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Salam Super...
Dalam edisi kali ini kami akan membahas mengenai Bank Syariah yang ada di Indoneisa, apa perbedaan
dengan bank syariah dengan bank konvensional?
Lalu bagaimana keberadaan bank syariah saat ini yang nampaknya masih “lesu” di Indonesia, yang mana
notabene sebagai negara dengan umat muslim terbanyak?
Semua akan dibahas dalam edisi April 2015 ini, happy read..
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Pengertian Bank Syariah dan Fungsi Bank
Syariah
Sekarang ini banyak berkembang bank syariah.Bank syariah muncul di Indonesia pada
awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam,
maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah
Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya
adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling
membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.
Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang
matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip
saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.
Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank
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konvensional.
Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan
nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan
menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini
prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.
a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah wa iqtina).
Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran
dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga
tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.
Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh
masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah
tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika,
Australia, dan Eropa.
Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip
syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah
Mandiri.
Perbankan Syariah
Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992 .
Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan
aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba,
serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir
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(judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidak jelasan), jahala dan keharusanmemperhatikan
kehalalan cara dan objek investasi
Kitab Al-Qur’an melarang riba, antara lain:
a. Al-baqarah : 278-279
“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum
dipungut) …………..Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”
b. Ali- Imran : 130
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”
Selain dalam Al-Qur’an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW.
Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak
dipandang sebagai komoditi.
Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank,
Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank
dll) berpengaruh ke Indonesia.
Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda
tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.
Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10
tahun 1998.Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang
dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah.
UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit
usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah.
KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH
Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip
umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya
sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya
perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah.
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Perbedaan mendasar tersebut terutama:
a. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
b.Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan
dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.
Langkah penting untuk mengatasi masalah unik dari sistem bagi hasil misalnya : moral hazard
(tindakan yang dilakukan oleh penerima amanat yang bertentangan dengan kesepakatan awal
dalam menjalankan amanat yang diterimanya), asymmetric information (ketidakseimbangan
informasi antara pemberi amanat dan yang diberi amanat, di mana pihak yang diberi amanat
memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang pihak yang memberi amanat), dll adalah dengan
cara:
?
penerapan good governance (tata kelola yang baik)
?
ketentuan disclosure dan transparansi keuangan
?
pengembangan skema insentif yang optimal dll

Jenis Produk Bank Syariah
Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank
syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari:
1. Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)
2. Fungsi Penyaluran Dana (Financing)
3. Pelayanan Jasa (Service)
Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan berdasarkan prinsip
masing-masing, yaitu:
a. Wadiah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak
yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.
b. Mudharabah yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikan modal (Sahibul Mal),
sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (Mudharib) dengan nisbah yang disepakati dan
apabila terjadi kerugian , maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.
Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:
Mudharabah mutlaqah (investasinya tidak terikat dan Mudharabah muqayyadah: investasinya
terikat (tertentu).

IBF
REPORT

a, Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan
kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan
kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.
Contoh batasan tersebut, misalnya:
?
tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
?
tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan
?
mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penghimpunan dana (funding) terdiri dari:
1. Giro adalah
simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan
menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media/alat penarikan. Dapat dibuka oleh perorangan
atau perusahaan. Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account payable). Sesuai
dengan penjelasan tentang 2 akad diatas, maka giro menggunakan akad Wadiah.
2. Simpanan/tabungan adalah
simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku/kartu
tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. Buku tabungan merupakan bukti pemilikan dari
pemegang rekening. Terdapat aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Kedua jenis akad
di atas dapat dipakai dalam simpanan. Jadi jenis simpanan menurut akadnya dibagi menjadi:
Simpanan Wadiah dan Simpanan Mudharabah
3. Deposito adalah
simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu.
menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan. mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan tiap
akhir bulan. Akad yang dapat dipakai dalam Deposito adalah Mudharabah. Akad yang dapat dipakai
dalam Deposito adalah Mudharabah.
Catatan: *) Bila akad yang dipakai adalah Mudharabah muqayyadah, maka:
?
Nasabah meminta Bank untuk menyalurkan dananya kepada projek atau nasabah tertentu.
?
Atas tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan.
?
Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai pemilik

modal (Sahibul Mal) dan pelaksana projek sebagai mudharib (orang yang memberikan keahlian)
?
Pola seperti ini dalam dunia perbankan disebut chanelling bukan executing

Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penyaluran dana (financing) dibagi menjadi 3
kategori besar:
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c. Istishna dan istishna parallel
?
Hampir sama dengan salam tetapi berbeda pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya
?
Pada Salam objek yang dibiayai sudah terstandarisasi, sedangkan pada istishna objek yang

dibiayai bersifat customized (harus dibuat terlebih dahulu)
?
Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna

pembayaran oleh bank dapat dicicil/bertahap 2. Bagi Hasil/Untung
Produk Bagi Hasil/Untung dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:
1) Mudharabah
?
Dalam pembiayaan Mudharabah , bank bertindak sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan

nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib)
?
Dalam fiqih klasik yang dibagikan adalah keuntungan (pendapatan dikurangi biaya), tetapi dalam

praktik yang dibagikan adalah Revenue karena sulit untuk menemukan kesepakatan tentang
biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah
?
Nisbah bagi hasil disepakati di muka termasuk bila terjadi kerugian
?
Dalam fiqih klasik, Mudharabah adalah akad yang modal dikembalikan ketika usaha berakhir.
Dalam sebagian praktik perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk
memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir
?
Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan semua aset yang tersisa dijual dan
dikembalikan kepada sahibul mal (Bank).
?
Dalam perbankan syariah nasabah selaku mudharib (pengelola usaha) masih diberi kesempatan
untuk melanjutkan/memperbaiki usaha dengan penambahan modal dari bank
2) Musyarakah
?
Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing

memberikan dana untuk usaha
?
Pembagian keuntungan menurut kesepakatan dan apabila rugi dibagi menurut porsi modal

masing-masing (proporsional)
?
Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam manajemen sesuai kaidah musyarakah
3) Rahn (gadai)
?
adalah penyerahan jaminan untuk mendapat pinjaman,Rahn dalam syariah dapat berbentuk:
?
Fiducia: penyerahan barang, tetapi hanya dokumen yang ditahan. Barangnya masih dapat

digunakan oleh pemilik
?
Gadai : penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakan lagi.
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Yaitu : Jual-beli, Bagi Hasil/Untung dan Sewa
1. Jual-beli Produk jual-beli dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu: Murabahah, Salam dan
salam parallel.
Penjelasan dari masing-masing produk disajikan berikut ini:
a. Murabahah
?
adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli dimana Bank bertindak selaku penjual dan nasabah

selaku pembeli
?
Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk Bank disepakati dimuka
?
Dalam fiqih klasik murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktik perbankan nasabah dapat

membayar secara angsuran dan untuk antisipasi kemacetan, Bank dapat meminta jaminan
?
Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan

syariah barang dapat dikirim langsung kepada nasabah atau nasabah membeli sendiri selaku
wakil Bank dalam membeli
?
Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara
murabahah
?
Bila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, nasabah dapat
meminta keringanan (diskon) bila Bank menyetujui b. Salam dan salam parallel
b. Salam
?
adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran

dilakukan dimuka dengan syarat- syarat tertentu
?
dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku
penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah
?
Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank
?
Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau produk-produk yang
terstandarisasi
?
Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual dengan
harga yang lebih tinggi
?
Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang
sama (salam), tapi tidak boleh dikaitkan dengan salam yang pertama. Bila hal ini yang terjadi
maka salamnya adalah Salam parallel
?
Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dikhawatirkan terkena
riba
?
Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) dalam menyerahkan barang yang dipesan, maka
kewajiban terhadap bank tidak berubah. Penyerahan barang harus tetap dilakukan walaupun
harus ditunda karena kegagalan
?
Jika bank setuju, modal bank dikembalikan senilai ketika pertama kali diberikan
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C. Sewa (Ijarah)
?
Bila pembiayaan berdasarkan akad Ijarah maka Bank berlaku sebagai pemberi sewa (mu’jir) dan

nasabah selaku penyewa (musta’jir)
?
Pada fiqih klasik, bank (pemberi sewa), bank harus memiliki barang sebelum menyewakan

kepada nasabah (penyewa)
?
Pada umumnya Bank tidak memiliki barang, tetapi menyewa dari pihak lain, kemudian
menyewakan lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi selama tidak ada kaitan
antara akad sewa pertama dengan sewa kedua
?
Ijarah dalam bank syariah bisa disamakan dengan operating lease, bukan financial lease atau
capital lease (lihat bahasan sewa guna usaha/leasing). Jadi bank bertanggung jawab atas
pemeliharaan aset yang disewa
?
Bila bank memiliki objek yang disewakan, maka bank dapat memberi Opsi bagi nasabah untuk
memiliki objek yang disewanya. Ijarah jenis ini dinamakan Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik atau
Ijarah wal Iqtina. Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik memakai 2 akad yaitu akad sewa dan janji (opsi)
kepemilikan. Kepemilikan bisa dilakukan kalau masa sewa telah berakhir. Hal ini hampir sama
dengan capital lease.
Jasa Perbankan adalah pelayanan Bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal
tunai. Atas jasa yang diberikan, bank akan menerima imbalan (fee). Jenis Produk Bank bila dilihat
dari fungsi pelayanan jasa (service) terdiri dari:
?
Transfer (pengiriman uang)
?
Inkaso (pencairan cek)
?
Valas (penukaran mata uang asing)
?
L/C (Lettter of Credit)
?
Letter of Guarantee dll

Bank syariah menggunakan akad dalam penetapan produknya. Akad yang dipakai sebagai dasar
dalam jasa perbankan syariah:
1. Wakalah (Perwakilan) Produk yang memakai akad ini: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C
2. Kafalah (Penjaminan) Produk yang memakai akad ini: Bank Guarantee, L/C, Charge Card
3. Hawalah (Pengalihan Piutang) Produk yang memakai akad ini:Bill Discounting, Post Dated Check
(cek mundur), anjak piutang
4. Sarf (Pertukaran mata uang) Produk yang memakai akad ini: Jual beli Valuta Asing
Dalam perbankan syariah, jasa perbankan menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, oleh karena itu
pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa ini harus disendirikan atau tidak ikut dibagikan
kepada pemilik simpanan.
Source : http://setyawanivan.blogspot.com/
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Saatnya Sektor Syariah Bangkit
Oleh : Agus Yuliawan
Pemerhati Ekonomi Syariah
Situasi ekonomi bangsa saat ini sedang mengalami krisis, dimana nilai tukar rupiah terpuruk terhadap
mata uang dollar yang menembus Rp 13.000 per US$. Tingginya nilai tukar tersebut menjadikan kalang
kabut semua pelaku bisnis di tanah air ini.
Lebih-lebih kepada para pelaku usaha yang selama ini menggantungkan bahan baku dari impor akan
mengalami kesulitasn dengan naiknya fluktuasi nilai tukar uang tersebut. Apabila kondisi ini tidak bisa
berubah sama sekali, maka akan berpengaruh besar terhadap fundamental ekonomi bangsa seperti yang
terjadi pada krisis beberapa tahun sebelumnya.
Melihat realitas ini, sudah saatnya tidak harus disikapi dengan ratapan kesedihan atau kemarahan kepada
berbagai pihak khususnya pemerintah yang dianggap sangat lamban mengambil sikap. Tapi bagaimana
memandang situasi ini menjadi langkah awal yang positif untuk memajukan ekonomi nasional.
Perlu disadari—ketidak seimbangnya neraca perdagangan ekspor dan impor merupakan salah satu
pemicu dari lemahnya nilai tukar rupiah. Lemahnya ekspor di Indonesia tak lepas dari dorongan pelaku
usaha di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil sangat lemah dibandingkan sektor konsumtif yang
ada selama ini. Realitas inilah yang harus dijawab oleh berbagai pihak khususnya para pelaku stakeholder
bagaimana agar sektor riil bisa bergerak dengan cepat dan mendorong keseimbangan neraca
perdagangan nasional.
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Disinilah peluang ekonomi syariah untuk bangkit dan berperan besar dalam situasi krisis yang terjadi saat
ini. Perlu diketahui, sistem ekonomi syariah lebih condong pada pemberdayaan sektor riil. Apalagi
melihat realitasnya perilaku ekonomi masyarakat Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) jelas merupakan sektor riil yang produktif.
Sektor riil ini bisa tahan banting terhadap krisis keuangan global. Jika sektor tersebut diterapkan ke
depan, Indonesia tidak akan mengalami krisis keuangan. Lantas yang menjadi pertanyaanya, sejauh
mana ekonomi syariah masuk di sektor riil selama ini ?
Perlu diketahui pengembangan ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini sebatas pengembangan
lembaga keuangan saja seperti perbankan dan lembaga non bank (asuransi, multifinance, pasar modal
dan lembaga keuangan mikro). Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, presentasi pertumbuhan aset
lembaga keuangan syariah jauh melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional.
Sementara sektor riil syariah yang ada dimasyarakat belum berkembang banyak,hal ini disebabkan
karena pemahaman ekonomi syariah di Indonesia sebatas lembaga keuangan. Padahal menumbuhkan
sektor riil syariah harus didukung oleh banyak stakeholder, termasuk lembaga keuangan syariah. Sektor
industri riil syariah ini meliputi kuliner, perhotelan, wisata, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain.
Dengan demikian pengembangan sektor rriil syariah menjadi penting bagi sektor keuangan syariah
karena keduanya mempunyai ketergantungan satu sama lain. Maka sudah saatnya pemahaman ekonomi
syariah dikembalikan pada esensinya yaitu mendorong sektor riil untuk bergerak. Maka akad – akad
syariah seperti musyarakah, mudharabah terus didorong untuk lebih maju daripada akad murabahah
yang cenderung konsumtif.
Source : http://www.neraca.co.id/
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BNI Lebih Setuju Merger Bank Syariah
Dari Pada Bank BUMN, Kenapa?
Rencana merger atau penggabungan bank syariah pelat merah dinilai lebih realistis.Direktur Keuangan PT
Bank Negara Indonesia Tbk Yap Tjay Soen mengatakan merger bank badan usaha milik negara (BUMN)
syariah ini lebih memungkinkan dibandingkan rencana konsolidasi para induknya.
"Merger bank BUMN syariah ini lebih mungkin dibandingkan induknya. Merger BUMN atau induknya
syariah itu enggak logis," ujarnya.
Bank BNI syariah yang dimiliki oleh Bank BNI memiliki kinerja yang bagus dan bahkan terbilang kinclong.
"Aset bank BNI syariah ini terbesar keempat dan labanya terbesar kedua dari bank syariah yang ada di
Indonesia. Kinerja anak bagus kan berkat pengarahan dari induknya. Ya seperti like father, like son,"
katanya.
BNI, lanjut Yap, tidak keberatan melepas BNI Syariah untuk dimerger dengan bank BUMN lainnya. "Kalau
mau merger, kan value-nya pasti naik," ucapnya.
Source : http://finansial.bisnis.com/
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Ada Bank Tanpa Kantor Cabang, Ini Respons
Warga Papua
Warga Jayapura mengaku dapat banyak manfaat setelah adanya program layanan keuangan tanpa
kantor cabang atau Laku Pandai. Manfaat yang paling utama adalah dari sisi efisiensi biaya dan waktu.
Salah satunya adalah Amanda Runabari yang sudah menggunakan fasilitas agen BRIlink yang berasal
dari PT Bank BRI Tbk (BBRI).
Ibu yang berusia 35 tahun ini tinggal di kawasan Dok 5, Jayapura. Sebelumnya, untuk melakukan
transaksi perbankan, seperti transfer dana, Ia harus datang ke kantor cabang BRI di Dok 8. Lokasinya
cukup jauh dengan memakan waktu perjalanan selama 25 menit dari rumahnya. Ada biaya perjalanan
yang harus ditempuhnya. Apalagi aktivitas yang dilakoninya dilakukan setiap bulan.
"Saya transfer ke anak setiap bulan. Anak saya kelas 3 SMP di Wamena," ungkapnya kepada wartawan
di sela-sela acara peluncuran Laku Pandai, di Jayapura. Aktivitas lainnya yang Ia lakukan adalah
pembayaran tagihan listrik. Lokasi yang harus ditempuh pun juga sama jauhnya. Seakan menjadi
masalah rutin bagi Amanda.
"Bayar listrik juga sama," ujarnya.Sekarang, tetangga Amanda merupakan agen dari BRIlink. Hanya
perlu berjalan kaki ke rumah agen, Ia bisa melakukan rutinitas yang sebelumnya sangat menyulitkan.
"Lebih mudah sekarang kan dari pada ke kantor cabang. Hemat di ongkos," terang Amanda. Selain itu,
beberapa aktivitas lain juga bis?
a dijalankan. Misalnya, pembukaan tabungan murah tanpa biaya
administrasi dan permohonan pinjaman mikro sebagai referral, pembelian pulsa dan lainnya.
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Kebanyakan Orang RI Investasi Hanya Kejar
Untung
Cara pandang masyarakat Indonesia soal investasi mesti diubah. Prinsip investasi bukanlah
mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat, namun menyisihkan sebagian dana
yang kita miliki untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di kemudian hari.
Director of Business Development PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Putut Endro
Andanawarih mengatakan, hal utama yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah produk
dan pengelola investasi haruslah dapat dipercaya dan aman. Jangan tergiur dengan keuntungan
yang tinggi sementara produk atau perusahaannya fiktif alias bodong.
"Kebanyakan masyarakat itu kejar return. Banyak kejar return jadi kejeblos, bodong. Jadi harus
tahu siapa yang mengelola produknya, service-nya seperti apa," kata dia di The Excelsior Hotel,
Causewaybay, Hong Kong, Jumat (27/3/2015).
Menurutnya, kesalahan awal investor adalah salah menentukan tujuan investasi yang hanya
mengejar keuntungan. Mestinya, dalam berinvestasi seorang investor harus bisa merencanakan
tujuan investasinya, untuk apa, dan berapa lama.
"Kesalahan awal investor salah menentukan tujuan investasi, somehow dekat-dekat spekulasi.
Ingin investasi sekarang, besok untung. Kita harus punya tujuan untuk masa depan, misalnya
pensiun, dana pendidikan anak. Kalau sebagian besar aset kita ditaruh di deposito, rata-rata
bunganya 7%, kena pajak jadi 5%, sementara inflasi 7%. Ini nggak akan menutup," terang dia.
Putut menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya tumbuh
dengan baik. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.
"Ekonomi Indonesia makin bagus, jadi kalau mau investasi ya sekarang. Kita ingin investor
membeli produk bukan hanya disuruh, ikut-ikutan, tapi karena kebutuhan," kata Putut.
Source : http://finance.detik.com/
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Masyarakat Indonesia Lebih Suka Menabung
Ketimbang Investasi
Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia soal investasi saat ini masih minim. Mereka lebih suka
menabung ketimbang investasi. Presiden Direktur Manulife Asset Management Indonesia (MAMI)
Legowo Kusumonegoro, minimnya tingkat pemahaman dan ketertarikan masyarakat soal investasi
terlihat dari jumlah investor.
Saat ini, jumlah investor di pasar modal masih sangat minim, belum mencapai hingga 500.000 orang.
"Masih sedikit sekali investor pasar modal, belum mencapai 500.000, itu kecil sekali dibanding jumlah
penduduk kita, masyarakat Indonesia belom menjadi masyarakat investor tapi masyarakat penabung,"
ujar Legowo di The Excelsior Hotel, Causewaybay, Hong Kong.
Padahal, Legowo menyebutkan, tingkat inflasi terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut diikuti
dengan semakin melambungnya biaya hidup seperti dana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Sementara menyimpan uang di bank, bunga yang didapat sangat rendah.
"Kalau hanya nabung nggak akan cukup, inflasi saja setiap tahun naik, tahun ini 7%, biaya sekolah
kenaikannya 20-30%, biaya kesehatan larinya kenceng banget, jadi kalau cuma nabung nggak kekejar,"
jelas dia.
Untuk itu, kata dia, perlu edukasi keuangan yang intensif kepada masyarakat agar sadar investasi. Hal ini
untuk membuat masa depan lebih terjamin.
"Jadi bagaimana bukan hanya literasi tapi financial inclusion, bukan hanya melek tapi investasi, ini
menjadi salah satu yang di appreciate Manulife. Kita hadir di warung kopi, kampus, kantor-kantor,
datangi mereka untuk kasih pemahaman soal investasi," imbuh Legowo.
Source : http://finance.detik.com/
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Bank Pelat Merah Agresif Sedot Dana
Masyarakat
Hingga awal tahun ini, bank pelat merah terpantau kian memacu perhimpunan dana simpanan
masyarakat.
Dari data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menunjukkan hingga Januari 2015, kalangan bank umum membukukan pertumbuhan dana pihak ketiga
(DPK) di posisi 14% secarayear on year (y-o-y) menjadi Rp4.106,35 triliun.
Sementara itu, kelompok bank persero dan bank pembangunan daerah (BPD) membukukan
pertumbuhan DPK lebih tinggi dari rerata industri atau sebesar masing-masing 19% dan 18%.
Adapun, bank persero mencatatkan kenaikan penghimpunan DPK dari Rp1.290,65 triliun pada Januari
2014 menjadi Rp1.533,38 triliun di bulan yang sama tahun ini. Lalu, BPD mencatatkan DPK yang
dihimpun naik dari Rp300,96 triliun pada bulan pertama tahun lalu menjadi Rp355,43 triliun di periode
yang sama tahun ini.
Sementara itu, kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) non devisa, BUSN devisa, dan bank asing
mencatatkan pertumbuhan DPK masing-masing sebesar 15%, 13%, dan 6% secara y-o-y pada Januari
2015.
Berbeda, kelompok bank campuran mencatatkan koreksi pertumbuhan DPK atau turun sebesar 8% daari
Rp163,4 triliun pada Januari 2014 menjadi Rp150,02 triliun di bulan pertama tahun ini.
Source : http://finansial.bisnis.com/
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