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HASUTAN msh money atau pengambilan dana tunai secara be
sar-besaran pada perbankan umum yang menyebar lewat media 
sosial semakin masif dan membuat kegelisahan sebagian warga. 
Viral sosial media tersebut sudah menjadi teror tersendiri. Banyak 
masyarakat bertanya apakah ajakan ini perlu diikuti? Kenapa ada 
ajakan seperti ini, dan apa dampaknya?

Trauma krisis ekonomi tahun 1998 masih membekas pada pu
blik. Gaduh politik saat itu dimatangkan dengan gaduh ekonomi dan 
berujung pada pengalihan kekuasaan. Salah satunya ditandai de
ngan antrean orang mengambil uang tunai di perbankan. Bahkan, 
terjadi aksi borong berbagai barang kebutuhan pokok di pusat- 
pusat perbelanjaan. Dan, kondisi tersebut berhasil sebagai komple
menter krisis kepercayaan publik pada penguasa.

Sepekan ini, ajakan pengambilan uang tunai beredar sejak aksi 
demonstrasi besar-besaran menuntut proses hukum pada Ahok. 
Dalih ajakan pengambilan tabungan dan deposito tersebut dengan 
alasan karena sistem perbankan sekarang kapitalis ribawai dengan 
pola kepemilikan yang oligopolis.

* Bersambung hal 7 kol 1

Hasutan
Ada pertanyaan seandainya 

ajakan tersebut mumi dalam kon
teks dakwah untuk meninggalkan 
sistem ribawai menuju sistem 
ekonomi berkeadilan dan syari
ah, kenapa dalam seruan 
melakukan msh money tersebut 
tidak diajak untuk pengalihan pa
da sistem perbankan syariah? 
Fakta di negeri ini sekarang telah 
terdapat berbagai bank syariah 
yang telah membuka kantor 
layanan pada hampir semua 
daerah. Perbankan syariah yang 
ada semuanya telah mendapat 
perizinan dan selalu mendapat 
pengawasan dari lembaga otori
tas perbankan yang operasional
nya berpegang pada prinsip per
bankan syariah nonribawai.

Kontradiksi di atas meng
indikasikan kuat bahwa ajakan 
melakukan penarikan i iann ti inai

sekarang ini tetap tumbuh positif, 
bahkan tahun ini diproyeksi 
ekonomi tumbuh lebih dari 5 
persen dengan tingkat inflasi ku
rang dari 4,5 persen. Selain itu, ti
dak arus barang, khususnya ba
han pangan dan kebutuhan 
pokok lainnya tidak ada hambat
an teknis, baik pada level produk
si maupun distribusi.

Agar publik tidak ragu atas 
kondisi moneter dan makro 
ekonomi yang menyebabkan 
kerentanan terprovokasi atas ha
sutan msh money tersebut, maka 
perlu dilakukan beberapa 
langkah strategis yang harus di
ambil oleh otoritas moneter 
maupun pemerintah. Publikasi 
dan edukasi lewat media massa 
termasuk viral media sosial ten
tang kondisi kesehatan per-
hanlzan Hi i— :i ._ .

Sambungan hal 1
agaan pemerintah akan ancam
an krisis.

Ajakan msh money bukanlah 
tindakan yang terpuji di saat pe
merintah sedang kerja keras 
memperbaiki kondisi makro 
ekonomi pada aspek fiskal, mo
neter, dan pengkondisian sektor 
riil agar mampu tetap tumbuh 
positif di saat perdkonomian glo
bal yang lesu. Publik tidak perlu 
terprovokasi karena tidak ada 
alasan kuat untuk melakukan 
msh money.

Kalaupun akan memindah
kan uang karena alasan ideolo
gis dari perbankan konvension
al maka opsi pengalihan pada 
perbankan syariah sangat ter
buka. Stabilitas ekonomi men
jadi hal yang penting untuk di
rawat semua pihak agar ma-
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-Bqguam iuBjaq gus^ Bdsig,, 
•lUB^ad BJBd i§Bq uipuas 
b̂bjubui BMBqmam vsgumu 

yv jvs  Sun A uibjb isipuo^j 
•5[ibu srua^ guruapuao UBq 
-qBq ‘iggui; und uAunS
-UBq uBp qBdmqam uBuauBd 
psBq ‘jnqns qnqmtq iui Jupp 
-jiqqB guopuy UBp oiora 
-ojaj, ‘nqBqaaj\[ uBgunungad 
ubsbmbjj ip ubjtuCbs siuaf Bd 
-Baaqaq ‘m^Bguam ipudng

m/Lu-ddiuvuvqn UBguap 
dB ^guaj ‘yiaa^f q iq a i u b ju ^ u

EM01U-U>I


