uni Emirat Arab memimpin di posisi ke-2 dalam mengembangkan 

perekonomian sektor industri halal. Langkah yang dilakukan Uni Emirat Arab diantaranya 

adalah mendeklarasikan bahwa negara ini adalah pusat perdagangan islam di dunia. Investasi 

dan perjanjian dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan China dan negara lainnya dalam 

mengembangkan industri halal negaranya. Dari dua contoh negara ini dapat disimpulakan 

bahwa event internasional dan komitmen pemerintah mengenai perdangan industri halal secara 

global merupakan faktor yang membuat sektor industri halal suatu negara dapat berkembang 

maju. Sedangkan Bahrain di posisi ke-3 melakukan akuisisi dan merger bank/lembaga keuangan 

syariah negaranya dalam mengembangkan potensi industri halal di sektor keuangan. Selain itu 

Pemerintah Bahrain juga menggenjot peluncuran fintech syariah. Saudi Arabia berada di posisi 

ke-4 karena membuka diri untuk pariwisata halal di negaranya dengan lebih dari 30 negara. 

Negara ini memfokuskan untuk mengoptimalkan sektor pariwisata halal, media dan rekreasi 

halal dalam perdagangan industri halal secara global. Turki dalam mengembangkan industri 

halal secara global mengoptimalkan industri fashion dan halal lifestyle. Selain itu Turki juga 

mengembangakan halal food melalui kerja sama dengan berbagai negara seperti Spanyol, Rusia, 

dan Kroasia. Negara-negara ini mendpatkan sertifikat halal atas produksi makanannya dari 

Turki. 

 



Sektor Halal Food 

Secara global, total spending konsumsi masyarakat dunia pada sektor ini adalah sebesar 

US$ 8T. Komponen yang ada pada sektor halal food adalah bahan baku halal, pakan halal, halal 

food technology, penjualan makanan secara retail, ataupun penjualan makanan secara e-

commerce. Pengekspor utama halal food dalam perdagangan global di sektor industri halal ini 

adalah Australia, Sudan, India, dan Turki. Indonesia menduduki negara nomor 1 yang 

mengonsumsi halal food. 

Sektor Pariwisata Halal 

Total konsumsi masyarakat dunia pada sektor ini mencapai US$ 1,6 T. Komponen pada 

sektor pariwisata halal diantaranya adalah ibadah umrah dan outbond muslim travels, baik digital 

ataupun non digital, serta resort halal. 5 negara teratas yang paling menjadi destinasi muslim 

travelers adalah Turki, Uni Emirat Arab, Rusia, Perancis, dan Malaysia. Indonesia menempati 

posisi ke-5 sebagai negara terbanyak yang muslimnya melakukan halal travel outbond ke negara 

lain. 

Sektor Mode Pakaian Halal 

Total konsumsi secara global masyarakat muslim dalam sektor ini adalah sebesar US$ 

283 M. Komponen-komponen yang menarik pada sektor mode pakaian halal adalah mode 

pakaian pria, mode pakaian mewah, mode pakaian sederhana, penjualan pakaian secara e-

commerce, dan katalog-katalog pakaian yang selalu baru. Pada sektor ini Turki sangat 

mengoptimalkannya sehingga menempati posisi 5 besar negara pengekspor pakaian halal. 

Namun di posisi ke-1 China menduduki sebagai negara pengekspor pakaian halal tertinggi 

secara global. Indonesia masih bertahan untuk menjadi negara konsumerism. Pak Hendro 

Wibowo berpendapat, seharusnya Indonesia harus bisa menjadi negara Top 5 pengekspor sektor 

industri pakaian halal secara global, karena brand pakaian halal di Indonesia sudah merebak. 

Sektor Farmasi Halal 

Total konsumsi masyarakat muslim secara global pada sektor ini sebesar US$ 92 M. Pada 

sektor industri halal ini yang sedang dikembangkan adalah produk halal gelatin, halal vaksin, 

pengobatan alami penyakit dengan cara halal, dan obat-obatan nutrisi yang berbahan baku halal. 

Negara utama dalam mengekspor halal farmasi ini adalah Jerman, Perancis, India, dan Inggris. 

Indonesia berada sebagai nergara pengonsumsi terbanyak nomor 4 dalam sektor industri halal 

ini. Lagi-lagi ini adalah PR bagi kita untuk dapat mengembangkan sektor industri halal di 

Indonesia. Agar dapat menjadi negara pengekspor. 

Sektor Kosmetik Halal 

Total konsumsi masyarakat muslim secara global pada sektor ini sebesar US$ 64 M. 

Negara eksportir untuk sektor industri halal ini adalah Perancis, Uni Emirat Arab, Jerman, dan 

China. Indonesia menjadi negara ke-2 konsumen terbanyak di sektor industri ini. Potensi-potensi 

yang dikembangkan di sektor industri halal ini adalah nail polish halal, krim wajah halal, 

parfum, dan penjualan komestik e- commerce. 

 



Sektor Media dan Rekreasi Halal 

Total konsumsi masyarakat muslim secara global pada sektor ini sebesar US$ 220 M. 

Negara eksportir untuk sektor industri halal ini adalah China, Uni Emirat Arab, Inggris, dan 

Rusia. Indonesia masih tetap menjadi konsumen pasar ini dengan menduduki posisi ke-6 negara 

yang terbesar mengonsumsi sektor industri ini. Concern sektor media dan rekreasi halal 

diantaranya adalah produksi film dan kartun muslim, aplikasi berbasis syariah, games syariah, 

edukasi islam, dan platform musik islami (nasyid). 

KONDISI INDUSTRI HALAL SAAT INI 

COVID-19 ini memang berpengaruh pada industri halal. Sektor industri halal seperti 

pariwisata halal, tren fashion halal, dan kosmetik halal merupakan sektor yang sangat terdampak 

oleh pandemi COVID-19 ini. Pariwisata merupakan salah satu hal yang dilarang untuk 

dilakukan di masa pandemi ini karena mengakibatkan resiko penyebaran virus yang tinggi. 

Selain itu, seharusnya tren fashion halal, dan kosmetik halal mengalami kenaikan positif pada 

masa Idul Fitri dan bulan Ramadhan. Namun karena adanya pandemi COVID-19 sektor ini jadi 

bertumbuh negatif. 

Sektor industri halal yang tidak banyak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah 

sektor makanan halal, farmasi halal, dan media rekreasi halal. Makanan dan farmasi di kondisi 

pandemi masih dibutuhkan masyarakat. Jika berbicara peluang, sektor industri halal di masa 

seperti ini sebaiknya memasuki ranah digital. Pengoptimalannya dapat di bidang edukasi, 

makanan, webinar, dan zakat. 

KONDISI INDUSTRI HALAL PASCA COVID-19 

Pada pertengahan bulan Juni 2020, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2020 terkait Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam 

Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Yang ada pada kawasan industri halal seperti 

tenant-tenant, bahkan sumber air sebagai bahan baku produk sudah tersertifikasi halalnya. Di 

kawasan ini segala penunjang industri dan proses produksinya sudah tersertifikasi halal. 

Peraturan kementerian ini merupakan suatu pelayanan terpadu berupa percepatan prioritas 

ekspor/impor bahan baku dan barang jadi halal, dan kemudahan sertifikasi produk halal. 

Kriteria kawasan industri halal yaitu seluruh area kawasannya dialokasikan untuk 

perusahaan industri yang menghasilkan produk halal, atau kawasan industri yang sebagian 

areanya merupakan zona khusus berupa hamparan lokasi utuh yang digunakan untuk 

menampung perusahaan industri yang menghasilkan produk halal. 

Kawasan industri halal di dalam areanya menyediakan sarana dan prasarana yang secara 

fungsi dan lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kehandalan perusahaan industri di 

dalamnya untuk menghasilkan produk halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang jaminan produk halal. 

Persyaratan adanya kawasan industri halal yaitu, adanya izin usaha kawasan industri 

dan/atau izin perluasan kawasan industri. Selanjutnya adanya rencana induk/master plan 

kawasan industri halal dan menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan. Saat ini ada lima 

kawasan industri halal yang sedang diproses. 



Pada akhirnya nanti di Indonesia akan tercipta suatu ekosistem halal dimana seluruh 

komponen terintegrasi kehalalannya, mulai dari keahlian pekerja, produksinya, pelayanannya, 

pemerintahan, pemasaran, media rekreasinya, dan infrastrukturnya. Salah satu master plan 

kawasan industri halal yang sedang diproses, yaitu Bintan Inti Industrial Estate, merancang akan 

adanya residen, gedung perkantoran, dan pabrik pemrosesan produk makanan yang halal. 

 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan membuat peserta 

teredukasi dan semakin paham bahwa masyarakat Indonesia perlu memaksimalkan industri 

halal tidak hanya untuk mengonsumsi tapi juga memproduksi dengan harapan agar produk halal 

Indonesia dapat bersaing secara global dan menjadi eksportir terbesar. 

Setelah menerima pemahaman materi dari Pak Hendro Wibowo, SEI., MM., CFP, terdapat sesi 

tanya- jawab sebagaimana dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Sektor industri halal apa yang paling berpotensi menaikkan GDP di pasca 

pandemi nanti? 

Jawaban: Halal food merupakan sektor yang saat ini masih bisa bertahan dibandingkan 

dengan sektor industri halal lainnya. Namun sebenarnya yang memberikan potensi paling 

besar adalah sektor pariwisata halal. Jika banyak wisatawan muslim datang ke Indonesia pada 

akhirnya juga akan berdampak ke sektor industri halal lainnya seperti halal food. Dan di 

kondisi pandemi seperti ini, tidak ada wisatawan yang datang ke Indonesia. Mau tidak mau 

yang berpotensi saat ini untuk dikembangkan dalam jangka pendek adalah halal food. 

 

2. Pertanyaan: Langkah konkrit apa yang dapat dilakukan masyarakat muslim Indonesia 

untuk bisa membantu mengembangkan industri halal baik jangka pendek maupun jangka 

panjang? 

Jawaban: Dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2020 maka di 

Indonesia akan banyak dibuat kawasan industri halal sehingga akan membentuk ekosistem 

industri halal. Dan pada eksosistem industri halal, kita sebagai masyarakat muslim dapat 

mengembangkan diri sebagai human capital yang berkontribusi pada lembaga-lembaga 

pengawasan/pelaksanaan industri halal seperti Lembaga Penjamin Halal dan Sistem 

Informasi Industri Nasional.Masyarakat muslim yang merupakan pengusaha dapat 

berkontribusi dengan memproduksi produk halal. Masing-masing masyarakat muslim dapat 

berperan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dalam mengembangkan industri halal. 

 

3. Pertanyaan: Untuk mengenai halal food, khususnya UMKM di Indonesia, banyak sekali 

yang belum memiliki sertifikat halal. Mungkin karena kurangnya pengetahuan akan tata cara 

mendapatkannya, atau biaya sertifikasinya yang tinggi. Bagaimana kita menyikapi hal 

tersebut dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawaban: Salah satu yang melandasi keluarnya kawasan industri halal adalah UU No 33 

Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Dari undang-undang tersebut terbentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di dalam turunan regulasi ini ada Peraturan Menteri 

No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33 tahun 2014. Pelaksanaan ini 



telah diturunkan kepada tiap pemerintah daerah dengan kerjasama nya bersama Dinas 

Koperasi dan UMKM ataupun dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prosedurnya 

UMKM dapat berkoordinasi dengan salah satu dinas tersebut dan mengajukan untuk 

mendapatkan sertifikasi halal. Pengajuan ini gratis karena dibiayai oleh APBD. Tugas kita 

sebagai yang paham, sebaiknya kita melakukan edukasi kepada UMKM-UMKM di 

Indonesia tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana cara mendapatkannya. 

 

4. Pertanyaan: Halal lifestyle terkadang bisa jadi bumerang sehingga menimbulkan dampak 

negatif juga. Karena, beberapa korporasi internasional yang memanfaatkan halal lifestyle 

sebagai kegiatan blunder bagi masyarakat muslim Indonesia mereka sengaja memberikan 

sertifikasi halal pada produknya tetapi nyatanya produknya ada kandungan bahan baku tidak 

halal di produknya seperti minyak babi. Apa upaya pemerintah khususnya Lembaga 

Penjamin Kualitas halal jika menemukan korporasi di Indonesia yang tidak kompeten dalam 

pembuatan sertifkasi halal dengan melakukan nepotisme kepada MUI untuk mendapatkan 

sertifkat halal? 

Jawaban: Produk impor memang lebih berpotensi mengalami hal seperti itu. Pemerintah 

sudah memiliki klasifikasi terhadap produk impor. Syarat-syarat dalam pembuatan 

sertifikasi halal di Indonesia sudah cukup mendetail. Upaya pemerintah salah satunya 

dengan pembuatan UU No 33 tahun 2014 sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin 

produk halal yang beredar di Indonesia. Bahwa sebenarnya pun produsen produk di 

Indonesia tidak banyak aware dengan sertifikasi halal ini. Adanya UU tersebut merupakan 

pengingat bagi masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya. Adanya UU 

Kawasan Industri Halal juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk 

memunculkan sektor industri halal di Indonesia. LPPOM, MUI, dan Kementerian Agama 

berintegrasi untuk memberikan sertifkasi halal produk yang beredar di Indonesia dan 

persyaratannya pun luar biasa ketat bahkan dicek ke pabrik dan gudangnya, juga bahan 

baku produknya. Sebagai konsumen juga harus cerdas dan hati-hati dalam mengkonsumsi 

suatu produk. Apabila diketahui setelah dicek produk itu memiliki bahan baku yang tidak 

halal, laporkan saja ke lembaga khusus terkait. 

 
5. Pertanyaan: Apabila suatu produk impor terindikasi tidak halal, namun beberapa bulan ke 

depan produk tersebut masih beredar di pasaran padahal sudah ada surat resmi tidak halal 

dari LPPOM? Kenapa tidak diboikot? Apa ini ada hubungannya dengan KKN dalam 

peraihan sertifkasi halal tersebut? 

Jawaban: Ini semua bicara tentang rantai kegiatan produksi. Produsen – distributor – 

konsumen. Kadang yang tidak terpantau adalah jalur distribusi itu. Seharusnya produsen 

mulai takedown dan menarik dari distributor sehingga tidak lagi beredar. Dan sebagai 

konsumen juga ketika kita tahu itu merupakan produk yang bahan baku nya nonhalal, kita 

sebagai muslim bisa memilih untuk tidak membelinya. Dengan tidak membeli kan berarti 

kita juga membuat produk itu tidak laku sehingga produk itu akan ditarik dari pasar 

dengan sendirinya. 



 

Setelah sesi tanya-jawab selesai, moderator menyampaikan kesimpulan atas 

penyampaian pembicara pada pukul 14.47-14.49. Dilanjutkan penyampaian closing 

statement kepada partisipan oleh pembicara yakni Pak Hendro Wibowo, SEI., MM., CFP 

pada pukul 14.49-14.51 WIB. Selanjutnya, ada pengumuman link presensi sekaligus link 

evaluasi pelaksanaan DIKSI Online 4 X Simpul Bangsa pada pukul 14.51 WIB. Acara pun 

ditutup oleh moderator. Semoga dengan adanya diskusi online ini dapat meningkatkan 

kesadaran peserta untuk tetap melakukan social distancing dan stay at home agar pandemi 

COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia dan perekonomian Indonesia pulih kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Press Release DIKSI #5 

DIKSI Online ke-5 kali ini mengundang Pak Alfi Wijaya, SE, MM. sebagai pembicara. 

Beliau adalah Pengamat Perbankan Syariah dan Dewan Penasihat KA FoSSEI. Diskusi ini 

dilaksanakan di platform Zoom Cloud Meetings. Acara ini dimulai dengan pembukaan DIKSI 

Online 5 oleh moderator pada pukul 20.05 – 20.08 WIB. Dilanjutkan dengan pembacaan tilawah 

oleh Rizal Purnama Adi pukul 20.13 WIB. Pada pukul 20.14 - 20.19 seluruh partisipan di Zoom 

Cloud Meetings menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom Rabbani. 

Selanjutnya, pada pukul 20.20 - 20.24 WIB Kak Nuryasin selaku Ketua BSO KSEI FE 

UNJ memberikan sambutannya dalam acara DIKSI Online 5. Setelahnya moderator 

membacakan teknis dan peraturan peserta dalam mengikuti rangkaian DIKSI Online 5 pada 

pukul 20.25 - 20.26. Kemudian moderator memperkenalkan pembicara DIKSI Online 5 kali ini 

yaitu Bapak Alfi Wijaya, SE, MM. dan memaparkan CV beliau pada pukul 20.26 - 20.30. Pada 

pukul 20.30 - 21.31 WIB Pak Alfi Wijaya, SE, MM. menyampaikan materi mengenai merger 

bank syariah. 

 

APA ITU MERGER? 

Menurut POJK No 41/POJK.03/2019 ada empat jenis aksi korporasi perbankan yaitu 

merger, konsolidasi, akuisisi, dan integrasi. Merger adalah penggabungan/perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang 

telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari bank yang menggabungkan diri 

beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan 

hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

 

KAPAN DAN DAMPAK TERJADI MERGER BANK SYARIAH 

Menteri BUMN Indonesia saat ini, Pak Erick Thohir, menyatakan akan menyatukan 

bank syariah BUMN pada Kamis, 2 Juli 2020. Hasil analisis pembicara terkait pernyataan Pak 

Erick Thohir ini adalah bank-bank syariah BUMN sedang dikaji untuk dijadikan satu semua. 

Pelaksanaan merger bank syariah ini Pak Erick Thohir sampaikan insyaa Allah Februari 2021 

terlaksana. Pak Erick Thohir menyampaikan megapa merger bank syariah dilakukan karena agar 

ada alternatif dan fasilitas untuk masyarakat muslim Indonesia. sebagai penduduk muslim 

terbesar di dunia, Pak Erick Thohir melihat ada potensi untuk membesarkan bank syariah di 

Indonesia dengan melakukan merger bank-bank syariah BUMN. 

Selain itu karena ada macam-macam pendanaan, ada yang mahal, ada yang murah, ada 

yang syariah, ada yang konvensional, merger bank syariah ini adalah salah satu bentuk 

pemerintah untuk membuka pendanaan yang syariah di Indonesia. Dengan dilakukan merger 

ini, diharapkan bank-bank BUMN tidak saling kanibal, ada segmentasi yang jelas di sana, dan 

ada pengayaan dalam pasarnya. 

 

 

 



Pak Erick Thohir dalam pernyataannya menyinggung bahwa jika dilakukan merger 

bank-bank syariah di Indonesia yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, 

maka bank hasil merger tersebut akan menempati Top 8 Perbankan di Indonesia per Desember 

2019. Jika menggunakan data per Mei 2020, maka bank hasil merger ini bisa menempati Top 7 

Perbankan Indonesia. hal ini merupakan salah satu yang diharapkan dari hasil merger bank 

syariah, yaitu bank syariah Indonesia bisa menempati Top 10 Perbankan di Indonesia. 

Di Indonesia ini aktivitas perbankan dipengaruhi oleh ekuitas. Semakin besar 

ekuitasnya, jenis usaha dari bank itu akan semakin besar dan luas. Di Indonesia dikenal dengan 

BUKU I, BUKU II, BUKU III, BUKU IV. BUKU ini adalah Bank Umum berdasarkan Kegiatan 

Usaha. Modal inti pada BUKU I sebesar Rp 1 Miliar sampai Rp 1 Triliun, BUKU II Rp 1 Triliun 

sampai Rp 5 Triliun, BUKU III sebesar Rp 5 Triliun sampai Rp 30 Triliun, dan BUKU IV lebih 

dari Rp 30 Triliun. Hanya ada 7 bank yang masuk ke kategori BUKU IV. Diharapkan dengan 

adanya merger bank syariah ini, bank syariah hasil merger mampu berakselerasi dengan 

mencapai BUKU 4. Perbedaan antara BUKU 3 dan BUKU IV adalah pelayanan bank yang 

sudah mencapai BUKU III dapat meluas ke Asia dan BUKU IV dapat meluas ke seluruh dunia. 

 

RESPONS BANK SYARIAH TERHADAP MERGER BANK SYARIAH 

Menteri BUMN adalah pemegang saham pengendali dari bank-bank syariah BUMN, 

karena bank syariah BUMN masih dipegang oleh induknya. Seperti Bank Mandiri Syariah 

dimiliki oleh Bank Mandiri, BRI Syariah dimiliki oleh BRI, dan BNI Syariah dimiliki oleh BNI. 

Ujungnya, bank syariah ini dipegang oleh pemerintah melalui Menteri BUMN. 

Masing-masing eksekutif kesekretariatan bank syariah BUMN memberikan tanggapan 

terkait adanya rencana merger bank syariah BUMN. Respons Bank Mandiri Syariah adalah, 

“Wacana ini baru disampaikan pemerintah, sudah tentu pemerintah memiliki kajian sebelumnya 

dan nasabah sudah tentu jadi perhatian utama. Setidaknya semakin mendapatkan akses jaringan 

yang makin merata, produk yang kompetitif, dan semakin lengkap. Sebagai anak usaha dari 

BUMN, kami percaya Pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk memperkuat BUMN 

demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya ekonomi syariah yang masih 

amat besar potensi pasarnya. Kami menyambut positif rencana Menteri BUMN, dan Mandiri 

Syariah akan senantiasa mengikuti keputusan pemegang saham dalam hal ini adalah Bank 

Mandiri. Itu rencana yang baik untuk peningkatan kinerja bank syariah dan kemaslahatan umat.” 

Sedangkan BRI Syariah memberikan respons, “BRI Syariah selalu mendukung apapun 

yang menjadi program dan arahan pemerintah untuk memperkuat BUMN demi kemajuan dan 

kesejahteraan rakyat indonesia. BRI Syariah akan tetap berfokus untuk meningkatkan kinerja 

supaya menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial.” Dan yang 

terakhir adalah respons dari BNI Syariah terkait merger bank syariah rencana Menteri BUMN, 

“Kami percaya kementerian sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Kami lebih fokus 

kepada kinerja yang ditargetkan pemegang saham. Kami ikuti arahan yang menjadi program 

pemerintah untuk memperkuat BUMN demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.” 

 

 



Jadi secara garis besar bank-bank syariah BUMN yang akan dimerger menyambut baik 

rencana dari Menteri BUMN. Dari respons yang dikemukan dapat dilihat bahwa merger bank 

syariah ini tidak ada halangan dari bank yang bersangkutan. 

 

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN RESPONS OTORITAS 

Ide merger bank syariah pertama kali dikemukakan oleh Bank Indonesia pada Mei 2013. 

Saat itu BI menyarankan Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN untuk merger bank syariah 

BUMN. Dua tahun kemudian, Pak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada saat itu memberikan 

pernyataan bahwa tidak menyetujui Kementerian BUMN dalam melakukan merger bank syariah 

BUMN. Pada Mei 2015, OJK memberikan pernyataan bahwa pada tahun 2017 OJK 

menargetkan merger Bank BUMN Syariah. 5 tahun kemudian, Pak Erick Thohir kembali 

memberikan pernyataan terkait merger bank syariah ini. 

Dari timeline ini dapat dilihat bahwa dalam melakukan merger bank syariah BUMN sangat 

bergantung dengan pemerintah dan otoritas. Terkait pernyataan Pak Erick Thohir, dalam 

mengetahui bagaiman respons pemerintah terhadap rencana ini adalah ditinjau dari pernyataan 

KNKES dimana Pak Ma’ruf Amin sebagai Ketua Harian KNKES. Dalam rencana merger bank 

syariah BUMN ini KNKES mengikuti kajian merger bank syariah BUMN. Pak Ventje Rahardjo 

sebagai Direktur Eksekutif KNKES memberikan pernyataan bahwa: 

1. Manajemen Eksekutif ikut memberikan kajian awal dan Ketua Harian KNEKS, Ma’ruf 

Amin memberikan dukungan dan arahan garis besarnya. 

2. Adanya Bank Syariah berskala besar diharapkan dapat mendorong pengembangan 

ekonomi syariah, seperti mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam 

pengembangan industri halal, termasuk pembiayaan UMKM pendukungnya, serta 

mampu ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah. 

3. Lebih mampu bersaing dalam digitalisasi layanan melalui perekrutan talenta-talenta 

sesuai kebutuhan. 

4. Penguatan keuangan syariah menjadi salah satu agenda besar Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang jadi buku panduan KNEKS. Salah satu 

caranya dengan melahirkan bank syariah beraset besar yang bisa masuk Top 10 Bank di 

seluruh Indonesia. 

 

SKENARIO MERGER BANK SYARIAH 

Skenario pertama merger bank syariah adalah menggabungkan tiga bank syariah BUMN 

yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jika menggunakan skenario 

pertama maka aset yang terkumpul sebesar Rp 207 Triliun sehingga bisa menempati Top 7 

Perbankan Indonesia. Skenario kedua, Bank BTN di spin off menjadi Bank BTN Syariah dan 

digabungkan dengan tiga bank syariah BUMN yang telah disebutkan maka aset yang terkumpul 

akan lebih banyak dari skenario pertama yaitu sebesar Rp 236 T. Skenario ketiga, yaitu tidak 

sekadar menggabungkan tiga Bank Syariah BUMN tetapi mengkonversi Bank BTN menjadi 

bank syariah.  



Jika Bank BTN yang sudah dikonversi menjadi syariah gabung dengan Tiga Bank Syariah 

BUMN lainnya, aset yang terkumpul lebih banyak lagi yaitu sebesar Rp 512 Triliun dan dapat 

menempati posisi Top 5 perbankan Indonesia. Jika dilihat dari skema perluasan perbankan 

syariah, skenario ketiga akan lebih optimal. Jika ingin mempercepat pangsa pasar ekonomi atau 

perbankan syariah, maka skenario ketiga akan lebih optimal. Skenario kedua dan pertama hanya 

menggabungkan eksistensi aset yang ada dari tiga bank syariah BUMN. Dalam skenario ketiga 

ekuitas yang terkumpul dari merger bank syariah ini adalah sebesar Rp 37 Triliun sehingga akan 

muncul Bank BUKU IV baru di Indonesia yaitu bank syariah hasil merger ini. Kemudian 

selanjutnya ada opsi tambahan dalam skenario merger bank syariah BUMN Indonesia, yaitu 

melakukan merger dengan bank syariah non BUMN. 

 

INTEGRASI PRODUK, BISNIS, DAN OPERASIONAL 

Pangsa pasar dan segementasi dari bank hasil merger bank syariah BUMN dapat dilihat 

dari produk-produk yang telah dihasilkan oleh masing-masing bank syariah BUMN yang akan 

dimerger yaitu bank Syariah Mandiri, BRI syariah, dan BNI Syariah. Dalam hal corporate and 

government, Bank Syariah Mandiri lebih berpengalaman dibandingkan dua bank lainnya. Dalam 

hal commercial and SME, Bank Syariah masih tetap unggul dari dua bank lainnya. Dalam hal 

mortgage, BNI Syariah memimpin unggul dari dua bank lainnya karena BNI Syariah telah 

memiliki produk yang baik dalam hal mortgage. Selanjutnya dalam hal personal financing BNI 

Syariah kembali ungul karena produk- produk bank nya yang telah terpercaya. Dalam hal micro 

banking, Bank Syariah Mandiri tetap memimpin unggul walaupun hal micro banking 

merupakan fokus segementasi pasarnya BRI Syariah. Dalam produk Haji dan Umrah BNI 

Syariah dinilai lebih unggul dan merupakan produk bank terbaik dalam hal haji dan umrah. 

Dalam produk CASA, BNI Syariah tetap memimpin karena kualitas produknya yang lebih baik 

dari dua bank syariah BUMN lainnya. 

Dari penjelasan mengenai produk dan segmentasi pasar masing-masing bank syariah 

BUMN di atas, ekspetasi platform yang diberikan ketika ketiga bank syariah tersebut dimerger 

adalah dalam hal corporate and government, commercial, upper SME, dan gold pawn akan 

mengoptimalkan produk Bank Syariah Mandiri. Dalam hal mortgage, credit card, personal 

financing, CASA, dan Haji dan Umrah akan mengembangkan produk dari BNI Syariah. 

Sedangkan dalam hal Lower SME dan micro banking akan mengembangkan produk dari BRI 

Syariah. Apabila menggunakan skenario ketiga, maka produk mortgage dapat diambil dari 

produk BTN yang merupakan memang segmentasi pasarnya. 

Selain produk dan segemntasi pasarnya, hal yang perlu ditinjau adalah pelayanan 

terhadap nasabah dan operasional dari masing-masing bank syariah BUMN. Saat ini Bank 

Syariah Mandiri merupakan bank syariah BUMN yang outletnya tersebar paling banyak di 

Indonesia dari dua bank syariah BUMN lainnya. Dalam hal teknologi dan informasi, Bank 

Syariah Mandiri juga masih lebih unggul dari dua bank BUMN syariah lainnya. Untuk layanan 

e-channel BNI Syariah memimpin dan yang terakhir Bank Syariah Mandiri memimpin dalam 

hal digital initiatives. 



Ekspetasi platform yang akan dikembangkan dalam hal pelayanan nasabah setelah 

ketiga bank syariah BUMN tersebut dimerger adalah outlet, informasi dan teknologi, e-channel 

dari informasi dan teknologi yang dimiliki, serta digital initiatives akan mengembangkan 

produk dari Bank Syariah Mandiri. Sementara produk BNI Syariah yang dikembangkan adalah 

mortgage center outlet dan separate e-channel infrastructure. Sedangkan produk dari BRI 

Syariah yaitu micro banking outlet dan mengisi outlet yang tersedia. 

Di tahap awal melakukan merger bank syariah BUMN, integrasi produk, operasional, 

dan layanan menjadi sesuatu yang harus dituntaskan setelah proses legalisasi dan keuangan telah 

selesai. Karena jika tidak hati-hati akan menimbulkan resiko operasional seperti kebingungan 

nasabah. 

DAMPAK MERGER BANK SYARIAH 

Dengan adanya merger bank syariah BUMN maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Finansial yang solid 

• Aset sebesar Rp 205 Triliun 

• Ekuitas sebesar Rp 19 Triliun 

Bahkan jika BTN juga termasuk bank yang dimerger akan diperoleh ekuitas sebesar 

Rp 37 Triliun 

2. Jaringan operasional yang kuat 

• Memiliki 254 kantor cabang dan 856 kantor cabang pembantu 

• Meiliki 1787 mesin atm yang tersebar luas 

• Memiliki lebih kurang 14 juta nasabah 

3. Menjadi top 10 bank syariah di dunia dalam hal market cap 

 

TANTANGAN MERGER BANK SYARIAH 

1. Pangsa pasar 

Secara entitas bank, hasil merger bank syariah memang akan menjadi Top 8 

Perbankan Indonesia. Tetapi merger bank syariah ini tidak meingkatkan pangsa pasar dalam 

jangka waktu pendek. Karena merger bank syariah ini hanya menggabungkan eksistensi aset 

dan ekuitas yang dimiliki masing-masing bank, tidak memperluas pangsa pasar. Tetapi, jika 

proses merger bank syariah clear dan clean serta arah tujuannya jelas, maka potensi 

akselerasi potensi dan pangsa pasar itu akan berlangsung dengan cepat. Dalam waktu 1-3 

tahun peningkatan akselerasi pangsa pasar dan potensi merger bank syariah akan belum 

terealisasi. Kecuali jika merger bank syariah menggunakan skenario ketiga, mungkin 

peningkatan pangsa pasar akan lebih cepat karena produk BTN yang full syariah. 

 

 



2. Sumber daya manusia 

Karena adanya merger bank syariah BUMN, sumber daya menjadi salah satu 

tantangan dalam prosesnya. Pengurangan karyawan mungkin akan terjadi namun bisa 

dikecilkan kemungkinannya dengan merevitalisasi bank dan menempatkan karyawan sesuai 

dengan integrasi produk dan layanan. Kemungkinan pengurangannya malaha da di bagian 

direksi karena tidak mungkin pemimpin suatu bank menjadi banyak setelah dimerger. 

Permasalahan sumber daya manusia dalam merger bank bukan hanya masalah jumlah saja 

namun adaptasi budaya karyawan di bank hasil merger. Karena tentu tiap bank memiliki 

budaya yang berbeda, sedangkan bank-bank tersebut di merger. Nah penggabungan budaya 

yang tidak hati-hati akan menimbulkan ketegangan di bank itu sendiri. Oleh karena itu 

dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, satu visi yang kuat, transformasi yang rapih dan 

terarah. Adaptasi budaya seperti ini akan memakan waktu lama sekitar 2-3 tahun. 

3. Status Bank 

Tantangan bagi pemegang saham dalam melakukan merger terhadap bank syariah 

BUMN adalah mengenai status bank. Apakah bank hasl merger akan tetap menjadi anak 

dari induk perusahaan yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI, atau menjadi bank BUMN baru. 

4. Permodalan 

Tantangan terkait permodalan masih relasi dengan status bank. Apakah suntikan modal 

untuk bank hasil merger diperoleh dari penempatan modal baru oleh pemegang saham, atau 

secara organik dari laba ditahan yang diakumulasikan. Jika orientasinya ingin menjadikan 

bank syariah hasil merger memiliki BUKU IV, maka ada kemungkinan suntikan 

penempatan modal baru, namun jika menggunakan skenario ketiga maka dengan akumulasi 

sudah tercukupi. Selain mengenai suntikan modalnya, hal yang diperdebatkan adalah siapa 

yang akan menjadi tempat menyatunya bank-bank syariah BUMN yang akan dimerger ini. 

Apakah di BSM, BNI S, atau BRI S. Karena BRI S merupakan satu-satunya Bank Syariah 

BUMN yang sudah listing di bursa efek. Namun dari segi luasnya jaringan, besarnya aset 

dan insfrastruktur yang optimal adalah BSM, sedangkan BNI Syariah keunggulannya adalah 

bank yang sudah present ke instansi pemerintah. 

5. Target Pasar 

Integrasi produk dari masing-masing bank merupakan salah satu tantangan dalam 

melakukan merger bank syariah BUMN. Jika diintegrasi dengan rapih maka dapat 

mengakselerasi segmentasi pasar, tetapi jika proses integrasi produknya tidak rapih maka 

akan menjadi hantaman untuk bank yang dimerger sehingga mengurangi sasaran pasar. 

 

 

 

 

 



AKANKAH MERGER BANK SYARIAH BUMN TERJADI DAN APA DAMPAKNYA? 

Merger Bank Syariah BUMN akan terjadi sesuai dengan pernyataan Pak Erick Thohir yaitu 

pada Februari 2021 apabila: 

1. Soliditas yang berkelanjutan dari Pemegang Saham 

Dalam hal ini pemegang saham merupakan dari pihak pemerintah juga seperti 

Kementerian BUMN, Pak Presiden dan Wakil Presiden, BI, OJK, dan KNKES. Merger 

bank akan terjadi pada Februari 2021 apabila tidak terjadi reshuffle kabinet, re-

strukturisasi BI, dan pembubaran organisasi negara. 

2. Situasi lingkungan strategis khususnya dampak pandemi COVID-19 sudah terkendali. 

Karena jika terjadi second wave panemi COVID-19 di Indonesia, maka fokus 

pemerintahan akan kembali lagi untuk menanggulangi kesehatan masyarakat. 

3. Dukungan dari Stakeholders Utama, khususnya dari lembaga dan otoritas terkait. 

Menurut pandangan pembicara yaitu Pak Alfi Wijaya, adanya merger bank syariah BUMN ini 

akan memperkokoh perekonomian dengan catatan harus ada kesabaran, karena: 

1. Akselerasi perkembangan perbankan syariah akan terdorong lebih cepat dalam jangka 

menengah dan jangka panjang. Dalam melakukan merger bank syariah ini dampaknya 

belum terasa pada jangka waktu pendek. 

2. Penajaman segmentasi pasar dan pengembangan produk dan layanan, termasuk untuk 

proyek skala besar, industri halal, UMKM, consumer and genuine product. 

3. Perluasan jangkauan jaringan kantor dan layanan digital yang lebih handal untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas. 

4. Pengembangan organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia terbaik dan lebih 

adaptif terhadap perkembangan terkini millennial. 

5. Adaptasi transformasi kelembagaan yang perlu kehandalan change management yang 

kokoh dan memiliki visi yang kuat dan terarah. 

 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan menarik dan 

membuat peserta teredukasi dan semakin paham bahwa merger bank syariah akan memberikan 

dampak positif bagi perekonomian khusunya dalam perkembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. 

Setelah menerima pemahaman materi dari Pak Alfi Wijaya, SE, MM., terdapat sesi tanya-jawab 

pada pukul 21.32 – 21.40 yang hanya terdapat satu pertanyaan yang dijawab yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pertanyaan: Menurut pengamatan pribadi saya selama ini market share perbankan syariah 

masih di 5%. Salah satunya disebabkan oleh promosi yang kurang di masyarakat. Selain itu 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah karena di lapangan 

operasionalnya bank syariah masih sama seperti bank konvensional. Apakah ke pemateri 

menyetujui hal tersebut? Jika demikian, bagaimana cara kita mempromosikan dan 

meyakinkan masyarakat untuk tetap lebih dahulu bersedia memakai produk dan jasa bank 

syariah? 



Jawaban: Market share yang kecil itu tidak bisa disebabkan hanya karena masalah promosi. 

Promosi merupakan area kuncinya seperti konten promosinya, cara promosinya, dan strategi 

promosinya sedangkan hal tersebut juga masih kurang dan seharusnya dikonsentrasikan. 

Mengapa akhirnya saya setuju bank syariah ini dimerger dan memperkokoh perekonomian, 

karena perbankan itu baik konvensional maupun syariah, dan khusunya syariah, ada 

semacam “lingkaran setan” yang berarti perbankan akan semakin mudah lakukan promosi 

dan akan semakin semakin leluasa untuk aksi kalau mencapai economy of skills. Jika bank 

syariah ingin melakukan promosi, maka bank syariah tersebut harus yakin terhadap produk 

yang dimiliki dan harus meyakini jika produk yang dimiliki akan dipromosikan keluar 

dengan baik oleh orang-orang yang akan mempromosikan. Oleh karenanya ketika bank 

syariah ingin mempromosikan dengan baik produknya maka harus merekrut sumber daya 

manusia terbaik yang kompeten dalam bidang promosi dan membentuk sistem operasi 

syariah. 

Setelah sesi tanya-jawab selesai, moderator menyampaikan kesimpulan atas 

penyampaian pembicara pada pukul 21.41 - 21.42. Dilanjutkan penyampaian closing 

statement kepada partisipan oleh pembicara yakni Pak Alfi Wijaya, SE, MM., yang 

sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom pada pukul 21.42 - 21.46 

WIB. Selanjutnya, Fany Julianto memimpin doa penutup pada pukul 21.47 – 21.49. Acara 

pun ditutup oleh moderator dan moderator juga memberitahukan kepada peserta untuk 

mengisi link evaluasi DIKSI Online ke-5 ini. Semoga dengan adanya diskusi online ini dapat 

meningkatkan kesadaran peserta untuk membuka rekening bank syariah dan memahami 

proses merger bank.



6. Press Release DIKSI #6 

 

DIKSI Online ke-6 kali ini mengundang Pak Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc. sebagai pembicara. 

Beliau adalah Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS serta Wakil Ketua Umum VI 

DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Diskusi ini dilaksanakan di platform Zoom Cloud Meetings. 

Acara ini dimulai dengan pembukaan DIKSI Online 6 oleh moderator pada pukul 20.00 – 20.03 WIB 

dan pembacaan susunan acara hingga pukul 20.06 WIB. Dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh 

Fany Julianto pukul 20.06 - 20.08 WIB. Pada pukul 20.09 - 20.13 seluruh partisipan di Zoom Cloud 

Meetings menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom Rabbani. 

Selanjutnya, pada pukul 20.14 - 20.17 WIB Said Maulana selaku Ketua Pelaksana Diskusi 

Seputar Ekonomi Islam (DIKSI) memberikan sambutannya dalam acara DIKSI Online 6 ini. 

Setelahnya moderator membacakan teknis dan peraturan peserta dalam mengikuti rangkaian DIKSI 

Online 6 pada pukul 20.18 - 20.19. Kemudian moderator memperkenalkan pembicara DIKSI Online 6 

kali ini yaitu Bapak Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc. dan memaparkan CV beliau pada pukul 20.19 - 

20.21. Pada pukul 20.21 - 20.50 WIB Pak Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc. menyampaikan materi 

mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini. Berikut adalah pemaparan beliau: 

 

ASET PASAR MODAL SYARIAH 

Pasar modal syariah di Indonesia masih perlu mendorong kekuatan edukasi dan literasi, karena 

antara potensi dan realisasi masih banyak kesenjangan yang tinggi. Masih perlu menambahkan 

instrumen-instrumen keuangan syariah, karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar dan 

dapat dibangun lebih baik lagi. 

Instrumen keuangan syariah yang market share-nya paling besar adalah saham syariah. Per Juli 

2020, market share- nya sudah mencapai 50,46%. Lebih dari separuh saham syariah yang tercatat di 

bursa, sudah masuk ke universe saham syariah dan Daftar Efek Syariah (DES). Dimana daftar efek 

syariah ini dikelurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional 

(DSN) MUI satu tahun dua kali. Jumlah saham syariah yang memenuhi kualifikasi hingga terdaftar di 

efek syariah sudah mencapai 50,46%. Jika kita melihat data perkembangan dari tahun 2015 sampai tahun 

2020, perkembangan saham syariah berangsur fluktuatif. Dan dalam 7 bulan terakhir, tren saham syariah 

mengalami penurunan. Dalam perkembangannya memang saham syariah masih mengalami 

pekembangan yang fluktuatif. Tahun ini, penurunan saham syariah sangat signifikan  hingga -21,47% 

yang artinya pasar saham syariah juga tekena dampak perekonomian Indonesia yang terkontraksi di 

Triwulan II ini. Diperkirakan ekonomi Indonesia di Triwulan III juga masih mengalami kontraksi yang 

walaupun pertumbuhannya lebih baik. Secara umum ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami 

pertumbuhan yang negatif sehingga secara teknis Indonesia dikatakan telah mengalami resesi ekonomi. 

Pasar saham syariah di kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini pertumbuhannya cenderung 

menurun. Pada Sukuk Korporasi, pertumbuhannya juga menurun -0,21% per Juli 2020. Untuk 

Reksadana Syariah masih bertumbuh positif 9,70% di kondisi perekonomian Indonesia yang 

pertumbuhannya sedang berkontraksi. Walaupun jika dibandingkan dengan Desember 2019, sangat 

turun signifikan pertumbuhannya. Sukuk Negara dalam kondisi ekonomi saat ini pertumbuhannya masih 

meningkat.  



Karena pemerintah membutuhkan banyak dana untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-

19. Market share dari Sukuk Negara terhadap Obligasi Konvensional secara keseluruhan sudah hampir 

1/5. Untuk Reksadana Syariah terhadap seluruh Reksadana yang beredar, sudah hampir 1/9. Ini adalah 

situasi kondisi dari segi asset pasar modal yang beredar. 

 

KAPITALISASI PASAR 

Kondisi kapitalisasi pasar pada saat ini, kapitalisasi pasar di Index IHSG kali ini mengalami 

penurunan. Demikian pada kapitalisasi pasar IHSG serta outstanding Obligasi dan Sukuk Korporasi 

dibandingkan dengan Desember 2019, per Juli 2020 ini mengalami pertumbuhan yang negatif. Untuk 

outstanding Obligasi Negara dan Sukuk Negara mengalami peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana per Juli 2020 terkoreksi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,70%. Namun dari sisi 

jumlah, Reksadana mengalami peningkatan sebesar 1,56%. 

 

PASAR SAHAM SYARIAH 

Dalam 7 tahun terakhir, saham syariah mengalami peningkatan walaupun tentu setiap tahunnya 

ada saham syariah yang keluar masuk dari Daftar Efek Syariah (DES). Saham syariah yang keluar masuk 

dari Daftar Efek Syariah biasanya dikarenakan financial report-nya tidak memenuhi kualifikasi sebagai 

saham syariah. Di tahun 2019 periode 2, Indonesia telah memiliki saham syariah sebanyak 465, sehingga 

mengalami peningkatan yang cukup baik sejak periode 1 tahun 2013 atau bulan Mei 2013 yang memiliki 

saham syariah berjumlah 302. Dari sisi proporsi, saham syariah yang berada di DES sebesar 40,46%. 

Sedangkan kapitalisasi saham syariah dibandingkan dengan non syariah yang terdaftar Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) adalah 49,54%. 

 

PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH 

Dari sisi jumlah, produk Reksadana Syariah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada tahun 2015, jumlah Reksadana sebesar 93 dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Rp 11,92 T. Kemudian per Juli 2020, jumlah Reksadana Syariah di Indonesia mencapai 282 dan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 58,95 T. Hal ini berarti memberikan ruang kepada masyarakat yang 

ingin berinvestasi di Reksadana Syariah. Masyarakat disajikan penawaran produk yang semakin 

beragam, dengan banyaknya manajer investasi Reksadana Syariah yang berkembang dan bertambah dari 

waktu ke waktu. Hal ini menjadi menarik, dalam waktu 5 tahun Reksadana Syariah meningkat tiga kali 

lipat dan dari sisi Nilai Aktiva Bersih nya pun mengalami peningkatan yang siginifikan hingga 5 kali 

lipat dari Rp 11 ,92 T hingga Rp 58,95 T. 

 

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI 

Nilai outstanding Sukuk Korporasi mengalami peningkatan karena jumlah penerbitannya pun 

mengalami peningkatan. Tahun ini Sukuk Korporasi telah diterbitkan dua kali yang diketahui dari Ahli 

Syariah Pasar Modal yang memberikan lisensi. Saat ini sedang direncanakan penerbitan yang ketiga. 

Dalam menerbitkan Sukuk Korporasi, Ahli Syariah Pasar Modal membantu memberikan pernyataan 



kesesuaian syariah terhadap Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Karena rata-rata 

perusahaan menerbitkan Sukuk Korporasi dalam rangka memperkuat aspek permodalannya. Mayoritas 

akad yang dipergunakan dalam Sukuk Korporasi adalah akad ijarah, yaitu sebanyak 95 seri Sukuk 

Korporasi. Kemudian akad mudharabah sebanyak 46 seri, dan wakalah sebanyak 6 seri Sukuk Korporasi. 

 

PERKEMBANGAN SUKUK NEGARA 

Outstanding Sukuk Negara per Juli 2020 mencapai Rp 880,23 T sebanyak 64 seri. Diantara seri 

ini terdapat terobosan-terobosan menarik Sukuk Indonesia yang diakui dunia yaitu Sukuk  Negara Ritel. 

Sukuk Negara Ritel adalah contoh investasi Indonesia yang memberikan kesempatan untuk investor ritel 

yang modalnya bernilai kecil untuk mereka bisa berinvestasi dengan memanfaatkan dana yang dimiliki 

agar mendapatkan return. Selain itu juga terdapat Sukuk Tabungan, Sukuk yang nilainya lebih kecil lagi 

dari Sukuk Ritel. Terobosan selanjutnya yaitu kolaborasi Sukuk dengan Wakaf (Cash Waqf Linked 

Sukuk), yaitu Seri001 diluncurkan pada bulan Maret 2020 senilai Rp 50 Miliar. 

 

INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH 

Permasalahannya adalah mengapa pasar modal syariah belum optimal melihat potensi yang sangat 

besar? Karena masalah literasi atau pemahaman publik terhadap Pasar Modal Syariah itu masih sangat 

kecil. Jika melihat survei OJK pada tahun 2016, indeks literasi pada Pasar Modal Syariah hanya 0,02%. 

Indeks literasi keuangan paling besar masih dipegang oleh perbankan syariah yaitu sebesar 6,63% dan 

indeks inklusi keuangan perbankan syariah pun masih terbesar pula sebesar 9,61%. Sementara untuk 

pasar modal, indeks inklusi keuangan pasar modal syariah hanya 0,01%. Ini berarti pemahaman 

masyarakat terhadap pasar modal syariah dan produk keuangan di pasar modal syariah seperti Saham 

Syariah, Reksadana Syariah, dan Sukuk masih rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan terhadap produk-

produk perbankan syariah. Menurut Pak Irfan Syauqi Beik, hal ini merupakan tantangan buat kita 

bersama untuk bagaimana kita meyakinkan publik bahwa instrumen investasi syariah dan pasar modal 

syariah ini merupakan investasi terbaik untuk melakukan investasi jangka panjang. Seperti misalnya 

Reksadana Syariah yang dapat meningkat di kondisi perekonomian Indonesia saat ini karena banyak 

manajer investasi syariah orientasinya adalah long term investment. Sehingga meskipun ada tekanan dari 

kondisi perekonomian, investasinya akan tetap kuat karena investasinya jangka panjang. Artinya 

investasi tidak hanya berorientasi pada capital gain yang akan diterima dari investasi jangka pendek. 

Ketika kita memilih untuk membeli saham di pasar modal syariah, sebaiknya visi kita adalah untuk 

berinvestasi jangka panjang. 

 

PENGUATAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH 

Saat ini, capital market pasar modal syariah sedang under pressure. Namun bukan berarti tidak 

ada ruang untuk berinvestasi. Karena di satu sisi ada perusahaan yang terpukul karena keadaan ekonomi 

yang melemah, di satu sisi ada perusahaan yang survive bahkan berkembang. Menurut data BPS, 

meskipun ekonomi Indonesia bertumbuh negatif sebesar -5,32% di Triwulan II, ada 3 sektor  yang 

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tetap/agar positif.  



Sektor pertama adalah sektor telekomunikasi dan IT, sektor kedua adalah pertanian, kehutanan, 

dan perikanan, karena hal ini adalah kebutuhan dasar, dan yang ketiga adalah real estate. Ketika 

fundamental ketiga industri sektor di atas masih bisa bertahan dan bertumbuh positif di kondisi ekonomi 

Indonesia yang sedang berkontraksi saat ini, dampaknya adalah kinerja emiten dari ketiga sektor itu 

harus dapat menganalisis penguatan industri di pasar modal syariah. Penguatan industri pada pasar modal 

syariah adalah dengan penguatan edukasi dan literasi mengenai pasar modal syariah itu sendiri. Karena 

orang bertindak sesuai dengan apa yang dia ketahui dan dia pahami. Oleh karena itu, edukasi dan literasi 

adalah tantangan untuk bagaimana mengenalkan instrumen keuangan syariah kepada masyarakat luas. 

Hal kedua dalam penguatan industri pasar modal syariah adalah, perlu adanya inovasi produk dan 

layanan di industri pasar modal syariah. Contoh inovasi produk dan layanan di industri pasar modal 

syariah yang menarik adalah Sukuk dan Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk). Apalagi sektor ZISWAF saat 

ini sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Saat perekonomian Indonesia melemah seperti 

sekarang, banyak masyarakat masih menyempatkan untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh. Ketika ruang-

ruang kedermawanan muncul di masyarakat dan pengumpulannya melalui wakaf, hal ini dapat 

dikolaborasikan dengan instrumen keuangan pasar modal syariah salah satunya yaitu Sukuk. Hal ini 

dapat menjadi instrumen alternatif dan bagi negara hal ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. 

Sehingga kontribusi dari industri keuangan syariah mengalami peningkatan yang signifikan untuk 

Indonesia. 

Hal yang ketiga dan yang menjadi sangat penting dalam penguatan industri pada pasar modal 

syariah adalah dukungan regulasi. Kita tetap butuh regulasi yang terus berpihak dengan perkembangan 

industri keuangan dan pasar modal syariah. Semoga keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan 

Keuangan Syariah (KNEKS) dalam konteks ini dapat menjadi akselerator dari upaya penguatan industri 

pasar modal syariah. 

Menurut Bapak Irfan Syauqi Beik, apabila kita melakukan edukasi berkelanjutan, inovasi tiada 

henti, dan meraih regulasi yang mendukung, maka industri pasar modal syariah akan semakin 

berkembang. Walaupun terdampak resiko ekonomi makro di Indonesia, paling tidak dengan ketentuan- 

ketentuan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak adanya larangan praktik yang bisa 

menciptakan bubble ekonomi seperti di Fatwa DSN MUI No 80 yang terdapat 14 jenis transaksi yang 

dilarang, maka industri pasar modal syariah dapat menjadi penopang dari perekonomian nasional 

sehingga menjadi lebih baik lagi. 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan menarik dan membuat 

peserta teredukasi dan semakin paham bahwa pasar modal syariah perlu ditingkatkan lagi 

perkembangannya di Indonesia dan pentingnya peran edukasi dan literasi dalam bidang pasar modal 

syariah. 

 

 

 

 

 

 

 



Setelah menerima pemahaman materi dari Pak Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc., terdapat sesi tanya-

jawab pada pukul 20.51 – 21.27 yang pertanyaan dan jawabannya telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Sebagai mahasiswa apa peran yang dapat diambil dalam memberikan peran literasi 

terhadap pasar modal syariah? 

Jawaban: Mahasiswa dapat berperan dengan ikut mensosialisasikan dan dalam sosialisasi hal yang 

paling mendasar adalah aspek syariah yang terdapat di pasar modal. Ketentuan syariah di pasar modal 

perlu dijelaskan seperti akad yang digunakan dalam instrumen keuangan dan fatwa-fatwa DSN MUI 

terkait praktik keuangan syariah di pasar modal. Misalnya untuk investasi Reksadana Syariah kita 

perlu investasi melalui manajer investasi, atau langsung jual beli saham lewat Syariah Online Trading 

Sistem (SOTS). SOTS ini memfasilitasi masyarakat dalam membeli jual beli saham syariah secara 

langsung. Hal ini termasuk salah satu yang seharusnya disosialisasikan ke  masyarakat luas. 

2. Pertanyaan: Untuk investor pemula misalnya pada Reksadana, biasanya investor pemula akan 

bingung produk Reksadana yang baik seperti apa dan apa perbedaannya dengan Reksadana 

konvensional. Lalu, bagaimana cara investor pemula mencari produk yang baik? 

Jawaban: Semua produk investasi syariah seperti Reksadana perbedaannya dengan investasi yang 

konvensional adalah ditandai dengan perbedaan nama. Jika produk investasinya adalah syariah maka 

dalam namanya akan disebutkan syariah. Jika suatu produk investasi sudah dinamakan syariah, 

maka dari mekanisme dan transaksi investasi tersebut sudah dilaksanakan dengan syariah. Dalam 

memilih produk investasi syariah, biasakan untuk mengkaji dan melakukan track record dari 

perusahaan produk investasi syariah. Lalu pilih yang paling baik. Selain itu dalam berinvestasi, kita 

perlu siap dengan keadaan turun. Walaupun pergerakan indeks terkontraksi, bukan berarti situasi 

minus itu buruk. 

3. Pertanyaan: Saat ini kondisi market sedang side ways dan kebanyakan teman-teman investor ragu 

untuk masuk ke pasar karena kondisi masih tidak pasti apa lagi mau mendekati pemilu AS, menurut 

Bapak kapan kiranya waktu yang tepat untuk masuk ke market agar tidak mengalami koreksi yang 

terlalu parah, dan menurut Bapak sektor apa yang sebaiknya dibeli? 

Jawaban: Situasi capital market itu memang rentan dengan isu dan Amerika adalah kiblat 

perdagangan saham dunia dimana ada Wallstreet disana. Hasil pemilu AS memang sedikit banyak 

akan memengaruhi kebijakan ekonomi dan saham. Tetapi ini adalah informasi dan bisnis harus tetap 

berjalan. Memang banyak investor yang akan menahan atau bahkan ekspansi tergantung bagaimana 

investor tersebut berekpetasi terhadap pasar modal. Hasil pemilu memang dapat memberikan 

pengaruh, namun jika ternyata fundamental suatu emiten ternyata kuat bisnisnya, dan kita 

berinvestasi sesuai dengan kondisi fundamental bisnis tersebut, maka sebesar apapun kekuatan 

eksternal memengaruhi, investasi akan tetap bertahan. Jenis investasi yang fundamentalnya kuat saat 

pandemi, maka pas untuk dipilih apabila kita ingin berinvestasi walaupun return-nya mungkin lebih 

kecil. Jadi tidak perlu nunggu hasil pilpres yang penting kita melihat fundamental investasinya kuat 

maka langsung saja.



4. Pertanyaan: Seperti kita ketahui, dewasa ini ada wacana bahwa akan ada merger 3 bank 

syariah yang cukup besar di Indonesia menjadi BUMN. Nah apakah hal tersebut dapat 

memberikan dampak baik bagi saham bank syariah di pasar modal? Dan apakah saat ini 

waktu yang tepat untuk investor membeli saham bank syariah? 

Jawaban: Memang diantara ketiganya yang sudah terdaftar di DES adalah BRI Syariah. 

Saham BRI Syariah sudah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jika nanti BRI 

Syariah akan dimerger dengan BSM dan BNI Syariah, kita akan melihat mekanisme 

selanjutnya mengenai sahamnya setelah dimerger. Jika proses merger berjalan dengan 

baik, maka hal ini akan menjadi dampak baik bagi saham bank syariah di pasar modal. 

Saat ini hanya 2-3 bank syariah yang menjadi emiten di pasar modal. Justru yang mungkin 

nanti terkena dampak adalah bank induknya. 

5. Pertanyaan: Bagaimana peran yang harus kita lakukan sebagai ekonom rabbani dalam 

memberi arahan kepada masyarakat tentang investasi syariah dan konvensional, karena 

pandangan masyarakat yang masih ke arah konvensional? Apa cukup dengan diinvestasi 

islam ada gini-gini, atau ada strategi khususnya untuk mengajak masyarakat bahwa 

investasi syariah itu lebih menguntungkan? 

Jawaban: Jika membicarakan investasi pada masyarakat pendekatannya memang hanya 

mengenai untung. Namun ini adalah bagian dakwah kita, jika pendekatan yang dilakukan 

hanya dengan materi atau keuntungan, khawatirnya kalau situasi market drop, takutnya 

malah menimbulkan kekecewaan ‘kok syariah malah rugi’. Padahal dalam keadaan 

syariah pun, untung adalah sunnahtullah. Yang pada akhirnya pun, yang terpenting adalah 

prosesnya. Tantangannya bagi kita adalah bagaimana mengkombinasikan pemikiran ini 

bahwa penting bagi kita untuk bersyariah secara ekonomi. Karena bertransaksi adalah 

suatu hal yang kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Salah satu hal 

yang dipertanggungjawabkan kan bagaimana cara mendapatkan harta dan bagaimana cara 

membelanjakan harta. Dan investasi adalah salah satu cara mendapatkan harta yang oleh 

karenanya harus dilakukan secara syariah. Bertransaksi secara syariah adalah salah satu 

jalan mendapatkan keuntungan secara halal. Hal seperti ini perlu selalu kita kampanyekan 

bahwa penting sekali untuk kita bermuamalah secara syariah. 

6. Pertanyaan: Apakah ada sertifikasi profesi khusus syariah di pasar modal? Apa saja 

sertifikasi profesi bidang syariah yang bisa ditekuni dalam financial planning? 

Jawaban: Di pasar modal ada namanya ASPM yaitu Ahli Syariah Pasar Modal. Saya (Pak 

Irfan Syauqi Beik) adalah ASPM Nomor 22. Sekarang sudah ada 80 ASPM. Jika teman-

teman ingin punya lisensi dari pasar modal, maka harus lulus pendidikan terlebih dahulu 

dari TICMI. TICMI adalah penyelenggara pendidikan dan ujian sertifikasi profesi khusus 

pasar modal, yang apabila dinyatakan lulus dari sana maka mendapatkan sertifikasi dan 

lisensi.  

 

 

 



 

Untuk pengawas syariah secara keseluruhan, di DSN MUI ada LSP (Lembaga Sertifkasi 

Profesi) yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi untuk pengawas pasar modal syariah. Jika 

sudah memiliki sertifikat pengawas syariah, maka dia dianggap memiliki kompetensi untuk 

melakukan pengawasan syariah. Sertifikat ini dapat dipakai di industri keuangan syariah. Untuk 

finacial planning, banyak macam- macamnya. 

Setelah sesi tanya-jawab selesai, moderator menyampaikan kesimpulan atas penyampaian 

pembicara pada pukul 21.27. Dilanjutkan penyampaian closing statement kepada partisipan oleh 

pembicara yakni Pak Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc. pada pukul 21.28 - 21.30 WIB yang diakhiri 

dengan pemberian sertifikat dan kenang-kenangan karikatur kepada beliau. Selanjutnya, 

terdapat kuis yang diberikan oleh kami dan dijawab oleh partisipan melalui kolom chat Zoom 

pada pukul 21.31 – 21.35. Setelah kuis selesai, Said Maulana memimpin doa penutup pada 

pukul 21.36 – 21.39. Acara pun ditutup oleh moderator dan moderator juga memberitahukan 

kepada peserta untuk mengisi link evaluasi DIKSI Online ke-6 ini. Semoga dengan adanya 

diskusi online ini dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk meningkatkan literasi dan 

memberikan edukasi lebih kepada masyarakat terkait pasar modal syariah. 



7. Press Release Grand DIKSI 

Grand DIKSI merupakan rangkaian yang termasuk ke dalam agenda SELEB 13th yang 

mengundang pembicara utama dari member of The PP MES Expert Council dan Direktorat 

Karim Business Consulting yakni Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP. Dengan 

pembicara yakni  Dr. Ai Nur Bayinah, SE., MM dan Dr. Rifki Ismail, SE., MA. Diskusi 

diadakan melalui Zoom Meeting. Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh MC yaitu Fahmi 

Burhan Amali dan Wildan Azmi pada pukul 08.19 – 08.24 WIB. Dilanjutkan dengan tilawah 

pada pukul 08.24-08.28 WIB dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom 

Rabbani pada pukul 08.28-08.34. Agenda selanjutnya pemberian sambutan, sambutan 

pertama diberikan oleh Ketua Pelaksana Seleb 13th yaitu Rizal Purnama Adi, sambutan 

berikutnya adalah sambutan Ketua BSO KSEI FE UNJ yakni Nuryasin. Agenda selanjutnya, 

penyampaian materi oleh pembicara utama yaitu Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., 

MAEP pada pukul 08.47-09.01 WIB. Dilanjutkan dengan perkenalan moderator yakni 

Thufeil Muhammad Tyansyah pada pukul 08.47-09.01 WIB. Pada pukul 19.04-09.08 WIB 

moderator memperkenalkan pembicara dengan memaparkan CV pembicara pada Grand Diksi 

kali ini yaitu Dr. Ai Nur Bayinah, SE., MM dan Dr. Rifki Ismail, SE., MA. Selanjutnya sesi 

talkshow antara moderator dan pembicara pada pukul 09.12-10.45 WIB. 

 

Sharia Economics as an Economic Recovery Strategy After COVID-19 

Pandemi COVID-19 telah menyebar di lebih dari 200 negara dan memberikan dampak 

signifikan bagi perekonomian dan sector lainnya. Negara maju terkena dampak parah diikuti 

juga dengan negara berkembang. COVID-19 telah membuat keseimbangan ekonomi global 

menjadi tidak seimbang.  

- Dampak COVID-19 

1. Kondisi keuangan 

2. Sistem kesehatan 

3. Kemampuan untuk bekerja dari rumah 

4. Effect diberbagai sektor seperti : transportasi, rumah makan, rumah sakit. 

5. Social protection. 

Ekonomi Islam hadir sebagai solusi permasalahan dampak COVID-19 dengan melakukan 

kebijakan, yakni : 

1. Mendukung likuiditas untuk bisnis islam 

2. Qardh Hassan dan CSR 

3. Digitalisasi kegiatan ekonomi islam 

4. Pemberlakuan dana social seperti ZISWAF bagi yang membutuhkan 

5. Penataan pembiayaan Syariah  

6. Menurunkan GWM 

7. Surat berharga Syariah khusus (sukuk) untuk tujuan sosial 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan membuat peserta 

teredukasi dan semakin paham bahwa Ekonomi Islam hadir sebagai solusi permasalahan 

dampak COVID-19. 



Setelah menerima penyampaian materi oleh kedua pembicara terdapat sesi tanya jawab 

sebagaimana dirangkum sebagai berikut: 

Pertanyaan : 

1. M. Ikhlasul Nurijab – STIEM Bongaya Makassar 

Bagaimana membangun edukasi kepada masyarakat di desa maupun perkotaan terkait 

bagaimana membangkitkan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi semua masyarakat dari 

segi UMKM maupun dari segi kebudayaan dan nilai-nilai islam yang tercakup dalam 

pengembangan ekonomi syariah dalam pedesaan maupun perkotaan. 

Jawab :  

• Bu Ai : Jika kita dekat dengan masyarakat dan tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh 

masyarakat hadirlah ekonomi syariah pasti ada cara untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Untuk membangun edukasi masyarakat di desa dan kota bisa dengan melakukan 

pengabdian masyarakat di tiap daerah dengan menghadirkan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Contohnya  di daerah itu masih banyak yang kena rentenir nah 

untuk mengatasi itu bisa dengan membuka koperasi-koperasi syariah. 

• Pak Rifki : Membangun ekonomi syariah di daerah-daerah sudah berjalan. Caranya yang 

pertama dengan melibatkan ulama-ulama di daerah. Salah satunya yang sangat jelas 

dengan Dewan Syariah Nasional. Yang kedua dengan melibatkan kementerian dan OJK. 

 

2. Jajang – STEI SEBI 

Bagaimana kebijakan kementerian untuk UMKM? Lalu mungkinkah bagi koperasi dan 

UMKM dapat terintegrasi dengan ekonomi syariah? 

Jawab : 

• Pak Rifki : terintegrasinya sudah terlihat di KENKS. Itu mengintegrasikan semua 

kebijakan yang ada di 16 kementerian dan otoritas termasuk OJK di bawah satu komando 

koordinasi KENKS yang langsung di bawah Presiden. Dalam setiap kementerian harus ada 

unit atau program kerja terkait syariah, seperti koperasi syariah. 

• Bu Ai : Covid-19 ini pemerintah membuat program bantuan kepada UMKM salah satunya 

yaitu subsidi bunga sebanyak 35 triliun. Pemerintah juga meibatkan ekonomi syariah 

dalam penyebaran atau pendistribusian bantuan Covid ini. Jika pemerintah menggunakan 

bank syariah lebih banyak dalam penyaluran dan ekonomi nasionalnya diharapkan lebih 

banyak dalam bantuan Covid UMKM. 

 

Setelah sesi tanya-jawab selesai pukul 10.45-11.07 WIB . Selanjutnya, Moderator memberikan 

kesimpulan sekaligus penutupan pada pukul 11.07-11.10. Dilanjutkan dengan pemberian e-

sertifikat. Agenda selanjutnya, sounding pengabdian masyarakat yaitu donasi yang disampaikan 

oleh Divisi Pengmas, Annisa Rahmah pada pukul 11.12-11.33 WIB.  

Acara selanjutnya, Quiz yang dipandu oleh MC dengan memberikan beberapa bertanyaan. 

Pemenang Quiz terdiri dari;  



• Pemenang Quiz Pak Adiwarman :  

1. Nurjanah 

2. Annisa Maulida 

3. Lilis Septianingsih 

4. Ayu Fitri 

5. Aliyah 

6. Nispia Asya'bani 

7. Siti Nuraeni 

• Pemenang Quiz Grand Diksi :  

1. M. Faisal Ihsani 

2. Nispia Asya'bani 

3. Jajang 

4. Septi Wahyu 

Setelah Quiz selesai 11.21-11.33 WIB. Selanjutnya pada pukul 11.33-11.39 WIB , 

pengumuman pemenang lomba rangkaian SELEB 13th yang dipandu oleh MC. Ketegori pemenang 

terdiri dari: Sharia Economics Digital Poster Competition, Sharia Economic Essay Competition, 

Video Creative Competition. Agenda selesai, Acara ditutup dengan pembacaan doa penutup pada 

pukul 11.39-11.41 WIB dan ditutup oleh MC pada pukul 11.41-11.50 WIB. 

• Press Release DIKSI #8 X PRA DEI 

 DIKSI Online ke-8 ini mengundang Pak Dr. Addiarrahman, MSI. sebagai pembicara. 

Beliau adalah Dosen FEBI UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan Direktur Eksekutif Bersama 

Institute. Diskusi ini dilaksanakan di platform Zoom Cloud Meetings. Acara ini dimulai dengan 

pembukaan DIKSI Online 8 oleh moderator pada pukul 13.05 – 13.08 WIB. Dilanjutkan dengan 

pembacaan tilawah oleh Fany Julianto pukul 13.08 - 13.10 WIB. Pada pukul 13.10 - 13.16 seluruh 

partisipan di Zoom Cloud Meetings menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom 

Rabbani. Selanjutnya, pada pukul 13.17 - 13.20 WIB Kak Nuryasin selaku Ketua BSO KSEI FE 

UNJ memberikan sambutannya dalam acara DIKSI Online 8. Setelahnya moderator membacakan 

teknis dan peraturan peserta dalam mengikuti rangkaian DIKSI Online 8 serta pemantik 

pembahasan tema DIKSI Online 8 pada pukul 13.20 - 13.23. Kemudian moderator 

memperkenalkan pembicara DIKSI Online 8 kali ini yaitu Bapak Dr. Addiarrahman, MSI. dan 

memaparkan CV beliau pada pukul 13.23 - 13.25 WIB. Pada pukul 13.25 - 13.58 WIB Pak Dr. 

Addiarrahman, MSI. menyampaikan materi mengenai ekonomi syariah ditengah resesinya 

ekonomi Indonesia. 

 Isu-isu yang didiskusikan adalah mengenai Indonesia di ambang resesi dan bagaimana 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Lalu dibahas juga mengenai 

hubungan antara COVID-19 dan Islamic Economics Finance, serta solusi dari ekonomi syariah 

mengenai kondisi perekonomian Indonesia, dan apa yang harus dilakukan ekonomi syariah saat 

ekonomi sedang diambang resesi. 

 



INDONESIA DIAMBANG RESESI 

 Resesi adalah suatu keadaan penurunan ekonomi secara sementara, misalnya dalm dua 

kuartal saja. Apabila dalam kuartal satu, dua, dan tiga perekonomian suatu negara mengalami 

penurunan kinerja ekonomi, maka negara tersebut mengalami resesi. Resesi ekonomi disebabkan 

karena guncangan ekonomi, biasanya oleh hal-hal yang tidak terduga, seperti adanya COVID-19 

ini. Adanya COVID-19 ini seperti yang kita tahu sangat berdampak pada perekonomian negara. 

Lalu resesi ekonomi juga terjadi karena hilangnya kepercayaan konsumen, suku bunga yang tinggi, 

dan harga yang mengalami penurunan karena permintaan yang berkurang, dan bubble economic 

seperti yang terjadi tahun 1998. Hal-hal ini dapat terjadi karena merebaknya pengangguran, 

berubahnya pola konsumsi masyarakat, jual beli yang melambat, dan berhentinya beberapa 

aktivitas ekonomi. Ciri-ciri resesi adalah PDB menurun disertai dengan menurunnya kinerja-

kinerja ekonomi. Indonesia saat ini sedang mengalami resesi. Di kuartal satu, Indonesia telah 

mengalami penurunan kinerja ekonomi akibat adanya COVID-19 yang sudah terdengar meluas di 

Wuhan, China.  

 Puncak menurunnya ekonomi di Indonesia adalah pada kuartal ke-2, penurunan mencapai 

-5,32%. Pada triwulan ketiga, Indonesia mengalami konstraksi ekonomi di -3,49%. Resesi 

ekonomi di Indonesia terjadi tentu dikarenakan adanya penurunan kinerja ekonomi dalam setiap 

sektor. Sektor industri di tiga kuartal pertama tahun 2020 ini mengalami fluktuasi sebagaimana 

kuartal kedua adalah puncak dari penurunan kinerja ekonomi dalam sektor ini. Sektor pertanian 

adalah salah satu sektor yang bertahan di masa pandemi. Hal ini diamati karena adanya iklim yang 

berbeda saat pandemi ini, panen menjadi lebih banyak sehingga perekonomian dalam sektor ini 

cenderung stabil. Sektor perdagangan dan konstruksi memiliki fluktuasi yang sama dengan sektor 

industri di masa pandemi ini. Sementara sektor pertambangan dari kuartal satu sampai kuartal tiga 

selalu menurun pertumbuhannya. Sektor ini berakhir di -4,28% pada kuartal ketiga tahun ini. 

Berbeda dengan sektor infokom, karena adanya pola konsumsi yang berbeda akibat kondisi, sektor 

ini adalah sektor yang paling berjaya di masa pandemi. Dalam tiga kuartal terakhir ini sektor 

infokom selalu berada di atas 9,0% pertumbuhannya. Sedangkan sektor transportasi dan 

pergudangan, sangat terkonstraksi anjlok pada kuartal kedua yaitu mencapai -30,80%. Pada kuartal 

ketiga sektor ini sudah sedikit berkonstraksi di angka -16,70%. Pada sektor jasa keuangan hanya 

terkonstraksi sedikit karena pemerintah memberikan stimulus yang tepat seperti relaksasi kredit, 

memberikan bantuan langsung kepada UMKM dan seterusnya. Hal ini merupakan kebijakaan 

yang sangat efektif dari pemerintah karena dapat menaikkan angka MPL di perbankan. Sektor 

lainnya seperti administrasi dan pemerintahan mengalami konstraksi dibawah 0 hanya pada kuartal 

kedua. Pada sektor jasa pendidikan pertumbuhan mengalami penurunan hanya di kuartal dua, 

namun juga masih di atas 1%. Sektor real estate masih berada di fluktuasi ekonomi yang baik. 

 Sedangkan sektor akomodasi dan makan minum mengalami penurunan yang sangat anjlok 

di kuartal kedua yaitu mencapai angka -22,02%. Pada kuartal ketiga mengalami peningkatan 

pertumbuhan namun masih dibawah 0 yaitu 11,86%. Layaknya sektor akomodasi dan makan 

minum, sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan juga mengalami penurunan kinerja perekonomian 

pada kuartal kedua. Sektor jasa kesehatan pertumbuhannya masih di atas 0 persen di setiap 



kuartalnya walaupun pada kuartal kedua menglami penurunan pertumbuhan yang tidak sedikit. 

Konsumsi pemerintah menjadi cukup bertahan karena adanya pemilu dan pilkada yang 

diselenggarakan. Hal ini cukup efektif untuk mendongkrak perekonomian negara lewat konsumsi. 

Karena untuk memperjuangkan ekonomi yang tengah diambang resesi, kuncinya adalah konsumsi 

dan investasi. PDRB di wilayah Sumatra mengalalami pertumbuhan di -2,22% dan memberikan 

kontribusi sebesar 21,53%. Bali dan Nusa tenggara mengalami pertumbuhan yang sangat lamban 

yaitu berada di -6,80% dan memberikan kontribusi hanya sebesar 2,92%. Wilayah Sumatra dan 

Jawa adalah wilayah yang paling memberikan kontribusi PDB paling besar untuk Indonesia. Dari 

gambaran PDRB tiap daerah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang 

sebagian besar menurun adalah dapat membuktikan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami 

resesi ekonomi. 

DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 

 Krisis yang terjadi di tahun 2020 berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 

1998. Pada tahun 1998 krisis dimulai dari krisis moneter yang menyebabkan hancurnya juga sektor 

riil. Pada tahun 1998, yang menopang perekonomian Indonesia saat itu adalah UMKM. Saat ini, 

ekonomi berjalan cukup mulus dan tumbuh pada sekitar 5% pada Desember 2019, akan tetapi 

secara tiba-tiba terjadi krisis di bidang kesehatan yang menimbulkan keguncangan serius sehingga 

mengakibatkan terjadinya supply shock yang mengganggu lajunya konsumsi. Hal ini menurunkan 

permintaan sehingga meruntuhkan sektor riil. Dari sektor riil ini lah terjadi konstraksi keuangan 

yang mengganggu likuiditas, NPF, dan lain-lain. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

sangat mengantisipasi dengan cepat mengenai hal ini melalui relaksasi kredit dan bantuan 

langsung. Sektor riil dan sektor keuangan yang terjadi dapat mengganggu halal value chain. 

COVID-19 dalam jangka pendek memberikan dampak pada ekosistem ekonomi syariah seperti 

fintech syariah, pegadaian syariah, sukuk, obligasi dan saham syariah, bank syariah dalam sektor 

keuangan, serta makanan halal, dalam sektor riil. Di masa pandemi ini, laba bank syariah 

terkontraksi hanya 3,46% sedangkan bank konvensional terkontraksi 20,72% berdasarkan data 

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun ini. Non Performing Financing (NPF) dalam 

bank syariah sedikit aman karena pemerintah telah melakukan relaksasi pembiayaan, khususnya 

untuk UMKM. Sedangkan pada jangka panjang, COVID-19 berdampak langsung pada halal 

travel, tourism, halal fashion dan cosmetics dalam sektor riil serta Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS) dalam sektor keuangan. LKMS terdampak langsung oleh adanya COVID-19 ini 

karena LKMS tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan sehingga LKMS berjalan sangat 

bergantung pada modal pemilik. 

 Sektor industri halal Indonesia di tengah pandemi dan era new normal yang terdampak 

negatif adalah fintech syariah. Walaupun fintech syariah dinyatakan cukup dapat bertahan di awal, 

namun ternyata permasalahannya adalah cukup serius akibat terjadinya pandemi ini. Karena dalam 

fintech syariah terjadi penundaan penyaluran pembiayaan. Dalam industri perhotelan, mall, dan 

ritel mengalami penurunan pendapatan. Industri fashion juga mengalami penurunan penjualan 

sebesar 30%. Sektor industri halal yang memiliki potensi adalah mobile banking, transaksi e-

commerce, harga saham farmasi halal, dan health care halal. 



 

SOLUSI EKONOMI SYARIAH DI TENGAH RESESI EKONOMI 

 Penanganan kesehatan (COVID-19) dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling 

berhubungan. Kesehatan dapat segera ditingkatkan sebagaimana ekonomi juga ditingkatkan 

karena hal tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dikorbankan. Semua tergantung bagaimana 

kebijakan pemerintah untuk menanganinya agar tepat sasaran. Ekonomi Indonesia dinilai akan 

mengalami pertumbuhan mulai dari 0 kembali terjadi pada Desember 2021, dengan catatan apabila 

vaksin ditemukan pada pertengahan tahun 2021. Penilaian ini disertai asumsi bahwa COVID-19 

masih merebak sampai pertengahan tahun 2021 hingga akhirnya vaksin diedarkan. Dengan ini, 

target minimal Pre-COVID 19 mulai ditentukan sejak awal tahun 2022 untuk seterusnya, atau 

target untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara medium term. Target atau 

kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah seperti berupa vaksin, stimulus, dan Omnibus Law yang 

kontroversi. Semua akan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat. Penilaian 

ekonomi berdasarkan penempatan waktu ini dapat berubah apabila perilaku masyarakat berubah 

dan adanya guncangan lain yang dapat merubah kondisi ekonomi. Sharia guidance yang 

selayaknya diterapkan sebagai solusi dari resesi ekonomi dan penanganan COVID-19 yang terjadi 

adalah: 

1. Halal Value Chain haruslah menjadi pembeda antara produk syariah dan produk konvensional. 

Saat ini telah muncul kebiasaan baru yaitu pergeseran perilaku konsumsi secara global, sehingga 

hal ini membuka peluang terhadap industri halal. Peluang ini dapat dijadikan ladang untuk 

mengenalkan bahwa industri halal bukanlah sekedar penjualan produk yang dihalalkan dan yang 

diharamkan dalam islam, tetapi halal yang dimaksud adalah halallan thayyiban. Halal secara 

diperbolehkan, tetapi juga memiliki sifat yang baik untuk kesehatan dalam artian bersih untuk 

mengonsumsi itu. Karena adanya perilaku ini orang-orang sudah semakin tersadar arti dari 

perilaku bersih dimulai dari mencuci tangan yang dikampanyekan. Keadaan seperti ini adalah 

peluang ekonomi syariah untuk dapat bertumbuh. Indonesia juga sudah seharusnya bermain di 

sektor produksi, bukan lagi hanya konsumsi. Saat ini Indonesia dipandang global masih sebagai 

pasar konsumsi, belum menjadi produsen atas produk-produk. 

2. Indonesia harus terbiasa dengan kebiasaan baru yaitu trend digitalisasi. Manfaat surplus hasil 

dari maraknya digitalisasi di masa pandemi ini diterima oleh warga asing, bukan dari penduduk 

Indonesia. Indonesia harus dapat melakukan inovasi pada program digital, yang mendorong 

industri halal. 

3. Sinergi sektor dan rantai bisnis syariah di Indonesia. Sehingga menciptakan peluang dan 

lingkungan bisnis yang saling mendukung. Hal ini masih lemah terjadi di Indonesia karena 

kurangnya koneksi antara pelaku dan pemilik modal. 

4. Peningkatan Budaya Islamic Philanthropy 

Selama COVID-19 di Indonesia, filantropi islam, yaitu tradisi bersedekah dan berwakaf meningkat 

tinggi. Hal inilah yang membuat masyarakat menengah ke bawah bertahan. Indonesia memiliki 



peluang ZISWAF yang sangat tinggi, akan tetapi kita belum bisa memaksimalkan itu. Padahal jika 

ZISWAF ini dimaksimalkan, akan sangat berpengaruh banyak pada APBN/APBD. Hal-hal ini 

adalah pedoman syariah yang dapat dilakukan untuk mengatasi resesi. Karena resesi ekonomi saat 

ini langsung ke sektor riil, maka solusinya pun harus yang mengacu langsung pada bagaimana 

penguatan pada sektor riil. Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan 

menarik dan membuat peserta teredukasi dan memiliki wawasan baru mengenai bagaimana 

ekonomi makro di Indonesia berjalan, apabila ditinjau dari kacamata ekonomi syariah. Selain itu 

partisipan menjadi lebih paham mengapa resesi ekonomi terjadi dan bagaimana ekonomi syariah 

dapat menjadi solusi dari penanganan resesi ekonomi. Setelah menerima pemahaman materi dari 

Pak Dr. Addiarrahman, MSI., terdapat sesi tanya-jawab pada pukul 13.58–14.36 yang pertanyaan 

dan jawabannya telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Setiap negara pasti memiliki elemen di dalamnya, yaitu masyarakatnya yang salah 

satunya adalah mahasiswa. Improvement apa yang dapat mahasiswa lakukan untuk memberikan 

sedikit peran dalam menghadapi resesi ini? 

Jawaban: Mahasiswa harus mulai mengubah pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini akan 

merubah multiplier effect terhadap sektor-sektor riil. Mahasiswa juga sebaiknya mulai berinovasi 

untuk berwirausaha. Mahasiswa entrepreneur sangat memberikan dampak nyata bagi 

perekonomian negara. Perilaku konsumsi yang islami juga penting untuk diamalkan oleh 

mahasiswa, bahwa ada kebutuhan darurat dan kebutuhan yang memamng harus segera dipenuhi. 

Mahasiswa ekonomi syariah sebaiknya benar-benar menjadi manusia yang bersifat homoislamicus 

bukan homoeconomicus. 

2. Pertanyaan: Perubahan atau distrupsi telah terjadi di dunia pada umumnya maupun Indonesia 

pada khususnya terutama di bidang kesehatan dan teknologi digital. Ekonomi dan keuangan 

syariah menjadi sesuatu yang dilirik oleh negara-negara maju pun berkembang. Apakah unsur-

unsur yang dimiliki ekonomi syariah dalam menyelesaikan kasus-kasus krisis ekonomi dan sosial? 

Jawaban: Dunia sudah melirik ekonomi syariah sebagai peluang ekonomi. Yang perlu menjadi 

catatan adalah bagaimana ekonomi syariah benar menjawab setiap permasalahan ekonomi yang 

ada itu kuncinya adalah behaviour. Kalau perilaku ekonominya masih belum baik, akan sulit 

mengoptimalkan ekonomi syariah. Walaupun islam adalah mayoritas, jika perilaku yang dimiliki 

tidak mencerminkan islam maka kita hanya akan selalu menjadi penonton, penikmat, konsumen 

dari ekonomi global. Misalkan pasda kasus industri halal, semestinya Indonesia telah menjadi 

negara pengekspor paling utama untuk sektor halal industri. Namun faktanya, label halal yang 

diberikan Indonesia tidak terlalu diakui dibandingkan label halal yang diberikan Thailand. Padahal 

Thailand adalah negara minoritas muslim, namun mereka serius berperan dalam sektor produksi 

industri halal untuk masuk ke industri global. Sedangkan Indonesia, keberadaan undang-undang 

produk halal pun menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan. Selain sistem dan 

struktur yang berdasarkan syariah, kita sebagai pelaku ekonomi harus menerapkan perilaku yang 

syariah terlebih dahulu. Secara kekuatan lembaga, di Indonesia sudah banyak lembaga yang 

menunjang bergeraknya ekonomi syariah seperti KNEKS, MES, FoSSEI, IAEI, dan masih banyak 

lagi. 



 

3. Pertanyaan: Perilaku ekonomi islam ini memang masih menjadi masalah di masyarakat kita, 

terutama di bidang entrepreneurship dan pekerja-pekerja yang berada di sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang syariah. Apa harapan Bapak untuk dapat membangun dan memberikan solusi 

terhadap pembangunan perilaku islam bisa meresap ke seluruh masyarakat? Terutama mereka 

yang berada di ruang lingkup syariah dan entrepreneur. 

Jawaban: Dalam konsepsi ekonomi islam, relasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama 

adalah relasi subjektif, yaitu relasi satu arah yang bertujuan untuk memuaskan kepentingan 

pribadi. Yang kedua adalah relasi intersubjektif, yaitu relasi yang dibentuk atas kesadaran bahwa 

diri sendiri adalah subjek, orang lain juga subjek. Yang ketiga dalah relasi transsubjektif, yaitu 

bagaimana kita sebagai subjek berhubungan dengan Tuhan. Posisi keadaan ekonomi Indonesia 

hari ini ditunggangi oleh pola relasi subjektif. Jadi masyarakat Indonesia melihat manusia lainnya 

sebagai objek, melihat keuntungan dan benefit apa yang akan didapatkan oleh dirinya jika 

memiliki relasi dengan manusia tersebut. Hanya memenuhi kepentingan pribadi. Bukan sebagai 

relasi yang intersubjektif, yang memandang orang lain adalah sama seperti dirinya, hanya sebagai 

subjek. Tidak melihat latar belakang, karena pada dasarnya memiliki kesamaan kedudukan apapun 

latar belakangnya. Begitulah sistem ekonomi islam melihat antar pelaku ekonominya. Saat ini pola 

relasi dalam aktivitas bisnis/perbankan negara kita cenderung menerapkan relasi subjektif, yang 

mau tidak mau menuruti kemauan atasan dan tuntutan perusahaan. Jika loyalitas dalam relasi 

subjektif akan diakui dengan adanya insentif, maka loyalitas dalam relasi intersubjektif akan diakui 

dengan nilai. Pola perilaku relasi ini yang sebaiknya banyak diterapkan. Relasi intersubjektif harus 

banyak diterapkan di Indonesia dalam aktivitas perekonomian. 

4. Pertanyaan: Sejauh mana peluang Zakat sebagai sumber pembiayaan kebijakan fiskal dalam 

ekonomi islam? Sejauh mana peluang peruntukkan dana Zakat untuk pembangunan dalam 

ekonomi islam? 

Jawaban: Sejauh ini dana zakat di Indonesia mengurangi dana penghasilan terkena pajak. Zakat di 

Indonesia masih dalam level itu, belum di tahap pengganti pajak. Namun hal ini adalah sebuah 

capaian yang cukup bagus. Jika kita membayar zakat pada lembaga yang resmi, maka akan 

mengurangi harta kena pajak. Namun harapannya adalah bagaimana nantinya agar umat muslim 

yang sudah membayar zakat tidak lagi perlu membayar pajak. Harapan ini adalah kondisi yang 

perlu dibenahi kedepannya. Dalam konteks ekonomi, zakat khususnya dibatasi oleh 8 asnaf. Asnaf 

tersebut pada agent economy dilabeli sebagai para pelaku ultra mikro. Sesungguhnya melalui dana 

zakat, adalah dapat dijadikan bantuan untuk pelaku ekonomi level ultra mikro ini. Di grand design 

KNEKS digambarkan bahwa filantropi islam yaitu ZISWAF bisa masuk pada sektor masyarakat 

yang bergerak di ultra mikro. Akan tetapi ZISWAF belum dibangun scara optimal khususnya pada 

aspek wakaf. Wakaf yang cukup berhasil di Indonesia hanyalah dari lembaga Muhammaddiyah. 

Wakaf Muhammaddiyah di Indonesia telah menjadi fasilitas umum seperti masjid, perguruan 

tinggi, sekolah MAN, MTSn dan MI, serta rumah sakit. Dan hal itu belum cukup di Indonesia. 

Karena di Indonesia masih lebih banyak potensinya dari itu. Hambatan-hamabatan sosial dan 

manajerial masih menjadi alasan mengapa belum dikembangkan lebih lagi potensi tersebut. 



5. Pertanyaan: Di Indonesia banyak sekali lembaga amil zakat. Terlihat bahwa di beberapa 

lembaga amil zakat, mereka hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Sedangkan di 

daerah lain masih minim pembangunan atas dasar wakaf. Apakah hal ini menjadi alasan mengapa 

masyarakat masih kurang percaya akan sistem pembangunan dari wakaf? 

Jawaban: Jelas berpengaruh dan hal ini tidak terlepas dari kondisi hubungan negara dan 

masyarakat beragama. Pada zaman kolonial, zakat dibebaskan pengelolaannya oleh ulama ataupun 

lembaga dan organisasi masyarakat. Namun ketika meilihat potensi yang besar, pemerintah 

colonial mengambil alih pengelolaan zakat. Karena pengelolaan yang telah diambil alih oleh 

pemerintah, masyarakat cenderung tidak percaya dengan negara dalam hal zakat ini. Masyarakat 

lebih menaruh kepercayaan pada lembaga non pemerintah seperti Dompet Dhuafa dan Human 

Initiative. Progress mereka cenderung cepat sebagai sebeuah lembaga Lazis dan wakaf di 

Indonesia. Masalah kepercayaan ini ada karena adanya beban historis yang pernah terjadi di negara 

kita. 

6. Pertanyaan: Apakah perputaran uang di bank syariah itu benar-benar tidak terpengaruh oleh 

bank konvensional yang masih satu badan usaha? 

Jawaban: Indonesia saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Ada lembaga keuangan 

syariah dan ada lembaga keuangan konvensional. Perputaran uang di bank syariah terpengaruh 

oleh bank konvensional. Tingkat suku bunga itu sangat berpengaruh kepada akad-akad bank 

syariah seperti penentuan margin bagi hasil dan persentase pada akad murabahah. Akan tetapi, 

bank syariah juga punya filter dalam melakukakan hubungan transaksi dengan bank konvensional. 

apabila bank syariah menerima penghasilan bunga dari transaksi dengan bank konvensional, ada 

mekanisme tersendiri yaitu sebagai Pendapatan Non Halal. Pendapatan ini biasanya digunakan 

untuk memberikan pinjaman kebajikan berupa akad qardul hasan. 

7. Pertanyaan: Jika memang zakat menjadi solusi pengganti pajak bagi umat muslim di Indonesia, 

apakah dari solusi tersebut tidak menimbulkan perpecahan antara kaum muslim dan kaum non 

muslim? Terlebih masyarakat muslim Indonesia masih minim literasi mengenai ZISWAF 

khususnya zakat. 

Jawaban: Problem kecemburuan sosial bukanlah suatu problema utama dalam hal zakat sebagai 

pengganti pajak. Problema utama dalam hal ini adalah mengenai kepercayaan masyarakat. Tingkat 

kesadaran pajak di Indonesia masih rendah. Setiap tahun pengumpulan pajak masih dibawah target 

pemenuhannya. Oleh karena itu, problema di Indonesia yang utama adalah bahwa masyarakat 

Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada negara dan pemerintahan. Problema 

ini terjadi karena adanya kasus-kasus yang timbul di pemerintahan seperti korupsi. Tingkat korupsi 

di Indonesia masih sangat tinggi. Di negara lain, seperti Malaysia, telah memberlakukan dengan 

baik bahwa umat muslim bebas pajak dengan membayar zakat. 

 Setelah sesi tanya-jawab selesai, moderator menyampaikan kesimpulan atas penyampaian 

pembicara pada pukul 14.36 - 14.38 WIB. Dilanjutkan penyampaian closing statement kepada 

partisipan oleh pembicara yakni Pak Dr. Addiarrahman, MSI. Dan dilanjutkan dengan pemberian 

e-sertif dan bingkisan kepada pembicara oleh moderator pada pukul 14.38 - 14.41 WIB. 



Setelahnya, terdapat pemaparan program “One Man One ATM Syariah” oleh moderator pada 

pukul 14.41 - 14.43WIB. Sebelum ditutup, moderator menghimbau partsisipan untuk mengisi link 

evaluasi DIKSI Online ke-8 ini. Selanjutnya, Said Maulana memimpin doa penutup pada pukul 

14.45 – 14.47 WIB. Acara pun ditutup oleh moderator dan diakhiri dengan sesi dokumentasi 

peserta DIKSI Online 8. Semoga dengan adanya diskusi online ini dapat meningkatkan 

pemahaman peserta mengenai ekonomi syariah dan bagaimana kita sebagai umat muslim harus 

berperilaku secara islam sebagai pelaku ekonomi yang merupakan langkah awal agar ekonomi 

syariah di Indonesia benar-benar terimplementasikan.



8. Press Release DIKSI #8 

DIKSI Online ke-8 ini mengundang Pak Dr. Addiarrahman, MSI. sebagai pembicara. 

Beliau adalah Dosen FEBI UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan Direktur Eksekutif Bersama 

Institute. Diskusi ini dilaksanakan di platform Zoom Cloud Meetings. Acara ini dimulai dengan 

pembukaan DIKSI Online 8 oleh moderator pada pukul 13.05 – 13.08 WIB. Dilanjutkan dengan 

pembacaan tilawah oleh Fany Julianto pukul 13.08 - 13.10 WIB. Pada pukul 13.10 - 13.16 seluruh 

partisipan di Zoom Cloud Meetings menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom 

Rabbani. 

Selanjutnya, pada pukul 13.17 - 13.20 WIB Kak Nuryasin selaku Ketua BSO KSEI FE 

UNJ memberikan sambutannya dalam acara DIKSI Online 8. Setelahnya moderator membacakan 

teknis dan peraturan peserta dalam mengikuti rangkaian DIKSI Online 8 serta pemantik 

pembahasan tema DIKSI Online 8 pada pukul 13.20 - 13.23. Kemudian moderator 

memperkenalkan pembicara DIKSI Online 8 kali ini yaitu Bapak Dr. Addiarrahman, MSI. dan 

memaparkan CV beliau pada pukul 13.23 - 13.25 WIB. Pada pukul 13.25 - 13.58 WIB Pak Dr. 

Addiarrahman, MSI. menyampaikan materi mengenai ekonomi syariah ditengah resesinya 

ekonomi Indonesia. 

Isu-isu yang didiskusikan adalah mengenai Indonesia di ambang resesi dan bagaimana 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Lalu dibahas juga mengenai 

hubungan antara COVID-19 dan Islamic Economics Finance, serta solusi dari ekonomi syariah 

mengenai kondisi perekonomian Indonesia, dan apa yang harus dilakukan ekonomi syariah saat 

ekonomi sedang diambang resesi.  

 

INDONESIA DIAMBANG RESESI 

Resesi adalah suatu keadaan penurunan ekonomi secara sementara, misalnya dalm dua 

kuartal saja. Apabila dalam kuartal satu, dua, dan tiga perekonomian suatu negara mengalami 

penurunan kinerja ekonomi, maka negara tersebut mengalami resesi. Resesi ekonomi disebabkan 

karena guncangan ekonomi, biasanya oleh hal-hal yang tidak terduga, seperti adanya COVID-19 

ini. Adanya COVID-19 ini seperti yang kita tahu sangat berdampak pada perekonomian negara. 

Lalu resesi ekonomi juga terjadi karena hilangnya kepercayaan konsumen, suku bunga yang tinggi, 

dan harga yang mengalami penurunan karena permintaan yang berkurang, dan bubble economic 

seperti yang terjadi tahun 1998. Hal-hal ini dapat terjadi karena merebaknya pengangguran, 

berubahnya pola konsumsi masyarakat, jual beli yang melambat, dan berhentinya beberapa 

aktivitas ekonomi. Ciri-ciri resesi adalah PDB menurun disertai dengan menurunnya kinerja-

kinerja ekonomi. 

Indonesia saat ini sedang mengalami resesi. Di kuartal satu, Indonesia telah mengalami 

penurunan kinerja ekonomi akibat adanya COVID-19 yang sudah terdengar meluas di Wuhan, 

China. Puncak menurunnya ekonomi di Indonesia adalah pada kuartal ke-2, penurunan mencapai 

-5,32%. Pada triwulan ketiga, Indonesia mengalami konstraksi ekonomi di -3,49%. Resesi 

ekonomi di Indonesia terjadi tentu dikarenakan adanya penurunan kinerja ekonomi dalam setiap 

sektor. Sektor industri di tiga kuartal pertama tahun 2020 ini mengalami fluktuasi sebagaimana 

kuartal kedua adalah puncak dari penurunan kinerja ekonomi dalam sektor ini.  



Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang bertahan di masa pandemi. Hal ini diamati 

karena adanya iklim yang berbeda saat pandemi ini, panen menjadi lebih banyak sehingga 

perekonomian dalam sektor ini cenderung stabil. Sektor perdagangan dan konstruksi memiliki 

fluktuasi yang sama dengan sektor industri di masa pandemi ini. Sementara sektor pertambangan 

dari kuartal satu sampai kuartal tiga selalu menurun pertumbuhannya. Sektor ini berakhir di -

4,28% pada kuartal ketiga tahun ini. Berbeda dengan sektor infokom, karena adanya pola 

konsumsi yang berbeda akibat kondisi, sektor ini adalah sektor yang paling berjaya di masa 

pandemi. Dalam tiga kuartal terakhir ini sektor infokom selalu berada di atas 9,0% 

pertumbuhannya. Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan, sangat terkonstraksi anjlok 

pada kuartal kedua yaitu mencapai -30,80%. Pada kuartal ketiga sektor ini sudah sedikit 

berkonstraksi di angka -16,70%. Pada sektor jasa keuangan hanya terkonstraksi sedikit karena 

pemerintah memberikan stimulus yang tepat seperti relaksasi kredit, memberikan bantuan 

langsung kepada UMKM dan seterusnya. Hal ini merupakan kebijakaan yang sangat efektif dari 

pemerintah karena dapat menaikkan angka MPL di perbankan. 

Sektor lainnya seperti administrasi dan pemerintahan mengalami konstraksi dibawah 0 

hanya pada kuartal kedua. Pada sektor jasa pendidikan pertumbuhan mengalami penurunan hanya 

di kuartal dua, namun juga masih di atas 1%. Sektor real estate masih berada di fluktuasi ekonomi 

yang baik. Sedangkan sektor akomodasi dan makan minum mengalami penurunan yang sangat 

anjlok di kuartal kedua yaitu mencapai angka -22,02%. Pada kuartal ketiga mengalami 

peningkatan pertumbuhan namun masih dibawah 0 yaitu 11,86%. Layaknya sektor akomodasi dan 

makan minum, sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan juga mengalami penurunan kinerja 

perekonomian pada kuartal kedua. Sektor jasa kesehatan pertumbuhannya masih di atas 0 persen 

di setiap kuartalnya walaupun pada kuartal kedua menglami penurunan pertumbuhan yang tidak 

sedikit.  

Konsumsi pemerintah menjadi cukup bertahan karena adanya pemilu dan pilkada yang 

diselenggarakan. Hal ini cukup efektif untuk mendongkrak perekonomian negara lewat konsumsi. 

Karena untuk memperjuangkan ekonomi yang tengah diambang resesi, kuncinya adalah konsumsi 

dan investasi. PDRB di wilayah Sumatra mengalalami pertumbuhan di -2,22% dan memberikan 

kontribusi sebesar 21,53%. Bali dan Nusa tenggara mengalami pertumbuhan yang sangat lamban 

yaitu berada di -6,80% dan memberikan kontribusi hanya sebesar 2,92%. Wilayah Sumatra dan 

Jawa adalah wilayah yang paling memberikan kontribusi PDB paling besar untuk Indonesia. Dari 

gambaran PDRB tiap daerah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang 

sebagian besar menurun adalah dapat membuktikan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami 

resesi ekonomi. 

 

DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 

 Krisis yang terjadi di tahun 2020 berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 

1998. Pada tahun 1998 krisis dimulai dari krisis moneter yang menyebabkan hancurnya juga sektor 

riil. Pada tahun 1998, yang menopang perekonomian Indonesia saat itu adalah UMKM. Saat ini, 

ekonomi berjalan cukup mulus dan tumbuh pada sekitar 5% pada Desember 2019, akan tetapi 

secara tiba-tiba terjadi krisis di bidang kesehatan yang menimbulkan keguncangan serius sehingga 

mengakibatkan terjadinya supply shock yang mengganggu lajunya konsumsi.  



Hal ini menurunkan permintaan sehingga meruntuhkan sektor riil. Dari sektor riil ini lah 

terjadi konstraksi keuangan yang mengganggu likuiditas, NPF, dan lain-lain. Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan sangat mengantisipasi dengan cepat mengenai hal ini melalui relaksasi 

kredit dan bantuan langsung. Sektor riil dan sektor keuangan yang terjadi dapat mengganggu halal 

value chain. COVID-19 dalam jangka pendek memberikan dampak pada ekosistem ekonomi 

syariah seperti  fintech syariah, pegadaian syariah, sukuk, obligasi dan saham syariah, bank syariah 

dalam sektor keuangan, serta makanan halal, dalam sektor riil. Di masa pandemi ini, laba bank 

syariah terkontraksi hanya 3,46% sedangkan bank konvensional terkontraksi 20,72% berdasarkan 

data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun ini. Non Performing Financing (NPF) 

dalam bank syariah sedikit aman karena pemerintah telah melakukan relaksasi pembiayaan, 

khususnya untuk UMKM. Sedangkan pada jangka panjang, COVID-19 berdampak langsung pada 

halal travel, tourism, halal fashion dan cosmetics dalam sektor riil serta Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS) dalam sektor keuangan. LKMS terdampak langsung oleh adanya COVID-19 ini 

karena LKMS tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan sehingga LKMS berjalan sangat 

bergantung pada modal pemilik. 

Sektor industri halal Indonesia di tengah pandemi dan era new normal yang terdampak 

negatif adalah fintech syariah. Walaupun fintech syariah dinyatakan cukup dapat bertahan di awal, 

namun ternyata permasalahannya adalah cukup serius akibat terjadinya pandemi ini. Karena dalam 

fintech syariah terjadi penundaan penyaluran pembiayaan. Dalam industri perhotelan, mall, dan 

ritel mengalami penurunan pendapatan. Industri fashion juga mengalami penurunan penjualan 

sebesar 30%. Sektor industri halal yang memiliki potensi adalah mobile banking, transaksi e-

commerce, harga saham farmasi halal, dan health care halal. 

 

SOLUSI EKONOMI SYARIAH DI TENGAH RESESI EKONOMI 

Penanganan kesehatan (COVID-19) dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling 

berhubungan. Kesehatan dapat segera ditingkatkan sebagaimana ekonomi juga ditingkatkan 

karena hal tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dikorbankan. Semua tergantung bagaimana 

kebijakan pemerintah untuk menanganinya agar tepat sasaran. Ekonomi Indonesia dinilai akan 

mengalami pertumbuhan mulai dari 0 kembali terjadi pada Desember 2021, dengan catatan apabila 

vaksin ditemukan pada pertengahan tahun 2021. Penilaian ini disertai asumsi bahwa COVID-19 

masih merebak sampai pertengahan tahun 2021 hingga akhirnya vaksin diedarkan. Dengan ini, 

target minimal Pre-COVID 19 mulai ditentukan sejak awal tahun 2022 untuk seterusnya, atau 

target untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara medium term. Target atau 

kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah seperti berupa vaksin, stimulus, dan Omnibus Law yang 

kontroversi. Semua akan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat. Penilaian 

ekonomi berdasarkan penempatan waktu ini dapat berubah apabila perilaku masyarakat berubah 

dan adanya guncangan lain yang dapat merubah kondisi ekonomi.  

 

 

 

 

 



Sharia guidance yang selayaknya diterapkan sebagai solusi dari resesi ekonomi dan 

penanganan COVID-19 yang terjadi adalah: 

1. Halal Value Chain haruslah menjadi pembeda antara produk syariah dan produk konvensional. 

Saat ini telah muncul kebiasaan baru yaitu pergeseran perilaku konsumsi secara global, 

sehingga hal ini membuka peluang terhadap industri halal. Peluang ini dapat dijadikan ladang 

untuk mengenalkan bahwa industri halal bukanlah sekedar penjualan produk yang dihalalkan 

dan yang diharamkan dalam islam, tetapi halal yang dimaksud adalah halallan thayyiban. 

Halal secara diperbolehkan, tetapi juga memiliki sifat yang baik untuk kesehatan dalam artian 

bersih untuk mengonsumsi itu. Karena adanya perilaku ini orang-orang sudah semakin tersadar 

arti dari perilaku bersih dimulai dari mencuci tangan yang dikampanyekan. Keadaan seperti 

ini adalah peluang ekonomi syariah untuk dapat bertumbuh. Indonesia juga sudah seharusnya 

bermain di sektor produksi, bukan lagi hanya konsumsi. Saat ini Indonesia dipandang global 

masih sebagai pasar konsumsi, belum menjadi produsen atas produk-produk. 

2. Indonesia harus terbiasa dengan kebiasaan baru yaitu trend digitalisasi. Manfaat surplus hasil 

dari maraknya digitalisasi di masa pandemi ini diterima oleh warga asing, bukan dari penduduk 

Indonesia. Indonesia harus dapat melakukan inovasi pada program digital, yang mendorong 

industri halal. 

3. Sinergi sektor dan rantai bisnis syariah di Indonesia. Sehingga menciptakan peluang dan 

lingkungan bisnis yang saling mendukung. Hal ini masih lemah terjadi di Indonesia karena 

kurangnya koneksi antara pelaku dan pemilik modal. 

4. Peningkatan Budaya Islamic Philanthropy 

Selama COVID-19 di Indonesia, filantropi islam, yaitu tradisi bersedekah dan berwakaf 

meningkat tinggi. Hal inilah yang membuat masyarakat menengah ke bawah bertahan. 

Indonesia memiliki peluang ZISWAF yang sangat tinggi, akan tetapi kita belum bisa 

memaksimalkan itu. Padahal jika ZISWAF ini dimaksimalkan, akan sangat berpengaruh 

banyak pada APBN/APBD.  

Hal-hal ini adalah pedoman syariah yang dapat dilakukan untuk mengatasi resesi. Karena 

resesi ekonomi saat ini langsung ke sektor riil, maka solusinya pun harus yang mengacu langsung 

pada bagaimana penguatan pada sektor riil. 

Diskusi berlangsung interaktif dan kondusif. Materi yang disampaikan menarik dan 

membuat peserta teredukasi dan memiliki wawasan baru mengenai bagaimana ekonomi makro di 

Indonesia berjalan, apabila ditinjau dari kacamata ekonomi syariah. Selain itu partisipan menjadi 

lebih paham mengapa resesi ekonomi terjadi dan bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi 

dari penanganan resesi ekonomi. Setelah menerima pemahaman materi dari Pak Dr. 

Addiarrahman, MSI., terdapat sesi tanya-jawab pada pukul 13.58–14.36 yang pertanyaan dan 

jawabannya telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Setiap negara pasti memiliki elemen di dalamnya, yaitu masyarakatnya yang 

salah satunya adalah mahasiswa. Improvement apa yang dapat mahasiswa lakukan untuk 

memberikan sedikit peran dalam menghadapi resesi ini? 

Jawaban: Mahasiswa harus mulai mengubah pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini 

akan merubah multiplier effect terhadap sektor-sektor riil. Mahasiswa juga sebaiknya mulai 

berinovasi untuk berwirausaha. Mahasiswa entrepreneur sangat memberikan dampak nyata 



bagi perekonomian negara. Perilaku konsumsi yang islami juga penting untuk diamalkan oleh 

mahasiswa, bahwa ada kebutuhan darurat dan kebutuhan yang memamng harus segera 

dipenuhi. Mahasiswa ekonomi syariah sebaiknya benar-benar menjadi manusia yang bersifat 

homoislamicus bukan homoeconomicus. 

 

2. Pertanyaan: Perubahan atau distrupsi telah terjadi di dunia pada umumnya maupun Indonesia 

pada khususnya terutama di bidang kesehatan dan teknologi digital. Ekonomi dan keuangan 

syariah menjadi sesuatu yang dilirik oleh negara-negara maju pun berkembang. Apakah unsur-

unsur yang dimiliki ekonomi syariah dalam menyelesaikan kasus-kasus krisis ekonomi dan 

sosial? 

Jawaban: Dunia sudah melirik ekonomi syariah sebagai peluang ekonomi. Yang perlu 

menjadi catatan adalah bagaimana ekonomi syariah benar menjawab setiap permasalahan 

ekonomi yang ada itu kuncinya adalah behaviour. Kalau perilaku ekonominya masih belum 

baik, akan sulit mengoptimalkan ekonomi syariah. Walaupun islam adalah mayoritas, jika 

perilaku yang dimiliki tidak mencerminkan islam maka kita hanya akan selalu menjadi 

penonton, penikmat, konsumen dari ekonomi global. Misalkan pasda kasus industri halal, 

semestinya Indonesia telah menjadi negara pengekspor paling utama untuk sektor halal 

industri. Namun faktanya, label halal yang diberikan Indonesia tidak terlalu diakui 

dibandingkan label halal yang diberikan Thailand. Padahal Thailand adalah negara minoritas 

muslim, namun mereka serius berperan dalam sektor produksi industri halal untuk masuk ke 

industri global. Sedangkan Indonesia, keberadaan undang-undang  produk halal pun 

menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan. Selain sistem dan struktur yang 

berdasarkan syariah, kita sebagai pelaku ekonomi harus menerapkan perilaku yang syariah 

terlebih dahulu. Secara kekuatan lembaga, di Indonesia sudah banyak lembaga yang 

menunjang bergeraknya ekonomi syariah seperti KNEKS, MES, FoSSEI, IAEI, dan masih 

banyak lagi.  

 

3. Pertanyaan: Perilaku ekonomi islam ini memang masih menjadi masalah di masyarakat kita, 

terutama di bidang entrepreneurship dan pekerja-pekerja yang berada di sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang syariah. Apa harapan Bapak untuk dapat membangun dan 

memberikan solusi terhadap pembangunan perilaku islam bisa meresap ke seluruh 

masyarakat? Terutama mereka yang berada di ruang lingkup syariah dan entrepreneur. 

Jawaban: Dalam konsepsi ekonomi islam, relasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama 

adalah relasi subjektif, yaitu relasi satu arah yang bertujuan untuk memuaskan kepentingan 

pribadi. Yang kedua adalah relasi intersubjektif, yaitu relasi yang dibentuk atas kesadaran 

bahwa diri sendiri adlaah subjek, orang lain juga subjek. Yang ketiga dalah relasi 

transsubjektif, yaitu bagaimana kita sebagai subjek berhubungan dengan Tuhan. Posisi 

keadaan ekonomi Indonesia hari ini ditunggangi oleh pola relasi subjektif. Jadi masyarakat 

Indonesia melihat manusia lainnya sebagai objek, melihat keuntungan dan benefit apa yang 

akan didapatkan oleh dirinya jika memiliki relasi dengan manusia tersebut. Hanya memenuhi 

kepentingan pribadi. Bukan sebagai relasi yang intersubjektif, yang memandang orang lain 

adalah sama seperti dirinya, hanya sebagai subjek. Tidak melihat latar belakang, karena pada 



dasarnya memiliki kesamaan kedudukan apapun latar belakangnya. Begitulah sistem ekonomi 

islam melihat antar pelaku ekonominya. Saat ini pola relasi dalam aktivitas bisnis/perbankan 

negara kita cenderung menerapkan relasi subjektif, yang mau tidak mau menuruti kemauan 

atasan dan tuntutan perusahaan. Jika loyalitas dalam relasi subjektif akan diakui dengan adanya 

insentif, maka loyalitas dalam relasi intersubjektif akan diakui dengan nilai. Pola perilaku 

relasi ini yang sebaiknya banyak diterapkan. Relasi intersubjektif harus banyak diterapkan di 

Indonesia dalam aktivitas perekonomian. 

 

4. Pertanyaan: Sejauh mana peluang Zakat sebagai sumber pembiayaan kebijakan fiskal dalam 

ekonomi islam? Sejauh mana peluang peruntukkan dana Zakat untuk pembangunan dalam 

ekonomi islam? 

Jawaban: Sejauh ini dana zakat di Indonesia mengurangi dana penghasilan terkena pajak. 

Zakat di Indonesia masih dalam level itu, belum di tahap pengganti pajak. Namun hal ini adalah 

sebuah  

capaian yang cukup bagus. Jika kita membayar zakat pada lembaga yang resmi, maka akan 

mengurangi harta kena pajak. Namun harapannya adalah bagaimana nantinya agar umat 

muslim yang sudah membayar zakat tidak lagi perlu membayar pajak. Harapan ini adalah 

kondisi yang perlu dibenahi kedepannya. Dalam konteks ekonomi, zakat khususnya dibatasi 

oleh 8 asnaf. Asnaf tersebut pada agent economy dilabeli sebagai para pelaku ultra mikro. 

Sesungguhnya melalui dana zakat, adalah dapat dijadikan bantuan untuk pelaku ekonomi level 

ultra mikro ini. Di grand design KNEKS digambarkan bahwa filantropi islam yaitu ZISWAF 

bisa masuk pada sektor masyarakat yang bergerak di ultra mikro. Akan tetapi ZISWAF belum 

dibangun scara optimal khususnya pada aspek wakaf. Wakaf yang cukup berhasil di Indonesia 

hanyalah dari lembaga Muhammaddiyah. Wakaf Muhammaddiyah di Indonesia telah menjadi 

fasilitas umum seperti masjid, perguruan tinggi, sekolah MAN, MTSn dan MI, serta rumah 

sakit. Dan hal itu belum cukup di Indonesia. Karena di Indonesia masih lebih banyak 

potensinya dari itu. Hambatan-hamabatan sosial dan manajerial masih menjadi alasan 

mengapa belum dikembangkan lebih lagi potensi tersebut. 

 

5. Pertanyaan: Di Indonesia banyak sekali lembaga amil zakat. Terlihat bahwa di beberapa 

lembaga amil zakat, mereka hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Sedangkan di 

daerah lain masih minim pembangunan atas dasar wakaf. Apakah hal ini menjadi alasan 

mengapa masyarakat masih kurang percaya akan sistem pembangunan dari wakaf? 

Jawaban: Jelas berpengaruh dan hal ini tidak terlepas dari kondisi hubungan negara dan   

masyarakat beragama. Pada zaman kolonial, zakat dibebaskan pengelolaannya oleh ulama 

ataupun lembaga dan organisasi masyarakat. Namun ketika meilihat potensi yang besar, 

pemerintah kolonial mengambil alih pengelolaan zakat. Karena pengelolaan yang telah diambil 

alih oleh pemerintah, masyarakat cenderung tidak percaya dengan negara dalam hal zakat ini. 

Masyarakat lebih menaruh kepercayaan pada lembaga non pemerintah seperti Dompet Dhuafa 

dan Human Initiative. Progress mereka cenderung cepat sebagai sebeuah lembaga Lazis dan 

wakaf di Indonesia. Masalah kepercayaan ini ada karena adanya beban historis yang pernah 

terjadi di negara kita. 



 

6. Pertanyaan: Apakah perputaran uang di bank syariah itu benar-benar tidak terpengaruh oleh 

bank konvensional yang masih satu badan usaha? 

Jawaban: Indonesia saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Ada lembaga keuangan 

syariah dan ada lembaga keuangan konvensional. Perputaran uang di bank syariah terpengaruh 

oleh bank konvensional. Tingkat suku bunga itu sangat berpengaruh kepada akad-akad bank 

syariah seperti penentuan margin bagi hasil dan persentase pada akad murabahah. Akan tetapi, 

bank syariah juga punya filter dalam melakukakan hubungan transaksi dengan bank 

konvensional. apabila bank syariah menerima penghasilan bunga dari transaksi dengan bank 

konvensional, ada mekanisme tersendiri yaitu sebagai Pendapatan Non Halal. Pendapatan ini 

biasanya digunakan untuk memberikan pinjaman kebajikan berupa akad qardul hasan.  

 

7. Pertanyaan: Jika memang zakat menjadi solusi pengganti pajak bagi umat muslim di 

Indonesia, apakah dari solusi tersebut tidak menimbulkan perpecahan antara kaum muslim dan 

kaum non muslim? Terlebih masyarakat muslim Indonesia masih minim literasi mengenai 

ZISWAF khususnya zakat. 

Jawaban: Problem kecemburuan sosial bukanlah suatu problema utama dalam hal zakat 

sebagai pengganti pajak. Problema utama dalam hal ini adalah mengenai kepercayaan 

masyarakat. Tingkat kesadaran pajak di Indonesia masih rendah. Setiap tahun pengumpulan 

pajak masih dibawah target pemenuhannya. Oleh karena itu, problema di Indonesia yang 

utama adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada 

negara dan pemerintahan. Problema ini terjadi karena adanya kasus-kasus yang timbul di 

pemerintahan seperti korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Di negara lain, 

seperti Malaysia, telah memberlakukan dengan baik bahwa umat muslim bebas pajak dengan 

membayar zakat. 

    

 Setelah sesi tanya-jawab selesai, moderator menyampaikan kesimpulan atas penyampaian 

pembicara pada pukul 14.36 - 14.38 WIB. Dilanjutkan penyampaian closing statement kepada 

partisipan oleh pembicara yakni Pak Dr. Addiarrahman, MSI. Dan dilanjutkan dengan pemberian 

e-sertif dan bingkisan kepada pembicara oleh moderator pada pukul 14.38 - 14.41 WIB. 

Setelahnya, terdapat pemaparan program “One Man One ATM Syariah” oleh moderator pada 

pukul 14.41 - 14.43 WIB. Sebelum ditutup, moderator menghimbau partsisipan untuk mengisi link 

evaluasi DIKSI Online ke-8 ini. Selanjutnya, Said Maulana memimpin doa penutup pada pukul 

14.45 – 14.47 WIB. Acara pun ditutup oleh moderator dan diakhiri dengan sesi dokumentasi 

peserta DIKSI Online 8. Semoga dengan adanya diskusi online ini dapat meningkatkan 

pemahaman peserta mengenai ekonomi syariah dan bagaimana kita sebagai umat muslim harus 

berperilaku secara islam sebagai pelaku ekonomi yang merupakan langkah awal agar ekonomi 

syariah di Indonesia benar-benar terimplementasikan.
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“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 2045. 

Pada hari pertama Sabtu, 24 Oktober 2020 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 pukul 13.02 – 13.04 WIB dengan 

pembukaan oleh MC yakni Said Maulana. dilanjutkan dengan tilawah pukul 13.05 – 13.07 WIB 

yang dibawakan oleh Fany Julianto. Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua BSO KSEI FE UNJ 

pukul 13.08 – 13.14 WIB yaitu Kak Nuryasin. Dan langsung dilanjutkan penyampaian materi oleh 

Pak M. Rizky Rizaldy, S.E., M.Sc., MM yaitu tentang Urgensi Ekonomi Syariah sekaligus sesi 

Tanya jawab yang berlangsung dari pukul 13.16 – 14.06 WIB. 

Ekonomi Syariah penting untuk dipelajari, dikembangkan dan ditegakkan. Jadi hak 

ekonomi syariah itu dipelajari, dikembangkan, dan ditegakkan tidak bisa hanya dilakukan satu atau 

dua bagian saja, jadi harus dilakukan ketiga kepentingan itu. Ekonomi syariah dalam 20 sampai 

30 tahunan ini menjadi fenomena global yang menarik banyak komunitas global terutama di 

Negara yang minoritas islam tetapi di Negara tersebut menggunakan model ekonomi syariah. Oleh 

karena itu, kita sebagai Negara yang mayoritas islam sudah sepatutnya menjadi pelopor untuk 

mempelajari, mengembangkan, dan menegakkan. 

Masalah dalam ekonomi yang sederhana adalah kemiskinan, tetapi dalam buku mikro, 

makro sampai doctor sedikit bahkan tidak ada bab yang membahas tentang apa itu kemiskinan 

(orang miskin ditinggalkan), tetapi banyak ilmuwan yang mendapat penghargaan dalam ekonomi 

yaitu tentang investasi bukan tentang kemiskinan atau masalah ekonomi. Justru ilmu ekonomi ini 

mencerminkan menambah kekayaan bagi orang yang kaya, dan tidak berlaku ilmu ekonomi bagi 

orang yang mengalami kemiskinan (objek masalah ekonomi) itu sendiri. 

 

 



Dalam peta dunia di malam hari terlihat bahwa di bagian atas (terang) terdapat negara- 

negara yang memiliki perkembangan yang bagus dimana muslim sebagai minoritas, sedangkan di 

bagian bawah (gelap) adalah negara yang muslimnya sebagai mayoritas. Di sinilah terlihat negara 

muslim pembangunan nya tidak lebih baik daripada negara yang minoritas muslim, oleh karena 

itu terdapat sesuatu yang aneh. Dunia islam dilihat sebagai dunia yang miskin, penuh peperangan, 

kumuh, gizi buruk, pelayanan yang tidak baik. Padahal pada 300 sampai 1500 tahun yang lalu 

peradaban islam adalah peradaban yang makmur dan yang paling terang. Tapi pada zaman 

sekarang umat islam terpuruk dalam kemiskinan sampai sampai dipandang miskin. 

Kenapa kita butuh ekonomi islam ? kita harus berpikir bahwa ekonomi islam ini dalam 

keadaan masalah, karena jika ekonomi islam baik-baik saja maka tidak akan ada yang 

mempelajari, mengembangkan dan menegakkan ekonomi islam. Hal ini lah yang menjadi PR bagi 

kita untuk memecahkan masalah ini yang menjadi tanggung jawab kita semua umat muslim kenapa 

kita membutuhkan ekonomi islam, yaitu : Umat islam butuh karena dalam keterpurukan sehingga 

butuh proses pemulihan, karena adanya masalah dalam ekonomi konvensional seperti masalahnya 

adalah kemiskinan tapi yang banyak dipelajari adalah investasi sehingga tidak bisa menjadi solusi 

bagi permasalahan ekonomi. 

Di zaman sekarang antara ekonomi dan agama menjadi hal yang terpisah karena hal inilah 

permasalahan ekonomi tidak terselesaikan oleh karena itu adanya ekonomi islam agar mampu 

memperbaiki masalah perekonomian, karena antara agama dan ekonomi menjadi satu. Yang 

menyebabkan umat islam terbelakang : 1.) kita ratusan tahun dijajah oleh bangsa eropa sehingga 

kita kehilngan identitas, kunci budaya intelektual. 2.) Kita umat islam berhenti berpikir (keraguan 

dalam menciptakan sesuatu). 3. Terjebak dalam kejar dunia, lupa akhirat dan sebaliknya oleh 

karena itu kita sebagai umat islam harus bersikap tawazun/adil antara dunia dan akhirat. 

Ekonomi kita memiliki problematika yang sangat signifikan antara miskin dan kaya atau 

kesenjangan ekonomi oleh karena itu kita sebagai pengusaha, dosen, regulator, praktisi, konsultan, 

dan ahi bidang apapun harus melakukan menyelesaikan diri untuk menjadi individu yang peduli 

dengan permasalahan ekonomi, bangun kepedulian dan cita-cita umat, berkumpul bersama the 

elite, kuasai ekonomi konvensional dan metodologi ekonomi islam, bangun kemampuan 

menciptakan ilmu pengetahuan ekonomi islam. 

 

 



Pertanyaan dari peserta SEIS : 

 

1. bagaimana caranya agar seimbang antara menjalankan usaha bisnis dan kehidupan agama 

seperti ibadah ritual dan spiritual ? 

Jawaban : membangun keseimbangan berbagai macam. dalam konteks milenial dalam konteks 

kehidupan kita saat ini adalah kurang gaul kurang baca apa yang bikin orang jadi sibuk di satu 

sisi sehingga menggambarkan yang lain itu kan umumnya karena kurang gaul dan kurang 

membaca dan kebenaran itu mainnya sama orang yang itu-itu saja baca bukunya juga itu saja 

kalau baca sih sebenarnya atau bahkan nggak baca dan nggak mau nah itu cenderung membuat 

kita kurang mampu dalam membangun sikap dan sifat adil tawazun tawasuth dan tapi kalau 

membangun keseimbangan spiritualitas di dunia dan akhirat dan lain- lain itu pertama pertama 

kali sebagai seorang beriman adalah cinta kepada Allah tentu itu tentu itu minta-minta ini 

kepada Allah. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari bagaimana 

pentingnya urgensi ekonomi syariah itu sendiri di Indonesia, selanjutnya adalah penyerahan E 

sertifikat kepada pembicara pada pukul 14.06 – 14.07 WIB. Dan acara dilanjutkan ke sesi 2 dengan 

materi Perbankan Syariah. 
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“PERBANKAN SYARIAH” 

Pada hari pertama sesi kedua Sabtu, 24 Oktober 2020 ini dihadiri oleh Pak Dr. Ali 

Sakti,M.Ec Selaku Peneliti Bank Indonesia. Acara dimulai pukul 14.08 – 14.53 WIB dengan 

Moderator yakni Said Maulana. penyampaian materi oleh Dr. Ali Sakti, M. Ec yaitu tentang 

Perbankan Syariah sekaligus sesi tanya jawab. 

Sektor keuangan perbankan sangat dominan sehingga mau tidak mau berdasarkan 

pertimbangan kemanfaatan maka yang sangat dibutuhkan oleh umat ketika memberikan pelayanan 

atau produk perbankan yang sesuai dengan prinsip. perbankan sendiri secara istilah tidak pernah 

ada dalam sejarah Islam pada masa Rasul atau masa generasi setelahnya tidak pernah ada yang 

namanya bank tapi substansinya mungkin bisa dilihat bahwa dulu pernah ada fungsi baik 

perorangan maupun bersama-sama itu menjalankan fungsi. 

Stabilitas ekonomi dunia tidak pernah stabil selalu saja rancang oleh bencana dan memang 

terbukti bencana itu selalu terjadi bagaimana perkembangannya ketika bank syariah mau 

memainkan perannya tentu saja dia bersandar pada prinsip-prinsip yang memang sudah dibenarkan 

oleh syariat nabi yang dibenarkan oleh syariat dalam muamalah ya seperti itu dan kaidah 

muamalah itu semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang dalil yang melarang yang ini yang 

yang ada. 

Dulu ekonomi islam disebut dengan fudu ekonomi atau perdukunan ekonomi karena eropa 

bingung mendapat keuntungan darimana selain dari bunga. Bank syariah tidak boleh memproduksi 

barang yang diluar dari syariat, membiayai dan bahkan sampai hanya menjadi saksi. Haram secara 

aktivitasnya tidak ada unsur riba (melakukan kecurangan/menyembunyikan kerusakan), 

melakukan kezaliman (mempermainkan harag sehingga merugikan orang), gharar, maisyir. 



Yang utama dalam bank syariah yaitu tidak boleh adanya riba (bertambah), dalam riba 

terdapat 3 jenis riba yaitu riba fadl (riba yang muncul akibat transaksi tukar menukar dengan 

jumlah yang tidak sama atau kualitas yang tidak sama), riba nasiah (riba yang muncul dari utang 

piutang yang menambahkan persyaratan pembayaran pada waktunya/kredit bank), riba jahiliyah 

(riba yang muncul dari utang piutang yang menambahkan persyaratan pembayaran apabila tidak 

membayar tepat waktu/kartu kredit) semua ini harus dihindari. Selain Riba itu sendiri yang tidak 

dibolehkan di perbankan syariah adalah ketika bertransaksi rukunnya tidak terpenuhi. 

Perbankan syariah secara teknis sudah menjalankan fungsinya untuk melancarkan 

perputaran barang yang menjadi prinsip utama dari ekonomi syariah masalah ekonomi itu adalah 

masalah penjamin berputarnya sumber daya atau menjamin berputarnya harta atau menjamin 

berputarnya uang dalam hal ini uang itu tidak boleh menumpuk di segelintir orang oleh karena itu 

zakat wajib agar harta itu mengalir dan berputar terus menerus, sedangkan riba itu uangnya 

menumpuk di sesorang sehingga harta orang tersebut menumpuk dan ini tidak ada di hokum Islam. 

Hukum Ekonomi syariah pada dasarnya untuk memperlancar perputaran harta, uang dan 

sumber daya supaya semua orang dapatkan kebutuhannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

beribadah kepada Allah. Pertumbuhan atau masalah ekonomi yang mau ditembak yaitu distribusi 

kekayaan dan pendapatan dan bank dalam hal ini itu menjalankan fungsi untuk mejalankan 

distribusi kekayaan dan pendapatan. 

Bank salah satu lembaga keuangan syariah tetapi masih banyak lagi lembaga keuangan 

syariah lainnya. Untuk tetpa mendapat untung dalan perbankan syariah itu dengan bersyirkah baik 

itu syirkah mudharabah atau syirkah musarakah. Ketika ada bunga (riba) membuat ekonomi 

menjadi tidak baik karena yang tadinya uang menjadi alat untuk memproduksi barang akhirnya 

menjadi komoditi atau barang itu sendiri jangan itu terus saja menyetor uang yang sepatutnya bisa 

memfasilitasi produksi barang tapi ketika ditempatkan sebagai barang maka tentu saja dia tidak 

bisa memfasilitasi pembuatan barang yang lain. Implikasi ini bisa menjadikan ekonomi menjadi 

kering. 

Bank syariah harus memfasilitasi uang yang ada di masyarakat untuk menyediakan fasilitas 

untuk memproduksi barang atau jasa, melancarkan perputaran uang, harta dan sumber daya. 

barang dan jasa uang yang masuk akan di teruskan ke pengusaha dengan system jual beli atau bagi 

hasil jadi keuntungan dsan kerugian ditanggung bersama. 

 



Pertanyaan dari peserta SEIS : 

 

1. Pengelolaan dana wakaf dan deposito menurut Islam bagaimana ya pak apakah di 

Indonesia sudah menerapkan kaidah Islam ? 

Jawaban : ketika hartanya mencapai batas nisab maka dia akan dipaksa untuk bayar zakat 

mau dia berlima dia harus bayar zakat makanya itu paling efektif itu berbicara tentang zakat 

tapi berbicara tentang wakaf yang tidak efektif adalah ketika motivasinya dalam keimanan 

karena memang itu bersifat sukarela kalau dia tidak bayar tidak apa-apa orang- orang kaya 

itu kebanyakan rela untuk membayar begitu besar dana yang paling cuma seribu 2.000 atau 

sampai 150.000 gitu ya itu besar bisa berupa bangunan yang meskipun saat ini ada inovasi 

uang atau melalui uang yang bisa juga tadi raja 2000 tapi orang yang memberikan itu 

banyak tapi saja bisa ya kita harus kembali dulu ke bentuk wakaf yang sudah dicontohkan. 

berupa tanah atau bukan karena itu jauh lebih signifikan impact nya kepada masyarakat 

dhuafa jadi sekali lagi kalau di matematika itu sama dengan fungsi dari berapa jumlah 

jumlah harta yang anda punya dan berapa tinggi keimanan yang anda miliki karena apa 

yang paling efektif saat ini adalah mengajak semua orang untuk menginformasikan tentang 

keutamaan wakaf yang tidak pernah berhenti. 

 

2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia lebih mengenal bank dengan 

print prinsip sistem bunga menurut bapak bagaimana prospek bank syariah di Indonesia di 

masa yang akan datang jika masyarakat ternyata lebih mengenal bank dengan prinsip 

sistem bunga apa mohon penjelasannya ? 

jawaban : Mengenai kebiasaan dan boleh jadi informasi yang masuk kepada kita tentang 

kita yang tahu tentang Syariah harus sering-sering menyampaikan informasi yang berbeda 

kasih informasi tentang bank syariah dan tidak segan untuk bicara. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari perbankan 

syariah dan sistemnya, selanjutnya adalah penyerahan E-sertifikat kepada pembicara pada pukul 

14.53 – 14.54 WIB. Dan acara dilanjutkan dengan menampilkan video OMOAS dan Branding 

pada pukul 14.54 – 14.57 WIB. Setelah itu Doa penutup yang dipimpin oleh Rizal Purnama Adi 

pada pukul 14.58 – 15.01 WIB. 
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“PASAR MODAL 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 2045. Pada hari Kedua Ahad, 24 Oktober 2020 ini dihadiri oleh 

Kak Frisca Devi Choirina selaku pendiri Investor Saham Pemula Community (ISP). Acara dimulai 

pukul 13.00 – 13.02 WIB dengan pembukaan oleh MC yakni Fany Julianto. dilanjutkan dengan 

tilawah pukul 13.03 – 13.05 WIB yang dibawakan oleh Rizal Purnama Adi. Dilanjutkan dengan 

pembacaan CV pembicara pukul 13.06 – 13.07 WIB. Dan langsung dilanjutkan penyampaian 

materi oleh Kak Frisca Devi Choirina yaitu tentang Pasar modal Syariah sekaligus sesi Tanya 

jawab yang berlangsung dari pukul 13.08 – 14.02 WIB. 

2. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor 

 

Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat 

latarbelakang suku, agama, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari Industri 

Pasar Modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal 

pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah 

yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di 

pasar modal. Halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan 

penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, 

sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut 

syariah.  

 

 

 

 

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah di Pasar Modal. Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu: 

1.Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untukpengembangan usahanya melalui 

penerbitan efek syariah. 



Untuk memulai Pasar Modal Syariah Buka rekening saham di salah satu sekuritas 

(offline/online), syarat dokumen : E-KTP, NPWP, Buku/Rekening Tabungan • Modal awal deposit 

minimal mulai dari Rp 100.000,- sampai Rp 10.000.000,- 

PERBEDAAN SEKURITAS (ada 103 sekuritas di Indonesia) 

1. Beda minimum deposit 

2. Beda fee transaksi beli dan jual 

3. Beda tampilan aplikasinya 

4. Beda pelayanan 

 

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL 

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa 

DSN-MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa yang 

telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa di maksud tidak 

bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada 

fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. 

SAHAM SYARIAH 

Saham perusahaan yang dinyatakan lolos / memenuhi syarat menjadi saham syariah atau 

masuk ke Daftar Efek Syariah (DES). DES diterbitkan oleh OJK dan melibatkan DSN MUI. 

Prinsip syariah di saham : kegiatan musyarakah atau syirkah (patungan usaha). Akadnya jual beli, 

saham itu instrumen / produknya 

SYARAT SAHAM SYARIAH 

Bisnisnya tidak boleh haram / melanggar prinsip syariah Di laporan keuangannya, juga 

dicek aspek utang berbasis riba/hutang terhadap total aset < 45% Rasio Pendapatan Non Halal 

terhadap Total Pendapatan ≤ 10% 

Indeks SahamSyariahIndonesia(ISSI) 

• Terdiri dari seluruh saham Syariah yang tercatat di BEI 

• Diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 

PASAR MODAL SYARIAH 

• Bukan Pasar Yang Berdiri Sendiri 

•  Tidak ada perbedaan mekanisme pencatatan Efek 

• Tidak ada perbedaan mekanisme perdagangan  

 



Efek DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (SIPF) 

adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset 

Pemodal. • Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana 

Perlindungan Pemodal yang merupakan Perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK 

untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal dalam hal ini adalah PT 

Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor 

Protection Fund) Pemodal yang assetnya mendapatkan perlindungan Menitipkan asetnya dan 

memiliki Rekening Efek pada Kustodian Dibukakan Sub Rekening Efek pada KSEI oleh 

Kustodian Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari KSEI Pemodal yang assetnya 

tidak mendapatkan perlindungan Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal 

hilang Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, Direktur, Komisaris, atau pejabat satu 

tingkat di bawah Direktur Kustodian. Pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak diatas. 

Keuntungan : Dapat Capital Gain (harga jual – harga beli = surplus) Dapat Dividen Tiap 

Tahun Berhak Ikut RUPS Kerugian/Risiko : Capital Loss (harga jual – harga beli = minus) 

Sahamnya tidur (di harga Rp 50,- / di harga2 yang tidak likuid untuk diperdagangkan) Paling parah 

adalah saham perusahaan yang dibeli mengalami BANGKRUT (Likuidasi) 

LANGKAH – LANGKAH IKUT RUPS 

• Beli dulu sahamnya minimal 1 LOT 

• Telfon CS perusahaan sekuritas tempat kita buka rekening saham 

• Tanyakan Kuota/Slot RUPS masih ada / tidak 

• Jika masih ada, CS sekuritas akan mengirimkan KTUR ke email 

• KTUR dibawa dan ditunjukkan saat memasuki ruangan RUPS 

JENIS SAHAM BERDASARKAN KAPITALISASI PASAR 

• First Liner (Lapis Pertama) MarCap > 50 T Fundamental cenderung bagus 

• Second Liner (Lapis Dua) MarCap 10 – 50 T Fundamental masih bagus / growth 

• Third Liner (Lapis Tiga) MarCap < 10 T Fundamental cenderung kurang bagus 

TIPS BERINVESTASI / MEMILIH SAHAM DI TENGAH PANDEMI 

- Pilih perusahaan2 yang likuid (ex: LQ45/JII/saham2 lapis 1) dan masih terdiskon secara 

year to date (YTD) 

- Pilih perusahaan yang rajin membagikan dividen 

- Kalau bisa pilih yang dividen yield nya di atas 3% 

- Pilih sektor yang defensif dan growth (ex: consumer goods, banking, telekomunikasi / 

teknologi) 



TIPS MONEY MANAGEMENT 

- Anti hutang2 club (jangan investasi saham dengan dana hutang, usahakan dengan dana 

nganggur / uang dingin) 

- Don‟t over invest (investasi saham bisa pakai sistem nabung saham berkala, sesuaikan 

dengan kemampuan financial), misal 10-20% dr gaji bulanan. 

- Don‟t be Greedy (kalau sudah dapat profit / return dari investasi saham tidak ada salahnya 

untuk merealisasikan keuntungan), misal udah profit di atas 10% boleh realisasikan. 

- Diversifikasi saham / sektor, misal 2-3 saham di 2 sektor. minimal Atur jangka waktu 

investasi saham dari awal (short / mid / long term) 

- Terapkan 80 : 20 untuk satu portfolio, 80% di saham 20% ready cash (antisipasi buat 

averge down) 

Pertanyaan dari Peserta SEIS : 

1. BEI merupakan lembaga yang mengelola pasar modal Indonesia apakah mekanisme 

keuangannya perdagangan di BEI sudah berbasis syariah ? 

Jawaban : mekanisme perdagangan di BEI sudh termasuk ke DSN MUI yang didalam fatwa 

nya banyak poin poin termasuk di bursa efek itu sendiri, di pasar modal nya dan lain-lain 

tercakup semua disitu. Jadi mekanisme perdagangan di BEI itu sudah tentu bebasis syariah 

karena DSN sudah kalo tidak maka DSN tidak mungkin mengeluarkan MUI, malahan BEI 

sebagai Regulatornya dan semua aspek masuk ke dalam fatwa tersebut. 

2. Sebagai mahasiswa lebih baik menerapkan analisis teknikal atau analisis fundamental? 

Jawaban : dengan analisis fundamental karena prioritas dalam pemilihan saham yang akan 

kita beli Kalau teknikal mungkin lebih cocok untuk mereka mereka investor yang sifatnya 

jangka pendek alias yang tadi itu yang pegang tahap atau usaha Tapi karena kita masih 

mahasiswa mungkin waktu itu juga nggak banyak-banyak banget ya untuk punya waktu luang 

untuk banyak mempelajari segala macam lebih enak sih langsung dengan aja jadi kita cukup 

ngecek aja bunda mental perusahaan ini layak atau enggak untuk kita investasikan gitu ntar 

untuk investasi jangka panjang itu kan bisa tercermin dari laporan kinerja keuangan mereka 

biasanya pakai terapin selalu cek 5 sampai 10 tahun kebelakang Ya kinerja perusahaannya 

surplus terus gak nih kita akan dibuka di saat kondisi ekonomi yang normal harusnya mereka 

pasti mampu mencetak untuk dan selalu bagi dividen. Makanya tadi saya masukin Karena 

rata-rata perusahaan yang mampu rooting bagian di bidang tiap tahun itu fundamental mereka 

sehat rata-rata ya. 

 

 



 Jadi itu bisa jadi kita adalah pemilik saham jadi kayaknya lebih cocok prioritasin analisa 

fundamental dulu itu yang membantu kita paling gak untuk meminimalisir ya terhindar dari 

yang namanya beli saham terus tiba-tiba pesannya bangkrut atau beli saham tiba-tiba 

perusahaannya sahamnya tidur nah kayak gitu kita bisa meminimalisir dengan analisa 

fundamental. Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari 

bagaimana pentingnya urgensi ekonomi syariah itu sendiri di Indonesia, selanjutnya adalah 

penyerahan E- sertifikat kepada pembicara pada pukul 14.04 – 14.05 WIB. Dan acara 

dilanjutkan ke sesi 2 dengan materi Fiqh Muamalah. 
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Sesi 2 “FIQH MUAMALAH” 

Pada hari pertama sesi kedua Ahad, 25 Oktober 2020 ini dihadiri oleh Pak Dr. 

Abdurrahman Misno BP. MEI Selaku penulis metode penelitian mualamah Al maaliyah. 

Acara dimulai pukul 14.06 – 15.00 WIB dengan Moderator yakni Fany Julianto. penyampaian 

materi oleh Pak Dr. Abdurrahman Misno BP. MEI yaitu tentang Fiqh Muamalah sekaligus 

sesi Tanya jawab . 

 

Macam-macam Akad dalam Fiqih Muamalah 

a. Dari segi sah dan tidak sah 

· Akad shahih: akad yang memenuho rukun dan syarat 

· Akad bathil : akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat 

. Akad haram/ Makruh Tahrim : makruh yang mendekati haram, seperti ba’i najasy, ba‟i Jalb 

(talaqqi rukban), melaksanakan akad pasca azan jumat 

b. Dari segi pemberian nama 

· Akad musamma: akad yang diberi nama langsung oleh syari‟at Islam. (ba’i, ijarah, syirkah, 

qardh, mudharabah, kafalah, wadi’ah, wakalah, hibah) 

· Akad Ghairu Musamma: Akad yang tidak diberi nama oleh syari‟at. (jual beli wafa, 

musyarakah mutanaqishah dan akad untuk promosi dan iklan) 

c. Dari segi cara pelaksanaan 

FIQH MUAMALAH 

Fiqh muamalah, secara bahasa Fiqh (faham yang mendalam), muamalah (saling 

bertindak/berbuat), secara istilah adalah hukum/aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia 

dalam urusan keduniaan (manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan urusan dunia dan 

sosial. Subjek dan objek fiqh muamalah, Subjek (syakhsiyah tobi’iyah/person & Syakhsiyah 

hukmiyah/ recth person). Objek (benda). 

Dasar Muamalah (al ashlu fil muamalati ibahah, hatta yadulla dalilu ‘ala tahrimiha/ hukum asal 

muamalah itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya).  Ruang  lingkup  fiqih muamalah: 

Adabiyah (berkaitan indera manusia) & Madiyah (kebendaan). Hubungan fiqh muamalah dengan 

ilmu fiqh lain: fiqh muamalah termasuk bagian dari fiqh secara umum. 

AKAD 

Secara bahasa, al aqdu (Sambungan) al ahdu (janji), secara istilah adalah perikatan yang 

ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya. 

Rukun, orang yang berakad (‘aqid), sesuatu yang di akadkan (ma’qud ‘alaih), sighat (ijab-qabul) 

Perbedaan aqd dengan wa’ad. Akad adalah ikatan antara beberapa pihak  transaksi melalui ijab 

dan qabul, sementara Wa‟ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, 

pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. 



· Dengan upacara: akad perkawinan, upacara MoU perusahaan, lembaga, dsb. 

· Tanpa upacara (ridha-iyah): akad-akad yang biasa dilakukan, contoh; jual-beli, sewa, dsb. 

d. Akad mengikat & kemungkinan pembatalan 

· Akad lazim (mengikat) salah satu pihak maupun kedua pihak. 

· Akad yang tidak lazim (tidak mengikat) kedua pihak. (wadiah) masing masing pihak bisa 

membatalkan akad itu tanpa menunggu persetujuan pihak lain. 

e. Dari segi tukar menukar hak (Tabadul Huquq) 

·  Akad Mu’awadhat: masing-masing pihak saling tukar & saling mengambil dari yang lain, 

seperti jual-beli dan sewa. 

· Akad Tabarru’at: pemberian atau bantuan sepihak, seperti hibah, hadiah, waqaf 

· Tabarru’at ke Mu’awadhat: akad yang pada mulanya tabarru’, tetapi

 berakhir dengan mu’awadhat seperti kafalah yang ada imbalan, dan wadiah yang 

ada imbalan. 

f. Dari segi pertukaran atau pertanggungan 

· Akad Tabadduli: akad yang didalamnya ada pertukaran seperti jual beli atau ijarah. 

· Akad takaffuli: akad yang bentuk dan akibatnya saling menanggung dan menolong, seperti 

akad dalam asuransi syari‟ah. 

g. Dari segi Akibat Akad 

· Akad Munjiz: Akad yang realisasinya dilaksanakan langsung setelah selesainya akad. 

· Akad Muallaq: Akad yang pelaksanaannya tergantung syarat 

· Akad Mudhaf: Akad yang realisasi pelaksanaannya ditangguhkan waktunya. 

h. Dari segi Segera & keberlangsungan 

· Akad fauriyah: Akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. 

· Akad Istimrar: Hukum akad terus berjalan. 

i. Dari segi Sifat Benda 

· Akad ‘Ainiyah: akad yang disyaratkan adanya penyerahan barang. 

· Akad Ghairu‘Ainiyah: Akad yang tidak disertai penyerahan barang seperti akad amanah, 

wakalah. 

j. Dari segi Disyariatkan atau dilarang 

· Akad Musyar’ah: Akad yang dibenarkan oleh syari‟ah. 

· Akad Mamnu’ah: Akad yang dilarang Syari‟ah. 

k. Dari segi Ashliyah-Tabi‟iyah 

· Akad Ashliyah: akad yang berdiri sendiri, tanpa memerlukan sesuatu yang lain. 

· Akad Tabi’iyah: akad yang membutuhkan adanya sesuatu yang lain. 

 

Bentuk Akad dalam Muamalah (sosial atau bisnis) 

a. Akad Tabarru’: transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam 

rangka berbuat kebajikan (Non for Profit Transaction). Contoh; Qardh, wadiah, wakalah, 

kafalah, Rahn, Hiwalah, Ji‟alah. 



b. Akad Tijarah: transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (For Profit 

Transaction). seperti murabahah, salam, istishna’, ijarah dan IMBT. 

 

KONSEP HARTA dalam FIQH MUAMALAH 

Kamus Lisanul-‘Arab karya Ibnu Manzur menjelaskan bahwa kata mal (harta) berasal 

dari kata kerja mala-yamulu , yang artinya kecenderungan, condong, miring. Bila ditinjau dari 

arti terminologisnya (istilah), kata maal adalah setiap sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh 

dan pada lazimnya dapat diambil kemanfaatannya. 

Kedudukan harta dalam Islam 

1. Harta sebagai fitrah (at-Thaghabun:15) 

2. Harta sebagai perhiasan hidup (Al-Kahfi:46) 

3. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan(Al-Imran:14) 

Pembagian Harta 

1. Harta mutaqawwim (dapat dikuasai) dan ghairu mutaqawwim (tidak dapat dikuasai) 

2. Harta Aqr (tetap/tidak bergerak) dan Manqul (bergerak) 

3. Harta mitsli (ada persamaan di pasar) dan Qimi (tidak punya kesamaan di pasar) 

4. Harta istihlahi (diambil manfaat dengan merusak) dan isti‟mali (ambil manfaat tanpa 

merusak zatnya) 

5. Harta mamluk (ada dibawah kepemilikan), mudah (sesuatu yang awalnya bukan milik 

seseorang, dan Mahjur ( tidak boleh dimiliki pribadi) 

6. Harta ‘ain (berbentuk benda) dan dhain (sesuatu yang berada dalam tanggung jawab) 

7. Harta yang dapat dibagi (qabi lil al-qismah) dan tidak dapat dibagi (ghair qabi lil al-qismah) 

8. Harta pokok (menyebabkan adanya harta lain) dan harta hasil (Tsamarah/terjadi karena 

harta lain) 

9. Harta khas (pribadi) dan ‘m (umum) 

RIBA 

Pengertian Riba secara bahasa adalah ziyadah (tambahan). Secara linguistik, Pengertian 

Riba ialah membesar dan tumbuh. Adapun menurut istilah teknis, pengertian Riba yaitu 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian Riba menurut 

Bahasa merupakan tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Alquran yaitu setiap 

penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

dibenarkan syariah. 

Larangan Riba dalam Al-Qur’an 

1. Seolah-olah menolong padahal mencelakakan (Ar-Rum: 39) 

2. Riba digambarkan sesuatu yang jelek (An-Nisa‟: 160-162) 

3. Riba Berlipat ganda (Al-Imran : 130) 

4. Riba Haram tanpa syarat (Al-Baqarah: 278) 

 

 



Barang ribawi 

1. Nuqud: Emas dan Perak 

2. Math’umat: makanan (kurma, gandum, tepung, beras, dll) 

 

Jenis-Jenis Riba 

1. Riba Fadl: Upaya mengambil keuntungan dari pertukaran barang sejenis dengan kadar yang 

berbeda. (ex; emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dll.) 

2. Riba Nasi’ah: Upaya mengambil keuntungan dari adanya pinjaman/hutang. diakad awal. 

3. Riba Jahiliyah: Upaya mengambil keuntungan dari adanya keterlambatan pembayaran 

hutang. 

KHIYAR 

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat 

terhadap barang yang dijual atau perjanjian pada waktu akad atau karena sebab. 

Macam-macam khiyar 

1. Khiyar Majelis adalah hak untuk memutuskan melanjutkan atau tidak transaksi oleh penjual 

dan pembeli selama masih ada ditempat jual beli. 

2. Khiyar aib adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad 

berlangsung diketahui ada cacat pada objek jual beli, yang tidak diketahui pembeli saat akad. 

 

Jual Beli Haram 

• Maisir: Perjudian 

• Gharar: Ketidakjelasan dalam kuantitas dan kualitas 

• Riba: Tambahan manfaat pada akad utang dan jual beli barang-barang ribawiyah 

• Batil: Tidak terpenuhi rukun dan syarat 

• Ikrah: Terpaksa 

• Ghabn: Tidak jelas 

• Najasy: Menawar dengan niat menaikan harga 

• Ihtikar: penimbunan barang-barang pokok 

• Ghissy: kecurangan dalam kualitas barang 

• Tadlis: Kecurangan dalam mencampur 

kualitas Murabahah di Perbankan 

• Murabahah Paralel: Hakikatnya bukan murabahah karena bank menggunakan uang 

nasabah. 

• Kepemilikan belum sempurna pada barang yang dibeli oleh bank. 

• Kepemilikan yang diwakili oleh surat 

 

 

 

3. Khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya, untuk melanjutkan atau 

membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. 



Pertanyaan dari Peserta Seis : 

1. Adakah perbedaan dan persamaan istimbatul ahkam dan istiddalul ahkam ? 

Jawaban : perbedaan antara istinbatul Ahkam dengan Istiddalul ahkam Jadi kalau 

istinbatul Ahkam dia sifatnya itu induksi di mana dia itu membaca dari Alquran dan 

hadis kemudian melahirkan atau menumbuhkan satu hukum dari Alquran dan hadis 

tersebut dengan istinbatul Ahkam Nah berarti dia tidak lepas dari teks dari bahasa Arab 

dari makna yang ada di teks Alquran dan as-sunnah itu ya Nah ada juga nanti ketika 

istinbath itu menggunakan makna itu dia menggunakan disebut dengan istilah Ahkam 

ya tapi lebih menjelaskan bahwa istinbatul Ahkam itu adalah proses menggali hukum 

dari Alquran  dan hadis jadi di baca Alquran nya dibaca hadisnya setelah itu ditemukan 

hukumnya Wahai Allah wahai aroma riba atau mungkin dikatakan Artinya kita 

membaca ayat al- quran membaca hadis kemudian menetapkan hukum dari keduanya 

itu istinbath al-ahkam Sedangkan istiddalul Ahkam itu adalah deduksi ya Di mana ada 

satu permasalahan contohnya parkir tukaran si dia kemudian dicari dalilnya dari 

alquran atau hadis atau tadi metode ijtihad yaitu Apa itu disebut dengan istilah itu 

artinya Apa artinya itu adalah Apa artinya itu adalah mencari dalil mencari argumentasi 

mana yang bisa menunjukkan bahwasanya kriptokarensi ini boleh fintech itu boleh dari 

Alquran ayat yang mana dengan siapa apa tanya tadi contoh bagaimana tadi contoh 

real-nya adalah kalau kita membaca Alquran surat an-nisa ke-29 “dan diantara kalian 

dengan cara yang batil” ketika  membaca ayat ini Maka kita menunjukkan bahwasanya 

mencuri dan merampok kemudian korupsi kemudian kocok dan sebagainya itu haram 

itu namanya istinbatul Ahkam sedangkan titik jalur akan itu adalah ada permasalahan 

baru yang tidak ada di dalam Alquran ataupun hadis pertama masalah-masalah 

kontemporer yang digital money, Finance teknologi kemudian kriptokarensi yang 

kemudian juga mungkin pembayaran secara online digital payment dan sebagainya itu 

boleh atau tidak korupsi boleh atau tidak ya Bitcoin boleh atau tidak dicari hukumnya 

itu namanya Istiqlal mencari dalil mencari argumentasi yang menguatkan menetapkan 

hukum atau satu masalah yang sifatnya itu belum ada dalilnya di dalam Alquran 

ataupun hadis itu namanya istiddalul Ahkam. 

Acara berlangsung interaktif dan peserta merasa tertarik untuk mempelajari 

Fiqh Muamalah, selanjutnya adalah penyerahan E-sertifikat kepada pembicara pada 

pukul 15.00 – 15.01 WIB. Setelah itu Doa penutup yang dipimpin oleh Said Maulana 

pada pukul 15.01 – 15.03 WIB. 

 

 

 

 



 Laporan Keuangan Departemen Kajian BSO KSEI FE UNJ Periode 2020 

• Rekapitulasi Pemasukan 

No Sumber Dana Jumlah Keterangan 

1 Pewarisan  Rp           642.000    

2 
Bendahara Umum BSO KSEI 

FE UNJ 
 Rp           750.000  DIKSI 4, 5, 6, 8 dan SEIS 

3 Hamba Allah (DIKSI 6)  Rp             45.000  DIKSI 6 

4 
Keuangan Birokrat FE UNJ 

(SEIS) 
 Rp           926.250  SEIS 

TOTAL  Rp        2.363.250    

• Rekapitulasi Pengeluaran 

No Program Kerja Jumlah Keterangan 

1 DIKSI 1  Rp             50.000  
Donasi untuk COVID-19 a/n 

Kak Adam Adhe 

2 DIKSI 4  Rp           100.000  Fee Pembicara 

3 DIKSI 5  Rp           125.000  
Fee Pembicara + Bingkisan 

Pembicara (zafree) 

4 DIKSI 6  Rp           145.000  

Fee dan Bingkisan Pembicara 

(zafree) + Hadiah untuk 

peserta 

5 DIKSI 8  Rp           129.000  

Fee dan Bingkisan Pembicara 

(zafree) + Biaya admin 

transfer 

6 SEIS  Rp           976.250  

Fee Pembicara (3) dan 

Hadiah Peserta (2) @ Rp 

25.000 

7 SHARIA TALK 1  Rp           100.000  Fee Pembicara 

8 SHARIA TALK 2  Rp           100.000  Fee Pembicara 

TOTAL  Rp        1.725.250    

 

• Surplus 

No Keterangan Nominal 

1 Total Pemasukan  Rp        2.363.250  

2 Total Pengeluaran  Rp        1.725.250  

Uang Dipegang Saat Ini  Rp           638.000  

 



Kebijakan DPO 

1. Pemberitahuan acara ke DPO 

selambat-lambatnya H-3 

o DIKSI Online #1 X KUE H-20  

o DIKSI Online #2 H-7 

o DIKSI Online #3 H-12 

o DIKSI Online #4 X SIMPUL 

BANGSA H-9 

o DIKSI Online #5 H-7 

o DIKSI Online #6 H-8 

o Grand DIKSI H-8 

o DIKSI Online #8 H-10 

o DIKSI WOM #1 H-11 

o DIKSI WOM #2 H-11 

o DIKSI WOM #3 H-6 

o DIKSI WOM #4 H-10 

o SEIS 12th H-17 

o Sharia Talk #1 H-14 

o Sharia Talk #2 H-10 

 

2. Mengirimkan hasil syuro ke DPO 

selambat-lambatnya H+2 

o Press Release Syuro 1 H+11 

o Press Release Syuro 2 H+1 

o Press Release Syuro 3 H+2 

o Press Release Syuro 4 H+1 

o Press Release Syuro 5 H+1 

o Press Release Syuro 6 H+1 

o Press Release Syuro 7 Hari H 

o Press Release Syuro 8 H+1 

o Press Release Syuro 9 H+1 

o Press Release Syuro 10 H+1 

o Press Release Syuro 11 H+1 

o Press Release Syuro 12 H+2 

o Press Release Syuro 13 H+1 

o Press Release Syuro 14 H+1 

o Press Release Syuro 15 H+2 

o Press Release Syuro 16 H+1 

o Press Release Syuro 17 Hari H 

o Press Release Syuro 18 H+1 

o Press Release Syuro 19 H+2 

o Press Release Syuro 20 H+1 

 

o Press Release Syuro 21 H+2 

o Press Release Syuro 22 H+1 

o Press Release Syuro 23 H+1 

o Press Release Syuro 24 H+1 

o Press Release Syuro 25 H+2 

o Press Release Syuro 26 H+2 

o Press Release Syuro 27 H+1 

o Press Release Syuro 28 H+1 

o Press Release Syuro 29 H+1 

o Press Release Syuro 30 H+2 

o Press Release Syuro 31 Hari H 

o Press Release Syuro 32 H+2 

o Press Release Syuro 33 H+2 

o Press Release Syuro 34 H+1 

o Press Release Syuro 35 Hari H 

o Press Release Syuro 36 H+1 

o Press Release Syuro 37 H+2 

 

3. Publikasi acara maksimal H-5 

o DIKSI Online #1 X KUE H-5 

o DIKSI Online #2 H-4 

o DIKSI Online #3 H-6 

o DIKSI Online #4 X SIMPUL 

BANGSA H-5 

o DIKSI Online #5 H-5 

o DIKSI Online #6 H-5 

o Grand DIKSI H-12 

o DIKSI Online #8 H-8 

o DIKSI WOM #1 H-5 

o DIKSI WOM #2 H-11 

o DIKSI WOM #3 H-16 

o DIKSI WOM #4 H-18 

o SEIS 12th H-12 

o Sharia Talk #1 H-5 

o Sharia Talk #2 H-10 

 

4. Menghubungi pembicara 

maksimal H-7 

Setiap DIKSI Online selalu 

menghubungi pembicara H-10 

 



5. Press release dan infografis peserta 

acara H+2 

o DIKSI Online #1 X KUE H+2 

o DIKSI Online #2 H+2 

o DIKSI Online #3 H+3  

o DIKSI Online #4 X SIMPUL 

BANGSA H+2 

o DIKSI Online #5 H+2 

o DIKSI Online #6 H+2 

o Grand DIKSI H+2 

o DIKSI Online #8 H+2 

o SEIS #12th H+2 

 

6. Pengurus KSEI hadir pada acara 

minimal 50% 

o DIKSI Online #1 X KUE  

10 Pengurus KSEI (Kuota 

platform yang terbatas) 

o DIKSI Online #2  

58 Pengurus KSEI 

o DIKSI Online #3  

49 Pengurus KSEI 

o DIKSI Online #4 X SIMPUL 

BANGSA  

43 Pengurus KSEI 

o DIKSI Online #5  

54 Pengurus KSEI 

o DIKSI Online #6 

56 Pengurus KSEI 

o Grand DIKSI 

34 Pengurus KSEI 

o DIKSI Online #8 

44 Pengurus KSEI 

o SEIS 12th 

41 Pengurus KSEI 

Pengurus KSEI = 64 Orang. 50% 

kehadiran Pengurus KSEI = 32 Orang  

7. Menjalin komunikasi yang baik 

dengan DPO 

8. Setiap acara diselenggarakan 

sesuai dengan SOP 

9. Membuat evaluasi dari peserta 

untuk keterlaksanaan proker 

o DIKSI Online #1 X KUE  

30 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #2  

162 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #3  

62 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #4 X SIMPUL 

BANGSA 

77 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #5  

136 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #6 

133 peserta mengisi link 

o Grand DIKSI 

120 peserta mengisi link 

o DIKSI Online #8 

89 peserta mengisi link 

o SEIS 12th 

84 peserta mengisi link 

 



POSTER DIKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESS RELEASE DIKSI 

      

 

   



LIVE REPORT DIKSI 

 

 

 



DIKSI WOM 
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Sharia Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Zubair In Frame 

 

   

 



DINAMIKA PERSONAL 

DEPARTEMEN KAJIAN BSO KSEI FE UNJ 

KABINET FARABI PERIODE 2020 

Dari Ic Untuk Zub 

Intan Cahyani (Si Inisiatifnya Kajian) 

Hai tann. Dari pertama kali liat intan di wawancara sempet ada rasa ragu buat ambil intan 

sebenernya. Ragu mau ngambil intan di kajian atau nempatin intan di deptbir lain yang intan 

sendiri punya kemampuan disitu. Ragu karena sebenernya gamau lepas intan dari kajian tapi takut 

juga akhirnya jadi dzolim sama intan karena takut intan gabisa asah kemampuannya. Sampe 

akhirnya, Allah kasih jawaban di sholat dan tetep ngambil intan di kajian. Beruntung waktu itu 

saya ga kasih intan ke departemen lain. Pertama kali kenal intan sampe sekarang, intan bener-

bener nunjukin progress yang pesat banget. Anak terinisiatif di kajian, yang sering ada buat 

saudaranya. Yang selalu berusaha keliatan ga capek walau intan itu capek. Saya paham rasanya 

jadi anak 2 organisasi gimana tan, berat, pusing, capek, sibuk emang rasanya disaat kita pengen 

coba buat istirahat tapi banyak hal yang masih harus kita lakuin. Maaf ya tann pernah bikin intan 

pusing di SELEB dan izinin intan buat jadi Bendahara di EA Express. Makasih udah mikirin 

SELEB sebegitu kerennya, setiap denger cerita intan selalu kebayang tahun lalu pas saya di 

SELEB juga. Makasih udah pernah nangisin amanahnya intan, nangisin karena takut ga maksimal. 

Hati intan yang tulus keliatan banget waktu SET 2, pas intan nangis pas mulai masuk materi 

tawadzun dan amal jama’i. Intan selain inisiatif juga anak yang tawadzun di setiap amanah intan. 

Selalu totalitas di setiap amanahnya tanpa ngeliat dia lagi jadi staff apa koordinator. Ngerasa 

seneng banget kalo intan ngechat buat cerita. Insecurenya dikurangin ya tann, intan punya 

kemampuan yang intan sendiri mungkin belum sadar. Digali lagi potensinya dan dicoba kurangin 

buat bilang ‘saya takut ka’ atau ‘saya kayaknya gabisa deh kayak gitu’. Hal hal itu yang sebenernya 

kadang matahin semangat kita sendiri. Semangat ya di amanahnya intan apapun nantinya. Makasih 

udah bertahan tan sampe sekarang dan makasih udah jadi si inisiatifnya kajian.  

 

 



Nefaorin Atara Sayyidina (Si Bawelnya Kajian) 

Haai nepp. Nefa itu satusatunya akhwat yang ga di wawancarain sama kita berdua. Inget banget 

waktu mau oprec KSEI, saya pc nefa buat nanya mau daftar KSEI apa engga. Gatau kenapa dari 

pertama kali liat nefa di SELEB 11th ngeliat banget nefa punya kemampuan banyak sebenernya. 

Ternyata pas abis di PC bener, nefa mau masuk KSEI. Sebenernya gaada kepikiran nama nefaorin 

ada di keluarga zubair ini, tapi pas lagi staffing ada BPH yang bilang ‘nefa waktu di wawancara 

nyebutnya proker proker kajian semua’ ngeliat hasil wawancara nefa dan sedikit udah kenal nefa 

langsung ngebuat kita yakin buat masukin nefa di keluarga kecil ini. Nefa yang pertama kali di 

amanahin jadi Koor. HPD DIKSI ngebuat nefa kerja keras banget gimana bikin design publikasi. 

Keren banget kerja kerasnya nep. Waktu awal awal, saya sempet bingung masuk ke nefa gimana, 

apalagi pas nefa cerita nefa itu anaknya agak sedikit moody. Saya masih belom tau gimana 

harusnya masuk ke orang yang tipe kayak gitu. Sempet ada rasa takut kalo nefa bales saya cuma 

singkat-singkat aja sebenernya wkwkwk tapi lama kelamaan jadi paham sama karakteristik nefa. 

Maaf ya nep saya pernah takut sama nefa wkwkwk. Nefa anaknya terbuka banget, kalo ada kendala 

pasti dia ceritain atau unek-unek pasti diceritain. Waktu saya di barakallahin di KPU, terharu 

banget liat respon nefa. Sampe di pc pun nefa bener-bener buat saya ngerasa jadi dimilikin banget 

sama nefa. Makasih banyak ya nepp udah buat saya jadi berasa dimilikin<3 makasih juga ya nepp 

udah buat Grand DIKSI jadi sekeren itu, udah totalitas banget buat grand diksi. Tau banget rasanya 

capek, saya paham, kalo udah ngeliat pc nefa yang keliatan ga baik-baik aja itu saya bisa ngerasain. 

Maaf banget ya nep selama jadi SC saya masih asik sama dunia saya sendiri, masih banyak 

kewajiban yang mungkin belom tuntas waktu jadi SC, tapi nefa ngertiin saya banget. Makasih buat 

undangan syuro GD nya yang selalu diajak juga. Nefa anak yang punya niat banget buat berprestasi 

dan punya kemampuan yang banyak, digali terus ya nef jangan putus. Terus diatur lagi manajemen 

waktunya biar banyak lomba-lomba yang bisa nefa ikutin. Dikurangin lagi insecurenya ya, dicoba 

peluang-peluang barunya. Terus libatin Allah yaa, makasih udah terus disini nep dan bawelin 

kajian kalo masalah tema DIKSI. Maaf banget banyak salah kita yang mungkin nyakitin hati nefa. 

Semangat terus di aktivitas nefa selanjutnya yaa dan makasih udah jadi si bawelnya kajian. 

 

 

 



Tiara Zulfina Ramadhanti (Si Pekanya Kajian) 

Selamat pagi! 

Pagi, pagi, pagi 

Haai jul. Orang inimah kayaknya udah khatam si sama saya. Kenal pertama kali dari wawancara 

SELEB 11th anaknya keliatan polos banget dan kalem ternyata kedua itu tidak menunjukkan 

seorang tiara zulfina hhhh. Pertama kali kenal tijul dari SELEB tapi ga tau kalo tijul sedeket itu 

sama intan. Kalo ditanya waktu staffing siapa yang paling ragu buat diambil jadi anak, jawabannya 

tijul. Tiara yang direkomendasiin di deptbir lain, sampe coba nanya-nanya ke banyak orang kalo 

tiara akhirnya di kajian gimana dan akhirnya mantepin pilihan buat ambil tiara di kajian. Tiara 

yang keliatan lugu polos ini nyatanya bawel banget dan jadi adik kicilnya kajian. Orang yang selalu 

ramein grup kajian, yang usahain buat selalu bales di grup kajian. Tiara itu orang pertama di kajian 

yang paham sama urgensi berkabar. Setiap apapun itu tiara pasti selalu cerita, bahkan inget banget 

waktu itu sebelum oprec KSEI, ada kajian di SALIM dan akhirnya dateng bareng sama tiara. Tiara 

yang punya kemauan kuat buat hijrah jadi alesan kuat kita kenapa mau ambil tiara di keluarga 

zubair ini. Tiara yang keren banget jadi anak yang selalu ada buat orang tuanya dan kakanya. 

Selalu berusaha oke disaat ya emang pengen istirahat. Suka banget kalo liat tiara udah terbuka dan 

ngasih pandangannya tentang sesuatu. Terharu juga waktu itu pas tiara nyeritain tentang keluarga 

tiara dan pernah waktu itu pernah bilang ‘orang yang tau banget tentang tiara di kampus itu ada 3 

orang dan salah satunya ka icha’ rasanya terharu banget. Makasih ya jull udah jadi temen yang 

nemenin kalo lagi mau tidur malem, yang bisa diajak asik-asik. Tentang hijrahnya tiara, selalu 

berusaha semaksimal mungkin buat ningkatin ruhiyahnya walau banyak halangan. Di udahin yaa 

insecurenya kalo tentang ruhiyah atau apapun, tiara juga punya kemampuan. Di hargain 

kemampuan yang kita punya yaa, biar bisa jadi penguat buat kita sendiri. Makasih yaa jul udah 

selalu ramein grup kajian dan rela buat di grecokin. Makasih udah sering nanya kabar dan bahkan 

tiara itu orang yang paling peka di kajian. Selalu paham sama kondisi sesuatu hal dan berusaha 

buat selalu mahamin apapun kondisinya. Makasih banyak ya jul buat itu semua, makasih udah 

terus disini nemenin kajian dan selalu ramein kajian. Maafin saya sama ka dimas ya yang belum 

bisa sepenuhnya ada buat tiara bahkan jarang ada disaat tiara lagi butuh kita. Makasih selalu 

keliatan everything ok padahal kondisinya lagi ga memungkinkan buat bilang ‘gue baik-baik aja’. 

Semangat terus yaa di aktivitas selanjutnya dan makasih udah jadi si peka-nya kajian. 



Rafika Isnanur Rahmah (Si Gercepnya Kajian) 

Haai fik. Pertama kali ketemu fika itu pas waktu gantiin ka yogi jadi mentornya fika pas PKKMB. 

Udah ngeliat ni anak ramah soalnya waktu pas mentoring fika yang paling merhatiin wkwkwk. 

Pas wawancarain fika, gaada rasa ragu sama sekali buat ngambil fika. Inget banget waktu 

wawancara pas fika suruh nyeritain tentang dirinya itu lama banget dan kita lama banget nanyanya 

soalnya kepo banget sama aktivitas yayasannya fika. Fika yang punya banyak agenda di yayasan, 

nuntut fika buat harus imbang di semua aktivitas fika. Jujur, waktu awal saya bingung juga masuk 

ke fika gimana, kalo fika izin gaikut agenda KSEI rasanya pengen fika buat tetep ikut di agenda 

KSEI tapi paham sama kesibukan fika di yayasan. Fika orang yang terbuka juga, waktu fika 

ceritain tentang akademiknya fika, rasanya sedih karena gabisa bantu apa-apa secara langsung dan 

ngerasa kurang banget jadi kakanya fika di kampus. Fika yang kalo ada agenda di sekolahnya mau 

ngisi, pasti nanya ‘ka enaknya ngisi tentang apa ya, aku mau ngisi tentang ekonomi syariah’ 

ngebuat saya jadi terharu banget, berasa dimilikin juga sama fika. Waktu awal-awal fika emang 

anaknya mungkin agak malu buat ngeshare sesuatu di grup tapi lama kelamaan fika belajar dan 

makin nunjukkin progressnya. Fika yang selalu berusaha buat selesain amanahnya dengan baik 

keliatan banget waktu di DEI. Maaf yaa fik bikin fika kaget waktu dapet amanah di DEI, pasti 

rasanya bingung banget dan disitu fika langsung PC. Maaf yaa fik terlalu nuntut fika banyak disini, 

maaf banget banyak ya ga sesuai sama ekspektasi fika, maaf juga terlalu jadi orang yang bawel 

dan minta ABCDE. Maaf banyak hal-hal yang belom fika dapet disini. Makasih banyak yaa fik 

udah jadi si gercepnya kajian. Yang berusaha buat selalu selesain jobdesc jobdesc gercep banget. 

Makasih juga udah jadi sekrenya kajian yang selalu setia share press release. Makasih banyak yaa 

fik buat semuanya. Ditingkatin lagi yaa managemen waktunya biar makin mantep, dikencengin 

lagi ruhiyahnya dan sama dikurangin lagi insecurenya. Kalo kita punya kemampuan emang 

insecure itu harus diilangin banget dan diudahin yaa buat bilang ‘ka fika takut’ atau ‘ka fika 

kayaknya gabisa deh’ fika bisa nunjukkin kalo sebenenrya fika bisa waktu jadi moderator Sharia 

Talk. Ketakutan fika akhirnya gakejadian, fika bisa ngejalanin jadi moderator dengan baik. So, 

thank you so much yaaa. Semangat terus di yayasannya yaa fik, semangat terus buat dakwah di 

sekolahnya juga. Semangat terus buat aktivitasnya abis ini dan makasih udah jadi si gercepnya 

kajian<3 

 



Iis Permatasari (Si Kalemnya Kajian) 

Haai is. Pertama kali ketemu iis di SELEB 11th dan sangat amazing ngeliat Kaffah pada terkagum 

kagum sama iis karena ngeliat totalitasnya iis di sponsor. Waktu pertama kali wawancarain iis, iis 

keliatan si anak keilmuannya, diliat dari goals-goalsnya iis di kampus bener bener narik kita buat 

ambil iis di kajian. Iis anaknya cenderung diem tapi iis selalu berusaha ada buat saudara-

saudaranya dan selalu berusaha buat dateng di agenda kajian. Dari semua anak kajian, yang saya 

ngerasa agak lama buat deket itu iis. Saya sempet bingung deket ke iis gimana, apalagi waktu lapor 

diri iis pernah bilang agak canggung kalo muncul di grup. Tapi malem itu, pas coba ngobrol-

ngobrol banyak tentang iis dan iis banyak ngasih tau saya tentang korea wkwkwwk saya jadi 

ngerasa deket sama iis. Keliatan terbukanya banget seorang Iis. Kalo iis ditanya gimana kabarnya, 

iis itu orang yang selalu nanya dan itu pasti ‘ka icha kabarnya sendiri gimana? Akademiknya 

gimana?’ thank you for that iss. Keren banget iis bisa jadi mahasiswa sekaligus pengajar. Ngeliat 

iis yang segitu semangatnya kadang ngebuat saya malu kok iis aja bisa sesemangat itu tapi saya 

ya males-malesan. Iss makasih banyak yaa buat semua usaha yang udah iis kasih dan semua 

kebaikan yang udah iis kasih. Bener bener ngeliat progressnya iis banget, apalagi waktu pas DIKSI 

WOM terakhir ngeliat ilmunya iis sekarang udah banyak banget dan mampu jawab pertanyaan 

pertanyaan waktu DIKSI WOM. Makasih banyak yaa iss udah selalu berusaha buat maksimal di 

agenda KSEI. Maaf yaa is terlalu banyak nuntut iis dan terlalu bawel sama iis. Maaf banget KSEI 

mungkin ga sesuai ekspektasinya iis, maafin saya yang waktu awal-awal kurang ngerangkul iis 

sampe iis masih malu, canggung buat muncul di grup. Di kurangin yaa abis ini insecurenya dan 

goals goals yang barunya di ikhtiarin yaa. Management waktunya ditingkatin lagi yaa is biar makin 

mantep. Kalo kata said ‘iis ibu-ibu KSEI’ wkwkwkwkkw makasih yaa is atas kepolosannya 

ngewarnain kajian. Oiya, waktu iis dapet amanah di PPBI ternyata iis juga bisa ngejalaninnya 

maksimal dan dengan baik. Makin banyak aja progress iis yang saya liat dan terus berprogress 

setiap harinya. Makasih udah berusaha buat selalu kuat, makasih udah terus disini buat nemenin 

kajian, makasih buat semua yang iis udah kasi di kajian ini. Mungkin terimakasih aja udah gacukup 

buat bilang makasih yang gatau lagi harus gimana diungkapinnya. Lagi, lagi maafin saya yaa is 

banyak kesalahan yang saya buat di KSEI selama ini. Semangat terus yaaa partimenya, di 

akademiknya, dan di aktivitasnya. Makasih udah jadi si kalemnya kajian, is<3 

 



Dimas Subekhi (Si Galaknya Kajian) 

Pertama kali ketemu itu di Kampung Bidikmisi satu kelompok, terus ditambah di SELEB 11th. 

Dimas itu emang orangnya ga berekspresi si mau apapun kejadiannya juga ya datar-datar aja 

wkwkw. Kalo orang liat selama ini mungkin di kajian yang bawel saya, tapi sebenernya dimas 

juga temen yang bisa ngingetin. Dimas sebenernya yang lebih sering ingetin kayak tentang ‘ca 

deadline ini tanggal xxx ya’. Disaat saya lagi se hectic itu waktu dari PKMF, PKKMB, bahkan 

sekarang KPU, dimas tetep bisa jadi temen yang baik di kajian dan ngeback up buat di kajian ini. 

Sering banget emang si beda pemikiran sama dimas, cuma ya namanya juga organisasi, masa satu 

pemikiran mulu wkwk. Oiya kadang juga suka kesel si sama cara dimas kalo ngomong di ketikan 

aneh abisnya kadang ganyambung wkwk terus juga cara ngetiknya kadang bikin banyak orang 

yang salah paham✌ pokoknya, makasi ya udah jadi temen yang baik di kajian ini, yang selalu bisa 

back up kajian. Maaf ya kalo temennya ini masi suka sibuk sama urusannya sendiri dan belom 

maksimal di kajian. Harus lulus ya 2021, ditunggu nanti kajian biar bisa foto bareng di wisudaan. 

Semangat di fosnasnya, tetep jagain KSEI ya. Makasi ya udah jadi si galaknya kajian, canda galak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Said Maulana (Si Isengnya Kajian) 

Pertama kali ketemu said di SELEB 11th di event. Gatau kenapa waktu di SELEB 11th padahal 

gaada milihnya said di event tapi jadi tiba tiba ngambil said aja gitu di event wkwk. Ketemu lagi 

di kajian, jadi udah sedikit kenal sama said. Dari awal ngeliat said anaknya udah keliatan aktifnya 

sama tanggung jawabnya. Kalo buat ruhiyah kayaknya said udah gaperlu ditanya lagi, said 

insyaallah udah paham. Said yang dikenal dengan seblak saidunnya ini yang selalu promosiin 

saidun di virtual background. Iseng banget emang anaknya, tapi makasih ya id grup kajian jadi 

rame karena said. Ngeliat said yang punya kemampuan sampe akhirnya dateng amanah jadi koor 

sponsor WISE. Waktu di wise said keren bisa ngajak anak-anaknya buat syuro dan banyak yang 

dateng. Disaat harus ngurusin wise, diksi, akademik dan keluarga, said bisa ngejalanin semuanya 

dengan baik. Maaf ya id harus nambah beban said, makasih buat semua yang udah said lakuin 

selama di KSEI. Maaf juga belom bisa jadi kaka yang baik buat said. Semangat terus buat aktivitas 

dan dimanapun amanah said nantinya, ditingkatin lagi yaa berkabar ke saudaranya kalo pusing 

jangan diem diem aja ya. Makasih ya udah jadi si isengnya kajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fany Julianto (Si Foto Modelnya Kajian) 

Pertama kali ketemu fany itu pas wawancara. Anaknya slengean emang beda dari yang lain, yang 

lain mah kalo wawancara tuh keliatan kalem, anak ini dari pas duduk aja udah keliatan slengeannya 

wkwkwk. Fany yang absturd tiba tiba nge pc saya bilang ‘ka kaka saya udah lahiran, kaka ada 

rekomendasi nama ga?’ saya ngakak doang pas dapet pc itu. Fany anaknya suka banget diajak 

diskusi, kalo di grup fany aktif kalo lagi diskusi, kadang suka nge pc juga nanya tentang dunia 

kampus. Fany itu keren fann dan buat pengalaman sebelumnya yang mungkin bikin fany down 

coba diapus dulu ya memorinya biar fany bisa maksimal lagi di setiap agendanya. Makasi ya udah 

follow up SEIS terus, keren emang ketua SEIS. Ditingkatin lagi ya manajemen waktunya, 

tawadzunnya di setiap agendanya biar makin mantep, ditingkatin juga lagi ya berkabar ke 

saudaranya. Makasih loh udah jadi foto modelnya kajian, bangga anak kajian ada yang jadi model 

wkwkwk, makasih juga loh kalo ada yang ulang tahun fany selalu ngasi ciri khasnya fany jadi 

banyak yang ketawa karna fany. Maaf ya fan belom bisa jadi kaka yang baik. Sekali lagi, makasi 

ya udah jadi si foto modelnya kajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rizal Purnama Adi (Si Sabarnya Kajian) 

Pertama kali kenal rijal itu di SELEB 12th juga cuma belom tau banget si yang mana anaknya. 

Waktu wawancara juga gaketemu sama rijal karena rijal bukan di wawancara sama kajian. Waktu 

ngeliat hasil wawancara sama cv nya ngeliat kalo rijal insyaallah bisa ni jadi anak kajian. Baru 

beberapa bulan jadi anak KSEI, udah di barakallahin jadi ketua SELEB ya jal? Pasti rasanya takut 

dan campur aduk. Paham banget rasanya, ditambah SELEB berulang ulang kali ada perubahan 

timeline. Tapi Alhamdulillah rijal bisa selesain amanahnya dengan baik. Keren SELEB! Maaf ya 

belom bisa jadi kaka yang baik atau banyak ilmu yang belom didapet selama di KSEI. Makasih ya 

udah ngeramein grup kajian dan selalu berusaha hadir di setiap agenda KSEI walau susah sinyal 

wkwk. Ditingkatin juga lagi ya manajemen waktunya, berkabar ke saudaranya dan selalu dahuluin 

hasil syuro ya walau nantinya dikasi pertimbangan apapun itu. Makasi juga udah selalu mau 

diledekin sama said yang gaada abisnya. Semangat ya jadi camasulnya, semangat di agendanya 

selanjut dan amanahnya selanjutnya. Makasi ya udah jadi si sabarnya kajian
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Haii fan gimna kabarnya? InsyaAllah sehat2 selalu yaaa. Waktu pertama kali ketemu Fany 

itu pas wawancara KSEI. Pas liat awalnya mikir 'ini orang kaya abang2an' terus pas di 

tanya awal2nya mau kuliah dimana, gataunya sama kaya impian saya yaitu masuk 

'kedinasan' tapi berbeda instansi. Fany sama seperti saya dulu awal masuk kajian, orang 

yang belum pernah ngerasain gimna rasanya agenda yang di Adain kajian, tapi mau masuk 

kajian wkwk, Emang itu sangat berani. Selama di kajian ternyata Fany nunjukin potensinya 

di bidang design. Apalagi pas bikin design poster SEIS, kalo kata DPO posternya terlihat 

profesional. Fan, selalu semangat yaa dalam mencapai impian Fany. Buat dulu target2 kecil 

dulu sebelum mencapai target besar yang Fany impikan. Timbangkan dulu baik buruknya 

untuk pilihan yang di pilih. Maafkan saya belum jadi Kaka yang baik buat Fany, belum 

jadi contoh yang baik, saya senang sama Fany karena orangnya yang terbuka di setiap 

cerita, apalagi pas video call. Pokoknya Fany harus tetap semangat yaa dalam mencapai 

impian yang Fany inginkan. Selalu berpikir positif serta libatkan Allah dalam setiap 

langkah2 Fany. 



Said Maulana 

 

 

 

 

 

 

Haii id gimna kabarnya? InsyaAllah sehat2 selalu yaaa. Pas pertama kali ketemu said itu waktu 

SELEB 12th. Ngeliat said pertama kali ini kayaknya Soleh betul. Eh aslinya ternyata orang suka 

iseng sama petakilan yaa. Said yang di seleb jadi  Event langsung di amanahin jadi MC SE-Talk, 

pengalaman yang luar biasa tentunya. Pas ketemu wawancara saya udh kenal said seperti apa 

orangnya, said ini satu2nya pendaftar yang engga lampirin foto di pemberkasan, pas wawancara 

aja singkat2 jawabnya. Alhamdulillah said di terima di kajian. Said ini satu2nya Ikhwan kajian 

yang 2 organisasi. Selama di KSEI said emang orangnya itu santuy, tapi untuk menjalani amanah, 

said orang yang bisa di percaya untuk menjalani amanah-amanahnya, terutama pada saat jadi 

koordinator sponsorship WISE. Yang bisa membangun sebuah ukhuwah dari 2 lembaga yang 

berbeda memang terasa sulit, tapi said bisa melakukannya. Saat said jadi moderator sharia talk 1 

yang waktu itu kita ke UNJ, dengan persiapan yang sangat mepet, alhamdulillah said bahkan bisa 

melakukannya, dan saat selesai pada saat makan bareng, saya baru tau gimna kondisi keluarga 

said, terutama ibu said. Said yang harus membantu ibu untuk berobat dan merawatnta. Hal itu 

membuat saya malu sebagai anak pertama di keluarga saya, yang jarang sekali membantu ibu. 

Padahal saya masih diberi Kesehatan nikmat sampai saat ini. Terima kasih ya id atas waktu, tenaga 

yang telah dikerahkan untuk KSEI, terutama untuk kajian. InsyaAllah apa yang dillakukan said 

bisa berbuah pahala di akhirat kelak tentunya. Maafkan saya belum bisa menjadi contoh kaka yang 

baik buat said tentunya. Saya gabisa bales kebaikan said walaupun dengan segala ucapan 

terimakasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan said. Semangat terus ya id dalam 

melakukan kebaikan dan selalu menebar kebermanfaatan tentunya. InsyaAllah said bakalan jadi 

orang yang sukses di masa depan tentunya. 



Rizal Purnama Adi 

 

 

 

 

 

 

Haii Rizal gimna kabarnya? InsyaAllah sehat2 selalu yaaa. Waktu pertama kali ketemu rizal itu 

pas SELEB 12th. Anak konsumsi lebih tepatnya, Waktu SELEB kalo ga salah rizal lagi sakit, 

jadinya jarang keliatan. Rizal ini sebenernya Ikhwan kajian yang ga di wawancara sama saya dan 

ka ica. Dulu rizal pilihan pertamanya di DKP. Sebenernya banyak Ikhwan yang mau masuk ke 

kajian, tetapi rizal salah satu Ikhwan yang cocok buat masuk kajian. Hal itu merupakan hasil 

musyawarah pada saat Staffing yang waktu itu tempatnya dirumah ica. Rizal ini hanya 1 

organisasi. Pada awal masuk KSEI, rizal harus nerima amanah yang sangat berat tentunya, yaitu 

acara paling besar di KSEI, SELEB 13th. Awal-awal emang banyak trial & eror tentunya, karena 

SELEB masih bingung mau di adakan secara online atau offline. Tetapi dengan berjalannya waktu, 

dengan banyaknya syuro akhirya untuk pertama kalinya dilakukan secara online. Selama menjadi 

ketua banyak sekali perubahan dan juga tantangan tentunya, rizal yang sinyalnya agak susah, tetapi 

tetap berusaha untuk berjuang mencari sinyal bahkan sampai harus keluar rumah. Rizal yang 

sering baca buku, satu2nya anak kajian yang dari luar pulau jawa, yang mau ambil perubahan 

dalam dirinya untuk menggapai cita2nya. Semangat terus ya zal dalam melakukan kebaikan, 

bahkan harus menebar kebermanfaatn tentunya. Rizal yang saat ini menjadi calon ketua KSEI itu 

bukan hal yang main2 tentunya, keputusaan tersebut telah melalui hasil syuro dengan DPO KSEI. 

Maafin saya jal belum menjadi teman cerita di saat rijal banyak masalah apapun itu terutama saat 

menjadi ketua SELEB. Insya Allah apabila rizal ikhlas dalam melakukan kebaikan apapun itu, 

pasti balasannya pahala yang manis tentunya di akhirat kelak. Ekonom Rabbani? Bisa!



Annisa Fitri Anugrah Sari 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ica, pas awal2 kenal manggilnya mba ica sih, tapi selama di kajian minta izin dulu buat 

manggil ica wkwk soalnya saya lebih muda xixi. Jadi pertama kali kenal itu kita satu RT atau satu 

kelompok pada saat bidik misi. Masih inget banget ica negor duluan ‘dimas lu anak KSEI ya?’ 

terus kaget dong, ko dia tau, eh ternayata anak kader pantesan aja tau. Waktu selama di bidik misi, 

ica tuh lagi sakit, jadi belum terlalu tau sih gimna orangnya. Nah terus ketemu lagi pas jadi BPH 

SELEB 12th. Ica jadi koor Event pada saat itu, ica ini orangnya sangat perhatian banget orangnya 

sama temen2nya, yang selalu nanyain kabar temennya baik2 aja atau engga, sampe dia lupa nanya 

kabar ke diri sendiri. Nah pas tau ica jadi wakadep sebenernya engga kaget sih, emang ica pantes 

jadi wakadep kajian buat ngebantu dimas. Emang kerasa banget atas bantuannya, terutama buat 

eratin ukhuwah sesama akhwat. Kalo gaada ica, saya gamungkin bisa membimbing kajian 

sendirian. Ica yang selalu dapetin amanah di mana2, terutama di event uang diadain sama BEM 

kayak PKMF, PKKMB sampai KPU. Ica ini orangnya kuat banget ngadepin banyak masalah 

tentunya. Orang yang gampang bergaul dengan siapapun itu. Ica maafin dimas ya yang jarang 

ngasih kabar ke ica, padahal dimas tau, hal itu yang ga disukain sama ica. Dimas emang orangnya 

kalo ada masalah itu emang di pendem sendiri, soalnya di dalam diri dimas tertanam kata2 “masa 

masalah gini doang ga bisa di selesaikan sendiri”. Itu sih alasannya jarang ngasih kabar, maaf ya 

dimas orangnya ga terbuka sama ica. Semangat terus ica dalam hal kebaikan yaa, semangat jadi 

MAWAPRES kalo perlu sampai tingkat Nasional, biar kajian bisa foto bareng sama mawapres 

xixi.



Rafika Isnanur Rahmah 

 

 

 

 

 

 

 

Haii fik, gimna kabarnya? Insya Allah sehat2 selalu yaa. Awal2 ketemu fika sebenernya pas 

wawancara KSEI. Fika ini pas wawancara itu asik banget dengerin jawabannya, soalnya jawaban 

fika jujur dan apa adanya. Fika juga terbuka banget dengan segala kondisinya. dan akhirnya hampir 

1 jam kita wawancarain fika. Setelah itu saya sama ka ica langsung terkesan dan bisa langsung 

mutusin bahwa fika cocok di kajian. Fika ini 1 organiasi doang yaitu di KSEI, mau masuk BEMP 

EA tapi belum diterima. Emang fika rezekinya di KSEI. Selama di KSEI fika emang masih belajar, 

tapi fika bisa langsung bisa mempraktikan setelah di arahkan. Selain kesibukan di KSEI, fika juga 

ngebantu Yayasan Yatim Piatu. Sebenernya pengen banget main kesana, tetapi, karena kondisi 

COVID seperti ini ngebuat ga memungkinkan. Insya Allah apabila fika ikhlas mengerahkan segala 

waktu, pikiran bahkan uang untuk hal2 yang bermanfaat seperti di KSEI ataupun Yayasan pasti 

bakal Allah balas juga dengan pahala yang setimpal di akhirat kelak. Fik maafin saya ya selama di 

kajian belum bisa menjadi kaka yang baik buat fika. Fika semangat terus yaa dalam melakukan 

hal kebaikan dimanapun itu. Karena fika punya potensi sebenernya yang harus di kembangkan. 



Intan Cahyani 

 

 

 

 

 

 

Hi tansi apakabar? InsyaAllah sehat2 selalu yaa. Sebenernya pertama kali tau intan itu pas 

wawancara KSEI. Tapi, ternyata intan dulu sahabat KSEI waktu SELEB 12th. Saya gakenal bgt 

emang sahabat KSEI waktu itu siapa aja hehe. Pas wawancara KSEI ternyata intan perjuangan 

banget, mulai pulang kerumah lagi buat ganti pakaian karena kehujanan. Itu yang membuat saya 

terkesan, karena intan sangat niat buat masuk ke KSEI. Intan ini satu2nya pas di wawancarain itu 

sampai nangis, maafin kita ya tan ngebuat intan nangis dengan pertanyaan yang di ajukan. Tapi 

gpp, dengan hal itu membuat intan sangat berbeda dengan yang lainnya. Intann ini 2 organisasi 

dengan BEMP EA. Selama di kajian intan awalnya masih malu2 dan masih belajar, tetapi dengan 

melihat progresnya intan ini sangat cepat, terutama pada saat jadi Koordinator V-Creation SELEB 

12th. Kalo diliat2 intan tuh dulu sama kaya ica terkait amanahnya. Dan juga gampang nangis kalo 

ada masalah. Gpp tan salah satu untuk menenangkan diri itu emang seperti itu. Intan ini sering 

banget di ledekin sama said selain sama tijul wkwk. Intan sebenernya punya potensi buat 

kedepannya, gali terus potensi intan yaa, tetap berpikir positif untuk kedepannya. Kalau butuh 

mentor untuk lomba bisa langsung aja tanya ke KI atau saya or ka ica, jangan malu2 untuk bertanya 

yaaa. Maafin saya tan selama jadi kadep belum baik membimbing intan, bahkan intan sempet sebel 

sama saya terkait revisi poster, sekali lagi afwan ya tan. Tetap semangat terus untuk segala 

kebaikan yang dilakukan sama intan yaa. Tetap berpikir positif, karena kunci kesuksesan salah 

satunya berpikir positif.



Tiara Zulfina Ramadhanti 

 

 

 

 

 

 

Haii Tijul, sampai saat ini saya masih penasaran kenapa di panggil tijul xixi. Sebenernya tau tijul 

tuh pas di SELEB 12th sebagai anak event. Tapi saya belum terlalu kenal banget. Nah pas 

wawancara KSEI ternyata tiara pilihan pertamanya di kajian. Tiara ini yang paling pede pas 

wawancara, ada salah satu momen yang tak terduga yang ngebuat saya sama ka ica ketawa ngakak 

wkwk. Dikirain tiara ini kalem dan polos, ternyata realitanya berbeda. Tijul ini 2 organisasi yaitu 

di KSEI dan Kajian. Selama di kajian, tijul ini emang bikin gemes, soalnya kalo ngerjain tugas 

hampir selalu mepet deadline. Santuy banget emang orangnya. tapi hasil pekerjannya bagus 

banget, makasih ya jul udh sempetin waktunya dan tenaganya buat ngebantu kajian. Tijul yang 

saat ini masih magang sampau bulan agustus di perusahaan Acounting deket UNJ, yang setiap hari 

selalu bolak-balik Jakarta-Bojong Gede. Tetep semangat ya jul baik itu dalam hal akademik, non-

akademik serta organisasi. Akhirnya sekarang daftar juga ya jul di BPM lagi, yang katanya mau 

jadi kupu2 wkwk. Maafin saya ya jul kalo sering banget ngetik kata2 yang ga disukain sama tijul, 

maafin kalo tijul sakit hati dengan perkataan saya. Tetep semangat seperti yel-yel FIK. Semangat 

Pagi!



Nefaorin Atara Sayyidina 

 

 

 

 

 

 

 

Hai Nepp, gimna kabarnya? Semoga sehat2 selalu yaa. Pas awal tau nepa itu sebenernya pas 

kumpul perdana KSEI. Soalnya nefa ini satu2nya akhwat kajian yang engga di wawancarain sama 

saya dan ka ica. Nefa pilihan pertamanya itu di DKP. Dan dulu ternyata, saya baru tau kalo nefa 

tu sahabat KSEI, yaitu di sponsorship bareng iis. Nefa ini 2 organisasi, di KSEI dan BPM FE UNJ. 

Nefa ini takut sama saya wkwk,  tapi sekarang udh engga kan nep? Hehe. Nefa awal2 masuk kajian 

langsung jadi HPD DIKSI. Yang awalnya masih bingung karena belum jago design, tapi kita 

arahin gimna bikin design yang baik bareng ka irham. Terus nefa ini sebenernya yang paling 

bawel, masih inget pas makan2 bareng kajian di ropisbak, nefa yang paling banyak cerita wkwk. 

Pertahankan ya nep bawelnya, karena itu salah satu ciri khas nefa yang orang inget. Nefa selama 

di kajian sangat baik dalam menjalani amanah, hampir semua tugasnya tidak lewat dari deadline. 

Apalagi pas nepa jadi koordinator Grand DIKSI, disitu nepa nunjukin kemampuannya, dan bener 

kalo nefa bisa mengatasi masalah, dan bisa ngajakin temen2nya buat dateng ke tempat GD waktu 

itu. Nefa ini ambis orangnya terutama di akademik dan lomba wkwk. Gpp nep semoga next jadi 

mawapres yaa lanjutin ka ica xixi. Maafin saya ya nep yang ngebuat nefa takut sama saya. 

sebenernya saya juga gatau apa yang ditakutin sama saya, orang saya gapernah marah haaha. 

Maafin saya ya nep kalo ada perkataan dari saya yang ngebuat nefa sakit hati. Semangat terus ya 

buat lanjutin amanahnya di BPM. Semangat juga kalo ikut2 lomba, saya yakin nefa punya potensi 

terutama di bidang essai. Terbukti pernah juara waktu itu, pokoknya saya yakin sama nefa kalo 

dimasa depan bakalan jadi orang sukses hehe. Saya tunggu ya kabar juara2 berikutnya!



Iis Permatasari 

 

 

 

 

 

 

 

Hai iss, gimna kabarnya? InsyaAllah sehat2 selalu yaaa. Pertama kali kenal iis waktu SELEB 12th. 

Iis waktu itu jadi staf Sponsorship. Waktu itu iis sama BPH SELEB banyak di perbincangkan, 

karena iis di sponsorship sangat totalitas, sampe waktu itu ada kejadian sama ka uung pas nyebar 

proposal sponsor ke Kawasan Blok M sempet nyasar. Dari kejadian itu kita khawatir banget, 

soalnya engga seharusnya iis ikut nyebar proposal yang letaknya jauh banget dari UNJ. Setelah itu 

iis ternyata daftar KSEI dan pilihan pertamanya di kajian. Alhamdulillah setelah proses staffing 

akhirnya iis diterima di kajian. iis ini selama di kajian akhwat yang paling kalem. Tapi, iis di kajian 

apalagi waktu DIKSI WOM, iis ngebuktiin ilmu yang di pelajari di LES akhirnya dapat memberi 

manfaat juga akhirnya. Iis emang agak slow respon kalau di chat, tapi saya tau ko alesan iis knp 

slow respon, saya memakluminya. Iis maafin saya belum bisa mengarahkan iis apa yang di pengen. 

Iis wanita hebat banget, yang selalu memikirkan keluarga. Dan menjadi harapan keluarga di masa 

depan. Saya yakin, iis bakalan jadi orang yang sukses dan menebar kebermanfaatan di masa depan. 

Maafin saya ya is kalo ada salah sama iis, kalo ada kata2 yang ga seharusnya keluar. Tetep 

semangat terus di berbagai bidang yaa, baik itu akademik,organisasi dan keluarga.    

 


