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ICOMFIN 2017: Pertum buhan Ekonom i Indonesia 4 Persen/Tahun
BANTUL (KR) - Prodi Ekonomi dan

Perbankan Islam (EPI) Fakultas Agama 
Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) bekerja sama dengan 
Institute of Ttechnology Management and 
Entrepreneurship, Universiti Teknikal 
Melaka Malaysia (UTeM) menyeleng
garakan ICOMFIN (International 
Conference on Religion, Micro finance 
and Community Empowerment) 2017.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai 
sarana dalam berbagi pengalaman dan 
pandangan juga menambah pema
haman bersama dalam agama dan per
kembangan berkelanjutan, khususnya 
di Asia Ten ggara. Dalam diskusi yang di
sampaikan, dari Kementerian Koperasi 
dan UKM menyampaikan pertumbuhan 
ekonomi konsisten rata-rata di 
Indonesia mencapai kisaran 3 hingga 4 
persen/tahun.

Deputi bagian Pembiayaan Simpan 
Pinjam dalam sambutannya mewakili 
Kementerian Koperasi dan UKM, 
Ahmad Husein MM, Kamis (20/7) me
ngatakan, pertumbuhan ekonomi yang 
konsisten ini merupakan nilai positif 
tersendiri bagi Indonesia. Bahkan pada 
akhir 2016 angka pertumbuhan ekono
mi Indonesia menyentuh angka 5.02 
persen, dan terdapat pula pendapat dari

berbagai ahli dan lembaga yang menya
takan bahwa ekonomi di Indonesia 
mengalami kemajuan.

Kemajuan tersebut haruslah kemudi
an dipertahankan oleh seluruh kompo
nen bangsa. Masalah yang saat ini di
hadapi oleh negara berkembang adalah 
problem kemiskinan dan pengangguran 
yang jika terus dibiarkan akan meng
ganggu distribusi kemajuan ekonomi di 
Indonesia, dan berpotensi menimbulkan 
konflik sosial ekonomi pada masa yang 
mendatang.

”Untuk mempertahankan kemajuan 
dan mengantisipasi potensi masalah 
UMKM, kita memerlukan motor peng
gerak ekonomi yang fundamental dan 
dapat dengan mandiri mendistribusikan 
pendapatan masyarakat dan melaku
kan pemerataan pembangunan dalam 
menciptakan iklim ekonomi yang seim
bang,” ujarnya.

Husein menambahkan, untuk hal-hal 
ini UMKM dapat hadir sebagai solusi. 
Dari data yang dihasilkan oleh 
Kementerian Koperasi pada 2013 pelaku 
UMKM menyumbang sebesar Rp 5.450 
triliun untuk Produk Domestik Bruto 
(PDB), mempekerjakan 115 juta orang 
serta menarik Rp 1.655 triliun investasi 
dengan total 57,8 juta unit UMKM yang

tersebar di seluruh Indonesia.
Ditambahkannya, untuk membantu 

berkembangnya UMKM, selain Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) pemerintah saat 
ini juga menyediakan pembiayaan syari- 
ah yang diberikan melajui Koperasi 
Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh dan 
Wakaf (ZISWAF). Sifat dari pembiayaan 
ini adalah hibah dan menyasar ke usaha 
ihikro di daerah tertinggal, daerah eko
nomi khusus dan juga sektor yang 
berfokus pada pengentasan kemiskinan;

"Sampai akhir 2016, pemerintah su
dah memberikan bantuan kepada 
17.105 orang dengan anggaran sebesar 
Rp 204,9 miliar dimana bantuan per- 
orang diberikan kira-kira Rp 25 juta,” 
tambahnya.

Direktur Industri Keuangan Non 
Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Muhammad Muchlasin menyam
paikan mengenai sustainable finance. 
Menurutnya, keberhasilan suatu negara 
untuk menjadi besar terletak pada as
pek di dalamnya yang terus berusaha 
maju. Dalam sustainable finance ada 3- 
hal yang perlu diperhatikan, yaitu 
Profit, People dan Planet. "Pemba
ngunan ekonomi juga harus sejalan de
ngan kemajuan secara sosial dan ling
kungan hidupnya,” tambahnya. (Aje)’-a


