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Indonesia Berpeluang Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Perlu Kebijakan 
Pemerintah dan Dukungan 
Masyarakat Muslim

BANTUL - Indonesia merupakan negara 
berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menca
pai 203 juta jiwa. Melihat fakta tersebut Kepala 
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Bank Indonesia Muhammad Anwar Bashori 
menilai Indonesia memiliki peluang cukup 
besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah 
di dunia. Terlebih tingkat perekonomian per
bankan syariah mencapai 5 perseh.

"Saya optimistis dalam beberapa tahun ke 
depan Indonesia dapat ditargetkan menjadi

pusat ekonomi syariah dunia. Namun hal ini 
harus didukung langsung oleh umat muslim 
dengan mulai membeli produk-produk lokal 
Indonesia," ujar Anwar di hadapan peserta 
International Program for Islamic Economic 
and Finance (IPIEF) Syariah Economic Days 
2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) kemarin (28/12).

Menurut Anwar, besarnya peluang pasar 
syariah itulah yang saat ini terus digenjot di 
Malaysia, Thailand, China, Jepang, dan Brasil 
dengan produk-produk mereka yang sudah 
mendapatkan sertifikasi halal dunia.

Target menjadikan Indonesia sebagai pusat 
ekonomi syariah dunia, menurut Anwar, sudah 
atas persetujuan pemerintah dan lembaga-

lembaga keuangan nasional lainnya. Hanya, 
syarat menuju ke pusat ekonomi syariah dunia 
masih banyak tantangan yang dihadapi.

Terutama soal paradigma masyarakat yang 
masih menganggap ekonomi syariah tidak 
bisa diterapkan dalam ekonomi konvesional.

Anwar menilai, sistem perekonomian syariah 
dengan konsep berbagi modal, kerugian, dan 
keuntungan sangat cocok dengan desain 
ekonomi yang berkembang saat ini. Apalagi 
dunia perdagangan santer memanfaatkan 
internet sebagai media pemasaran dan meng
hubungkan langsung produsen dengan kon
sumen.

Nah, untuk itu UMY sebagai salah satu lembaga 
pencetus ekonomi syariah diharapkan dapat

meningkatkan riset tentang berbagai peluang 
yang bisa dikerjakan dalam sistem tersebut.

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UMY Rizal Yaya mengatakan, peluang 
besar Indonesia menjadi pusat ekonomi sya
riah dunia niscaya bisa terwujud tanpa adanya 
dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan 
pada sistem syariah. Itu menjadi syarat utamanya.

"Pertumbuhan lima persen pada perbankan 
syariah belum cukup sebagai jaminan. Sebab 
tidak semua lembaga mendapatkan pinjaman 
permodalan dari pemerintah,” katanya.

Menurut Rizal, kondisi tersebut membuat 
perbankan syariah tidak bisa leluasa bergerak 
dalam pengembangan perekonomian, khususnya 
untuk pembagian modal kerja, (ita/yog/rg)
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