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BANTUL-International Program 
for Islamic Economic and Finance 

(IPIEF) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) menggelar 

sebuah seminar bertajuk Outlook 
Islamic Finance in Indonesia 2018  
and Its Resilience in Vulnerability, 

Uncertainty, Complexity and 
Ambiguity (VUCA) World di Gedung 
AR Fachruddin B kampus terpadu 

UMY, pada Kamis (28/12).

Sepanjang 2017 perekonomian 
Indonesia meningkat, terlihat dari 
ketahanan ekonomi dalam negeri.

►  Aktivitas keuangan Islam di 
Indonesia turut andil dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

terjadi kemerosotan neraca, dapat memicu risiko 
ketika salinan transmisi untuk guncangan eksternal 
menjadi tidak dapat diprediksi dan kemudian meluas

ad i#i#iSn d u---------... . ke sistem keuangan secara keseluruhan," jelasnya.
Ia menambahkan dalam seminar itu akan 

membahas tantangan yang dihadapi oleh ketahanan 
keuangan Islam di tengah kerentanan, ketidakpastian, 
kompleksitas dan ambiguitas dunia. IPIEF UMY 
mendatangkan berbagai pakar, seperti Muhammad 
Anwar Bashori yang juga Kepala Departemen Ekonomi 

. <-■ Direktur IPIEF UMY Dimas Bagus Wiranata dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Deden 
Kusuma menyatakan sepanjang 2017, perekonomian Firmansyah Hendarsyah pejabat Direktur Grup 

..Indonesia meningkat. Kenyataan itu menunjukkan Pengaturan Perizinan Penelitian dan Pengembangan 
potensi positif domestik untuk menjaga ketahanan Perbankan Syariah OJK, Arif Yulianto selaku Kepala 
ekonomi dalam negeri. Salah satu indikator capaian Perusahaan Baitul Maal wat Tamwil (PBMT) Jogja, 
itu adalah kontribusi konsisten dari keuangan Islam Prof. Mahfud Sholihin, selaku Kepala Ikatan Ahli 
yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Namun Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jogja, Luqyan 
keuangan Islam bukan berarti kebal terhadap ancaman Tamani Direktur Islamic Economic Forum for 
yang mungkin terjadi dalam pergolakan ekonomi. Indonesian Development (ISEFID); dan
"Di Indonesia, keuangan Islam beroperasi secara Fahmia Robiatun, Peneliti di FOSSEI DIY. 
berdampingan dengan konvensional dan turut menjadi 
penyumbang terhadap pertumbuhan perekonomian 
Indonesia. Ini bisa kita lihat dari perkembangan
perbankan Islam di Indonesia yang menunjukkan _______________________
pertumbuhan kuat jika dilihat dari aset, dana yang ■  Turut andil dalam mendorong «aur
didepositokan di dalamnya dan juga dari pembiayaan pertumbuhan ekonomi bangsa, w  : ■
oleh bank Islam," terangnya, Rabu (27/12). . ........ ........ ............ ........ '.‘j........

keuangan Islam turut berperan meredam risiko ■  Perbankan islam, baik aset, dana 
di tengah gejolak keuangan. Ketika terjadi krisis, deposito bertumbuh kuat.

keuangan Islam tak menunjukkan perilaku abnormal .  Meredam'risiko di' tengah gejolak keuangam..............
atau kerawanan yang tinggi. Hal itu bisa terjadi ..................................................................... ......
ketika terjadi kemerosotan terhadap neraca keuangan * Ketika terjadi krisis, keuangan Islam
bank atau ketidakmampuan bank untuk menyerap tidak .....................................

• goncangan eksternal yang merugikan. "Apabila Sumb,>r w‘"‘"cara

Ekonomi Islam 
di Indonesia
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