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Sambutan Direktur Eksekutif Komite Nasional 
Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Indonesia merupakan negara berpenduduk 

muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang 

sangat besar. Kendati Indonesia telah mengalami 

kenaikan peringkat dalam Global Islamic Economy 

Indicator (GIE) pada The State of Global Islamic Economy 

Report 2020/21, masih banyak pekerjaan rumah yang 

harus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi 

dan manfaat ekonomi dan keuangan syariah. Terlebih 

ekonomi dan keuangan syariah dapat menjawab 

tantangan pertumbuhan, defisit neraca perdagangan, 

pelemahan kurs rupiah, dan tantangan ketahanan 

ekonomi nasional terutama di saat perekonomian 

Indonesia dalam masa krisis. 

Perjalanan panjang ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank 

Muamalat pada tahun 1992. Sejak tahun 1992 tersebut, ekonomi syariah di Indonesia 

telah banyak melewati dinamika perekonomian nasional. Lalu dalam rangka 

mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan 

syariah guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Pemerintah telah membentuk 

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 dimana KNEKS merupakan penguatan lembaga yang 

dibentuk sebelumnya bernama Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Perpres 

Nomor 91 Tahun 2016. Keberadaan KNKS ataupun KNEKS sendiri merupakan tindak 

lanjut dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang 

merekomendasikan pembentukan KNKS dalam rangka mempercepat, memperluas dan 

memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, KNEKS 

berpedoman pada Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), 

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), dan Rencana Implementasi 

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Narasi kebijakan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diinisiasi oleh KNEKS juga 

memperhatikan keselarasan dengan muatan agenda dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan 

jangka menengah. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa agenda pengembangan 

ekonomi dan keuangan syariah telah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan 

mendukung capaian pembangunan nasional secara umum. 

Selain kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat 

nasional, KNEKS juga memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah di tingkat daerah. Beberapa daerah yang potensial bagi 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah menunjukkan kesiapan dan 
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komitmen dalam mengembangkan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di 

daerahnya. Berangkat dari hal tersebut, KNEKS menyambut baik komitmen dari daerah 

dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Maka KNEKS 

berinisiatif menyusun panduan Kota Madani yang dapat menjadi rekomendasi bagi 

daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah baik di tingkat 

Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. 
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Sambutan Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS 
 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar 

dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

mengingat mayoritas penduduknya beragama 

muslim. Selain itu, kebanyakan pemeluk agama islam 

di Indonesia juga merupakan golongan usia 

produktif. Potensi tersebut tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia dan perlu untuk dimanfaatkan 

dalam kerangka memperkuat ketahanan ekonomi 

nasional dan mendorong kontribusi nilai tambah 

ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan 

keuangan syariah juga dapat dimanfaatkan dalam 

rangka membantu mendorong pemerataan ekonomi 

yang lebih inklusif. Hal ini berangkat dari tingkat 

ketimpangan yang tinggi antara ekonomi perkotaan 

dan perdesaan dan berdasarkan koridor 

pembangunan wilayah. 

Dalam pembangunan nasional, Pemerintah telah memberikan perhatian kepada 

pembangunan kewilayahan. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, 

pembangunan kewilayahan merupakan aspek penting pembangunan dalam rangka 

mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini sesuai dengan arahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menekankan 

pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020-2025 diarahkan 

untuk (i) meningkatkan pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) 

meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) 

meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian 

daerah; (iv) meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. 

Konsep Kota Madani dalam buku ini merupakan sebuah konsep umum ekonomi 

syariah yang berbasis kewilayahan dan selaras dengan arahan strategis pembangunan 

nasional. Fungsinya adalah memberikan panduan dalam menyusun kebijakan bagi 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkomitmen mengembangkan ekonomi 

dan keuangan syariah di daerahnya serta model pengukuran penilaian capaian Kota 

Madani. Buku Panduan Kota Madani terdiri dari delapan Bab dengan topik bahasan 

yaitu: Pendahuluan; Konsep Kota Madani; Kerangka Pengembangan Kota Madani; 

Aspek Non-Ekonomi; Aspek Makroekonomi; Aspek Ekonomi Syariah; Penilaian Kota 

Madani, dan; Penutup. 

Sesuai dengan Maqashid Syariah, pada dasarnya Kota Madani mendukung 

capaian masyarakat secara umum yaitu kesejahteraan umum. Oleh sebab itu digunakan 

konsep Kota Madani dalam penyusunan konsep Kota Madani dengan mengacu pada 
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beberapa definisi pakar. Selain itu, penggunaan istilah Kota Madani juga memberikan 

kesan inklusif bagi siapa saja yang tertarik ingin memanfaatkan konsep ini. Singkatnya, 

ruang lingkup Kota Madani dalam buku ini dijabarkan sebagai pembangunan aspek 

non-ekonomi yang berkelindan dalam pembangunan Kota Madani secara umum dan 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di suatu 

daerah. 
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LATAR BELAKANG 

Dalam dua dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah global 

menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. State of the Global Islamic Economy 

Report mencatat bahwa pasar ekonomi syariah global telah mencapai 2,2 triliun USD 

pada tahun 2018 dengan 1,8 juta warga muslim dunia di sektor makanan halal, busana 

muslim, media dan rekreasi, wisata ramah-muslim, farmasi halal, dan kosmetik halal. 

Sedangkan aset keuangan syariah global sendiri telah mencapai 2,5 triliun USD pada 

tahun 2018 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebanyak 1.396 unit lembaga. 

Baik pasar ekonomi syariah global dan aset keuangan syariah global tersebut diprediksi 

akan menunjukkan performa pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2024 yaitu 

masing-masing sebesar 6,2 persen untuk pasar ekonomi syariah dan 3,4 persen untuk 

aset keuangan syariah.Pesatnya peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia 

menjadi faktor utama perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah global, 

semarak pertumbuhan ekonomi syariah ini antara lain ditandai dengan mulai maraknya 

brand-brand halal yang lahir diberbagai penjuru dunia baik berasal dari negara muslim 

maupun dari negara nonmuslim.    

Indonesia sebagai negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar dunia 

memiliki potensi untuk berperan lebih dominan dalam perekonomian syariah global. 

Terlebih Indonesia menempati peringkat pertama dalam Global Islamic Finance Report 

(GIFR) 2019 dengan capaian skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index (IFCI) 

2019. Hal ini merupakan capaian besar, mengingat pada tahun 2018, Indonesia hanya 

menduduki peringkat 6 dengan skor 24,13. Indonesia sendiri bahkan ditetapkan 

sebagai negara dengan destinasi wisata ramah muslim atau muslim-friendly tourism 

terbaik dunia 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI). Sementara dalam catatan 

State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, Indonesia naik dari peringkat ke-

10 menjadi peringkat ke-5 berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Kendati 

demikian, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam rangka 

meningkatkan perannya dalam perekonomian syariah global. 

Selain itu, besarnya penduduk muslim di Indonesia menjadikan pasar ekonomi 

syariah di Indonesia sebagai captive market yang potensial. Apalagi jika bersamaan 

dengan semangat religiusitas dan kebanggaan identitas masyarakat dalam beragama. 

Lapisan wirausaha di Indonesia juga masih tipis jika dibandingkan dengan negara lain 

seperti Malaysia dan Singapura sehingga Indonesia sejatinya masih memerlukan 

banyak wirausaha untuk menggerakkan ekonomi syariah secara khusus dan ekonomi 

nasional secara umum. Diperlukan dukungan kebijakan yang memadai untuk 

mendorong gerakan kewirausahaan tersebut khususnya di sektor ekonomi syariah. 

Kelebihan lain yang dimiliki ekonomi syariah adalah nilai-nilai keadilan, pemerataan, 

kehati-hatian, dan berbagi risiko serta keuntungan yang perlu dilembagakan ke dalam 

sistem perekonomian secara umum. Manfaat pengejawantahan nilainya jika dirasakan 

secara nyata akan mengundang ketertarikan yang lebih besar dari masyarakat. 
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Selain itu, Indonesia juga memiliki visi besar untuk menjadi negara berdaulat, 

maju, adil dan makmur pada tahun 2045. Visi besar tersebut ditopang oleh (1) pilar 

pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK, (2) pilar pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, (3) pilar pemerataan pembangunan, dan (4) pilar ketahanan nasional 

dan tata kelola Pemerintahan. Keempat pilar tersebut selaras dengan megatren dunia 

hingga tahun 2045. Di bidang ekonomi, Indonesia berambisi menjadi negara 

berpendapatan tinggi pada tahun 2035 dan menempati peringkat keempat negara 

dengan PDB terbesar pada tahun 2045 dengan nilai per kapitanya sebesar USD 28.934 

dan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 6,4 persen. Indonesia dapat mencapai 

visi besarnya pada tahun 2045 di bidang ekonomi melalui tiga tahapan yaitu (1) 

penguatan struktur ekonomi pada tahun 2016 - 2025, (2) percepatan pertumbuhan 

berbasis inovasi pada tahun 2026 - 2035, dan (3) modernisasi ekonomi berbasis 

kualitas dan berkelanjutan pada tahun 2036 - 2045. Mengingat besarnya potensi 

ekonomi syariah di Indonesia, maka pencapaian visi besar Indonesia pada tahun 2045 

memerlukan dukungan ekonomi syariah sebagai arus alternatif perekonomian. 

Dalam kerangka pencapaian Visi Indonesia 2045 tersebut, diperlukan dukungan 

dari arus baru ekonomi syariah. Dukungan tersebut berupa (1) kontribusi nilai tambah 

ekonomi syariah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, (2) dukungan nilai 

etika untuk ketahanan ekonomi nasional, (3) dukungan keuangan syariah untuk 

pembiayaan pembangunan, dan (4) dukungan pemberdayaan sosial untuk pengentasan 

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Guna mendorong peran ekonomi dan 

keuangan syariah tersebut dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, 

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah 

serta memperkuat KNKS melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan penambahan bidang 

ekonomi pada ruang lingkup kerja KNEKS. Selain itu, KNEKS telah memiliki dokumen 

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia (MEKSI), dan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi 

Syariah Indonesia sebagai pedoman kerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. KNEKS sendiri beranggotakan 16 

Kementerian/Lembaga yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan urusan ekonomi 

dan keuangan syariah. 

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat berperan dalam 

mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi antara lain melalui 

pengembangan wilayah. Hal tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang bertujuan 

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ekonomi. Pembangunan 

kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang 

diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah 

dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antar wilayah; (ii) 

meningkatnya kunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) 

meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian 

daerah; serta (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. 
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Dalam rangka mengoptimalkan agenda pembangunan kewilayahan melalui 

kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Pemerintah berinisiatif 

menyusun Buku Panduan Pengembangan Kota Madani yang berisi panduan kebijakan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah baik Provinsi maupun 

Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Muatan panduan tersebut mengintegrasikan 

arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah  (RPJMN 2020-2024); 

rekomendasi kebijakan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia 

(MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI), serta memperhatikan Rencana 

Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia. 

TUJUAN PENULISAN PANDUAN 

Secara garis besar tujuan dari penulisan panduan Kota Madani ini adalah 

memberikan gambaran rekomendasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di 

daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota beserta model 

pengukuran capaian pengembangannya. Panduan ini tidak hanya berisi pengembangan 

aspek ekonomi syariah melainkan juga terdapat rekomendasi pengembangan aspek 

non-ekonomi dan aspek makro ekonomi yang tercakup dalam kerangka Kota Madani 

beserta pengukuran capaiannya. 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempatnya memuat cita-cita negara 

Republik Indonesia yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, para pendiri bangsa 

telah bersepakat bahwa tujuan akhir dalam pengaturan kebijakan ekonomi Indonesia 

adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan menjadi negara kesejahteraan 

(welfare-state). Tujuan ini selaras dengan penerapan konsep ekonomi syariah dimana 

tujuan akhirnya adalah menjadi peradaban yang luhur dan beriman. Namun demikian 

perumusan konsepsi perencanaan pembangunan ekonomi negara Indonesia telah 

melalui berbagai macam dinamika. 

 Guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan tersebut, upaya mencapai visi 

kesejahteraan diturunkan ke dalam berbagai upaya perencanaan pembangunan 

ekonomi dari era ke era Pemerintahan. Di masa-masa pasca proklamasi kemerdekaan 

NKRI 1945, Menteri Kemakmuran AK Gani pada Kabinet Sjahrir III membentuk Badan 

Perancang Ekonomi yang bertugas merumuskan rencana pembangunan. Rencana ini 

dikhususkan pada pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua hingga tiga tahun. 

Lalu pada 12 April 1947, Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 3/1947 

tentang Pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE). Panitia ini menghasilkan 
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dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, 

yaitu dokumen “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.” 

 Namun fungsi perencanaan pada PPSE kemudian dipecah kepada tiga instansi 

yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang 

Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional (Depernas). 

Hingga tanggal 24 Desember 1963 Presiden Soekarno, yang ditugasi MPRS untuk 

menata kembali lembaga perencanaan pembangunan, melalui Penetapan Presiden No. 

12 Tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

kemudian mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet 

Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

 Dinamika kelembagaan perencanaan pembangunan ekonomi mengalami 

penguatan pada era Soeharto melalui pembentukan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian PPN/Bappenas di era 

Soeharto telah beberapa kali menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan yang 

kontinyu seperti Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Lalu di era reformasi, rencana-rencana 

pembangunan secara konsisten termuat di dalam rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam dokumen-dokumen tersebutlah visi dan 

misi kesejahteraan termuat. 

 Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Nasional, 

Pemerintah mengacu pada undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Proses penyusunan perencanaan dalam 

Undang-Undang SPPN wajib dilaksanakan dengan asas “kepentingan umum” dengan 

cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif sesuai amanat UU dimana kepentingan 

umum diterjemahkan sebagai kesejahteraan umum. Dengan demikian aspirasi bersama 

menuju kesejahteraan umum dapat menjadi agenda bersama dalam upaya 

pembangunan. 

 Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, 

visi kesejahteraan termuat dalam pembangunan bidang ekonomi yang bertemakan 

“Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan”. Pencapaian visi tersebut dapat dicapai antara lain melalui gerakan arus 

baru ekonomi syariah sebagai arus alternatif dalam perekonomian Indonesia secara 

umum. Untuk itu RPJMN mengamanatkan pengembangan ekonomi dan keuangan 

syariah. Pemerintah juga melakukan penguatan kelembagaan Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS) yang telah dibentuk sebelumnya menjadi Komite Nasional 

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2020. 

Adapun pembentukan KNKS sendiri sebelumnya merupakan amanat RPJMN 2015 – 

2019. 

 Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kemudian berlanjut pada 

penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) yang 

memperkaya narasi pengembangan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah 
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Indonesia (MAKSI). Visi dari MEKSI adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, 

makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. 

Pencapaian visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat strategi utama yaitu (1) 

penguatan halal value chain, (2) penguatan sektor keuangan syariah, (3) penguatan 

sektor UMKM, dan (4) penguatan di bidang ekonomi digital. 

 Guna mengejawantahkan misi besar masterplan tersebut, KNEKS menetapkan 

rencana aksi yang lebih konkrit untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

dalam Rencana implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia  2020 – 2024. 

Terdapat 47 inisiatif strategis yang sekaligus memperkaya agenda pembangunan 

nasional di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan dari 47 inisiatif 

tersebut memerlukan koordinasi yang aktif dari berbagai pemangku kebijakan dan 

kepentingan di Indonesia baik di lingkup nasional maupun daerah. 

Pertimbangan daftar inisiatif strategis tersebut dipilih adalah (1) dampaknya 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan, (2) kontribusinya terhadap 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) 

dampaknya pada peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index Global dan 

Nasional, (4) dukungannya terhadap rencana strategis Pemerintah RI dan  rencana 

pembangunan nasional, (5) kebutuhan kerjasamanya, (5) kebutuhan investasi dalam 

pengembangan teknologi, (6) perlunya ketersediaan SDM yang mencukupi, dan (7) 

sudah adanya produk hukum/peraturan yang melandasi pelaksanaannya. 

Dengan adanya berbagai dukungan kebijakan dan program Pemerintah, 

diharapkan potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat dimanfaatkan 

dengan optimal guna mendukung pembangunan ekonomi secara umum. Agenda 

pembangunan ekonomi akan semakin kaya dan Indonesia dapat semakin dekat dengan 

cita-cita kesejahteraan umum sesuai yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945. 

ARAH PEMBANGUNAN RPJMN 

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan dalam RPJMN 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan pada 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif 

di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing. Dari sasaran tersebut, pengembangan ekonomi syariah di daerah 

menjadi penting untuk mendorong keunggulan kompetitif di berbagai wilayah di 

Indonesia. Pada RPJMN 2020-2024 juga mengarusutamakan Sustainable Development 

Goals (SDGs) yang selaras dengan nilai-nilai pengembangan ekonomi syariah. Visi 

Presiden sendiri untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 

Dalam mengupayakan visi tersebut, diterjemahkan misi berupa (1) peningkatan 

kualitas manusia Indonesia, (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya 

saing, (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) mencapai lingkungan hidup 
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yang berkelanjutan, (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) 

penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (7) 

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) 

pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) sinergi 

Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam kaitannya dengan Visi 

Indonesia 2045, RPJMN 2020-2024 menjadi titik tolak untuk mencapai sasaran Visi 

Indonesia 2045 sehingga diperlukan transformasi ekonomi guna memberikan landasan 

kokoh menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. 

Visi dan misi Presiden kemudian diterjemahkan menjadi lima arahan Presiden 

dalam rangka pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan 

regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Lima arahan tersebut 

menjadi tujuh agenda pembangunan jangka menengah yaitu (1) penguatan ketahanan 

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) pengembangan 

wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) peningkatan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan, (5) penguatan infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) pembangunan lingkungan hidup, 

peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta (7) penguatan stabilitas 

politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Dalam 

konteks Kota Madani, pengembangan ekonomi syariah di daerah mendukung agenda 

penguatan ketahanan ekonomi dan agenda pengembangan wilayah.  

Pada agenda penguatan ketahanan ekonomi, sasaran yang akan diwujudkan 

adalah (1) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai 

modalitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan (2) meningkatnya nilai 

tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan 

agenda pembangunan ekonomi dirumuskan dalam kerangka pengelolaan sumber daya 

ekonomi, dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kebijakan peningkatan nilai tambah 

ekonomi diarahkan pada (i) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) dan koperasi, (ii) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan 

investasi di sektor riil, dan industrialisasi, (iii) peningkatan ekspor bernilai tambah 

tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan (iv) penguatan 

pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. 

Sedangkan, agenda pengembangan wilayah menekankan pada keterpaduan 

pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial, holistik, dan tematik. Secara 

umum, RPJMN 2020-2024 menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kewilayahan tahun 2020-2024 berupa: (1) Peningkatan pemerataan antar wilayah KBI 

dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa; (2) Peningkatan keunggulan kompetitif pusat-

pusat pertumbuhan wilayah; (3) Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya 

saing, serta kemandirian daerah, dan; (4) Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang 

wilayah. Selain itu, setiap wilayah pulau memiliki arah pembangunannya masinng-

masing namun terintegrasi dengan memperhatikan (1) keberlanjutan daya dukung 

pembangunan secara menyeluruh; (2) pengembangan ekonomi wilayah, baik berskala 

lokal maupun nasional dan internasional; (3) pembangunan sumberdaya manusia 
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melalui pemenuhan layanan dasar serta peningkatan produktivitas dan daya saing; (4) 

pengembangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, serta; (5) 

pengembangan infrastruktur pendukung aktifitas ekonomi dan sosial. 

Pembangunan wilayah Pulau Papua diarahkan pada percepatan pembangunan 

untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya di Indonesia, pelaksanaan 

otonomi khusus berdasarkan pendekatan budaya dan kontekstual, serta mendorong 

transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah 

perekonomian yang lebih maju. Di Kepulauan Maluku, pembangunan diarahkan pada 

optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan 

pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau, serta mendorong 

transformasi perkonomian menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui 

percepatan pembangunan perekonomian. Di Kepulauan Nusa Tenggara, pembangunan 

diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, 

peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus 

pulau, serta; mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran 

sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, 

Incentive, Convetion, Exhibition (MICE). 

Di Pulau Sulawesi, pembangunan diarahkan pada penguatan peran Sulawesi 

sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu 

gerbang Kawasan Timur Indonesia, serta; mendorong transformasi perekonomian 

untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan 

tambang. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, 

maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi 

dan adaptasi kebencanaan. Di wilayah Pulau Kalimantan, pembangunan diarahkan 

untuk mempertahankan fungsi sebagai paru-paru dunia; mempertahankan peran 

sebagai lumbung energi nasional. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau 

Kalimantan juga diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan 

output sektor ekonomi non tradisional. Selain itu juga didorong agar terjadi 

peningkatan perdagangan antar wilayah, meningkatkan peluang investasi baru dan 

peningkatan kontribusi investasi wilayah terhadap investasi nasional. 

Di wilayah Pulau Sumatera, pembangunan diarahkan untuk menjadikan 

Sumatera sebagai pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; menjadi 

lumbung energi dan pangan nasional; mendorong transformasi perekonomian 

Sumatera dalam mewujudkan hilirisasi industri pertanian, perikanan dan tambang 

serta mendorong hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang 

berorientasi ekspor dengan dukungan pengembangan hub internasional di Kuala 

Tanjung sebagai pusat perdagangan di Indonesia Bagian Barat. Adapun di wilayah Jawa-

Bali, pembangunan diarahkan pada penguatan peran sebagai pintu gerbang destinasi 

wisata terbaik dunia; pemantapan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing 

di tingkat global; mendorong peran swasta yang semakin besar dengan dukungan 

fasilitasi Pemerintah, serta; mendorong kegiatan ekonomi berbasis jasa dan industri 

teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan 

lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. 
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MAQASHID SYARIAH, NILAI DAN ETIKA EKONOMI SYARIAH 

 Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum 

Islam. Para ahli teori hukum menjadikan maqashid syariah sebagai suatu konsep yang 

harus dipahami oleh mujtahid yang akan melakukan ijtihad. Pembahasan terkait konsep 

maqashid syariah telah disampaikan oleh banyak ulama. Hanya saja terdapat perbedaan 

penggunaan istilah di antara para ulama. Tiga ulama yang dikenal banyak memaparkan 

pemikirannya terkait konsep maqashid syariah adalah al-Thufi, al-Ghazali, dan al-

Syatibi.   

Al-Thufi membahas maqashid syariah dengan istilah al-maslahah. Menurutnya 

subtansi kajian maqasid syariah adalah mashlahah (welfare, benefit dan utility), yaitu 

tujuan pokok dan pelembangan hukum dalam Islam adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai macam kesulitan dan 

kemudharatan (Khatib 2018).  

Sedangkan al-Ghazali dalam kitabnya membahas konsep maqashid syariah dengan 

menjelaskan dua asas utama yang menjadi kerangka ilmu maqashid syariah, yaitu 

maslahat dan mafsadah (al-Badawi 2000). Menurutnya, maslahat ialah suatu 

pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Pada hakikatnya 

maslahat adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi ke dalam lima hal, yaitu 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun mafsadah merupakan 

sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) kelima hal tersebut 

(Sarif dan Ahmad 2017). 

Sementara itu, menurut al-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah ialah tujuan utama Allah dalam 

menetapkan hukum-hukum-Nya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup 

manusia baik di dunia maupun di akhirat (Basri 2011).  

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh ketiga ulama tersebut, dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dalam 

menetapkan hukum-hukum yaitu untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi manusia, 

sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Al-Syatibi membagi maslahat menjadi tiga tingkatan berurutan berdasarkan 

kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. 

Dharuriyyah memegang derajat maslahat tertinggi atau maslahat yang bersifat primer. 

Jika seseorang tidak memenuhi maslahat dharuriyyah-nya, maka akan terjadi kerusakan 

di dunia dan di akhirat. Maslahat dharuriyyah diwujudkan dengan memelihara lima 

kebutuhan pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Raysuni 

1995). Menurut Eliwarti Maliki dalam Jamal (2016), kelima unsur ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Menjaga agama (hifdz ad-din) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-

ajaran agama. 

2. Menjaga jiwa (hifdz an-nafs), yaitu hak untuk menciptakan dan perbaikan kualitas 

kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. 
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3. Menjaga akal (hifdz al-aql), yaitu hak untuk pemenuhan kebutuhan intelektual bagi 

setiap individu dalam masyarakat. 

4. Menjaga keturunan (hifdz an-nasl), yaitu hak untuk menjaga garis keturunan sesuai 

syariat Islam dengan melakukan pernikahan yang sah secara syari. 

5. Menjaga harta (hifdz al-mal) yaitu hak untuk mendapatkan harta dengan cara yang 

halal melalui bekerja. Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan 

kesejahteraan. 

Maslahat setelah dharuriyyah adalah maslahat hajjiyyah. Masalahat hajjiyyah 

merupakan maslahat yang bersifat sekunder, tujuannya untuk memudahkan dan 

menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Terakhir adalah maslahat 

tahsiniyyah, yaitu pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, 

meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia (Raysuni 1995).  

Konsep maqashid syariah menduduki tempat yang amat penting dalam 

menentukan hukum. Seiring waktu berjalan, bermunculan praktek-praktek baru dalam 

interaksi sosial yang belum diketahui kesimpulan hukumnya menurut syariah. Oleh 

karena itu, diperlukan ijtihad dengan berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah guna 

mengambil kesimpulan hukum atas suatu praktek tersebut sehingga dapat sesuai 

dengan maqashid syariah.  

Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqh. Hal tersebut 

menjadikan maqashid sebagai jalan utama dalam menentukan hukum. Mengingat 

pentingnya pencapaian maqashid syariah, maka nilai-nilai Islam merupakan hal yang 

sangat terkait dengan konsep tersebut. Dalam mewujudkan kemaslahatan, perlu adanya 

penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap lini kehidupan. 

Menurut Muhaimin (2006), nilai adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang 

menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau 

menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Dalam islam, 

nilai-nilai dipahami sebagai tata aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia agar 

setiap tingkah lakunya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dapat terwujud 

keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun, Islam diartikan 

sebagai damai, tentram, serta agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dengan 

kitab suci Alquran (Partanto dan Albarry 1994). Nilai-nilai Islam ini bersumber dari 

teks Quran dan Hadits serta bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci. 

Nilai-nilai Islam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai akidah, 

ibadah, dan akhlak. Pertama, nilai-nilai akidah, yaitu mengajarkan manusia untuk 

percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam 

semesta. Kedua, nilai-nilai ibadah, yaitu mengajarkan pada manusia agar dalam setiap 

perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah swt. 

Ketiga, nilai-nilai akhlak, yaitu mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai dengan norma atau adab yang baik dan benar, sehingga 

akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis dan 

seimbang. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai Islam merupakan nilai-nilai yang 
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akan mampu membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kehidupan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat (Hakim 2012). 

Lebih lanjut menurut Karim (2007), dalam ekonomi syariah terdapat lima nilai 

universal yang diibaratkan seperti tiang sebuah bangunan yaitu: Tauhid (penghambaan 

total kepada Allah), al-‘adl (keadilan), nubuwwah (meneladani sunnah Nabi 

Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan ma’ad 

(berorientasi hasil/manfaat). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi 

syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya 

berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari 

kelima nilai universal tersebut adalah multiple ownership (kepemilikan majemuk), 

freedom of act (kebebasan berperilaku), dan social justice (keadilan sosial). 

 Dalam praktek muamalah, nilai-nilai Islam sangat berperan penting sebagai 

pedoman dalam bertindak dan berperilaku antar individu, termasuk dalam hal 

pengambilan keputusan dalam masyarakat agar setiap tindakan keputusan berada 

dalam koridor nilai-nilai Quran dan Hadits. Pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam 

suatu konsep interaksi sosial masyarakat baik dari aspek sosio-ekonomi dan politik 

dapat menjamin tercapainya Maqashid Syariah sebagai tujuan penerapan syariah 

sekaligus sebagai tujuan pencapaian universal umat manusia sebagaimana yang dicita-

citakan dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Proses pengejawantahan tersebut 

memerlukan metode ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang disarikan dari 

sumber teks Islami yaitu Quran dan Hadits. Proses tersebut dilakukan agar cita-cita 

keadilan sosial dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. 

Sistem ekonomi syariah mempunyai karakteristik sebagai sistem ekonomi yang 

berlandaskan etika, bercirikan kemanusiaan, dan bersifat pertengahan (ummatan 

wasathon) (Adinugraha 2013). Ilmu ekonomi syariah sendiri merupakan suatu teori 

atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi 

dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiyah). 

Tujuan dari sistem ekonomi syariah sejalan dengan tujuan pokok Islam, yaitu 

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan semesta alam (rahmatan li 

al-alamin) (Chapra 1999). 

Menurut Adinugraha (2013), esensi dari proses ekonomi syariah adalah 

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan syariah agar mencapai 

kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagian ukhrowi (falah). Yakni sebuah kondisi 

dimana  maslahat dharruriyyah (lima kebutuhan primer) dapat terpelihara dan 

terjamin keberadaannya dalam kehidupan manusia.  

Dalam sistem ekonomi syariah,  falah dapat dicapai apabila setiap muslim 

mengintegrasikan etika Islam dalam setiap perilaku ekonominya (Desiana dan Afrianty 

2017). Etika Islam adalah sistem atau aturan perilaku manusia yang bersumberkan dari 

ajaran Islam yaitu Quran dan Hadits. Dalam sistem ekonomi syariah, etika Islam 

berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi 

sistem ekonomi. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar etika akan memberikan 

jaminan keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian. Dengan demikian, etika 

ekonomi syariah merupakan suatu usaha menyelidiki dan mengkaji secara sistematis 
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tentang perilaku, tindakan, dan sikap yang dianggap baik dan benar menurut syariat 

Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan Quran dan Hadits (Rahardjo 1990).  

Syed Nawab Haider Naqvi (1985) dalam pemikiran ekonominya menawarkan 

empat aksioma hasil transformasi dari nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari 

Quran dan Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan perilaku dan 

pernyataan-pernyataan ekonomi. Keempat aksioma tersebut ialah: 

1. Kesatuan (Tauhid) 

Landasan ini menunjukkan dimensi vertikal dari sistem etika bahwa petunjuk 

(hidayah) yang benar berasal dari Allah. Kesatuan dalam hal ini yaitu kesatuan 

sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan aspek-aspek 

kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi maupun sosial menjadi suatu 

keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh (Muhammad dan Fauroni 2002). 

Konsep tauhid ini akan membawa seorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya 

mengejar keuntungan material semata, tetapi juga keuntungan yang lebih kekal dan 

abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. 

2. Keseimbangan (al- ‘Adlwa al-Ihsan) 

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam.  

Keseimbangan merupakan landasan berpikir dan kesadaran dalam pendayagunaan 

dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan, 

melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah 

(Muhammad dan Fauroni 2002). 

Pada struktur ekonomi, guna mencapai keseimbangan dan keadilan maka 

upaya yang terpenting adalah pemerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam 

pandangan Islam, kekayaan tidak boleh hanya berada dalam genggaman segelintir 

orang, serta harus didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat secara 

keseluruhan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Distribusi 

pendapatan dan kekayaan yang lebih merata pada akhirnya merupakan 

persyaratan penting bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi 

dalam jangka panjang. Dengan demikian, keseimbangan merupakan prinsip etis 

mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. 

3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar) 

Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing kehidupannya sebagai 

khalifah di muka bumi (Muhammad dan Fauroni 2002). Kebebasan ini dibatasi oleh 

nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kebebasan manusia bersifat relatif sedangkan 

kebebasan yang dimiliki Allah bersifat absolut. 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki, mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam bidang 

ekonomi, prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan 

kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam 

batas-batas etik yang ditentukan. 

4. Tanggung Jawab (Fardh) 
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Prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas 

yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dan 

hubungannya dengan kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua 

yang dilakukannya (Fauzan 2012).  Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan 

untuk memilih dan akan menerima konsekuensi dari apa yang menjadi pilihannya. 

Dengan demikian, untuk memenuhi tuntutan kesatuan dan keadilan dalam 

kehendak bebasnya, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan 

ekonomi karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. 

Keempat aksioma ini menyoroti sejumlah aspek penting dari filsafat etika Islam 

yang bertujuan untuk menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi 

manusia yang bebas, bertanggungjawab, berorientasi kesejahteraan individu dan sosial, 

serta menuntut peningkatan kesejahteraan material dan spiritual. Dengan adanya 

sistem etika ekonomi syariah yang berdasarkan pada nilai-nilai Quran dan Hadits, maka 

unsur dasar dari ekonomi syariah akan lebih mudah diwujudkan. Membumikan etika ke 

dalam jiwa-jiwa pelaku ekonomi sangat penting dilakukan. Manusia perlu membangun 

ekonomi tanpa melupakan nilai-nilai etis. Dengan demikian, tujuan pencapaian falah 

bagi setiap masyarakat akan mudah diwujudkan. 

DIMENSI PEMBANGUNAN REGIONAL 

Seiring dengan pesatnya globalisasi, Indonesia semakin memantapkan perannya 

dalam perekonomian global. Dengan semakin tingginya paparan ekonomi Indonesia 

dengan perekonomian dunia, daerah-daerah di Indonesia juga semakin terpapar oleh 

perkembangan ekonomi global apalagi perekonomian nasional semakin terbuka melalui 

keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian ekonomi dan perdagangan baik 

secara multilateral maupun bilateral. Di samping itu, perlu identifikasi kekuatan, 

kelemahan, ancaman, dan peluang yang baik oleh masing-masing daerah. Melalui 

pengembangan konsep pembangunan wilayah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, 

pengembangan wilayah menjadi suatu fokus agenda yang dapat dilakukan oleh para 

pemangku kepentingan daerah sehingga daerah bisa lebih mandiri dalam pemetaan dan 

pengembangan ekonomi lokal dengan menggunakan paradigma kearifan setempat, 

namun dengan arahan umum pembangunan ekonomi nasional. 

Konsep pembangunan telah dikaji dalam beberapa tema tertentu seperti 

pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, 

pembangunan sosial dan sebagainya. Konteks pembangunan regional sendiri juga 

disebutkan oleh Ghalib (2005) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan 

dalam usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional, atau wilayah 

regional menjadi subregional. Di tengah massifnya pembangunan ekonomi secara 

umum, isu kesenjangan masih menjadi persoalan utama pembangunan di Indonesia 

khususnya terkait pengembangan wilayah. Oleh sebab itu Pemerintah memberikan 
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perhatian khusus pada isu kesenjangan dalam agenda pembangunan nasional. Guna 

menekan kesenjangan tersebut berbagai agenda dan program telah diinisiasi dalam 

kerangka pengembangan wilayah. Baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 telah memuat agenda pembangunan antara lain untuk mendorong 

pemerataan. Arah kebijakan pembangunan daerah sendiri dalam RPJPN 2005-2025 

adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, 

berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan 

ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 

Pemerintah menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Penekanan ini tampak pada 

muatan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024. dimana pembangunan kewilayahan menjadi agenda prioritas. Guna 

mendukung arah pembangunan kewilayahan dalam RPJPN tersebut, agenda 

pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menyelesaikan 

isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) 

meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya 

keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas 

dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya 

sinergi pemanfaatan ruang wilayah. 

Pembangunan wilayah tentu perlu memperhatikan kondisi spasial masing-masing 

wilayah. Berdasarkan pemetaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Kementerian PDTT), wilayah Sumatera masih memiliki 56 

kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 12 kawasan transmigrasi, 14 Kawasan Pedesaan 

Prioritas Nasional (KPPN), 3097 desa tertinggal, 7 Kabupaten Daerah Tertinggal (DT), 

dan 6 Kabupaten Daerah Tertinggal Entas (DTE) yang notabene merupakan daerah 

tertinggal yang telah terentaskan. Di wilayah Jawa-Bali, masih terdapat 8 KPPN, 197 

desa tertinggal, 6 Kabupaten DTE. Di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, ada 38 

kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 5 kawasan transmigrasi, 7 KPPN, 1079 desa 

tertinggal 14 Kabupaten DT, dan 12 Kabupaten DTE. Di Pulau Kalimantan, terdapat 37 

kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 9 kawasan transmigrasi, 11 kawasan 

transmigrasi, 11 KPPN, 1460 desa tertinggal, 12 Kabupaten DTE. Di wilayah Sulawesi, 

ada 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 18 kawasan transmigrasi, 16 KPPN, 1043 

desa tertinggal, 3 Kabupaten DT, dan 15 Kabupaten DTE. Di Kepulauan Maluku, 

terdapat 34 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 3 kawasan transmigrasi, 2 KPPN, 

675 desa tertinggal, 8 Kabupaten DT, dan 6 Kabupaten DTE. Adapun di Pulau Papua, 

terdapat 39 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 5 kawasan transmigrasi, 4 KPPN, 

2449 kampung tertinggal 30 Kabupaten DT, dan 5 Kabupaten DTE. 

Selain pemetaan tersebut, tiap wilayah juga memiliki tema pengembangannya 

masing-masing yang berdasarkan potensi keunggulannya. Wilayah Sumatera memiliki 

potensi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil bumi sekaligus sebagai pintu 

gerbang kawasan Asia; wilayah Jawa yang merupakan pusat industri dan jasa nasional 
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serta penghubung kegiatan pertanian dengan non pertanian; wilayah Kalimantan 

sebagai beranda negara serta pusat pertambangan dan kehutanan; wilayah Sulawesi 

sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, pusat industri pangan penggerak 

ekonomi, sumber kebudayaan maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia; 

wilayah Kepulauan Maluku yang memiliki sumberdaya kelautan, daratan, serta 

pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan; wilayah Bali dan 

Kepulauan Nusa Tenggara sebagai sentra pertanian, peternakan, perikanan, dan pusat 

pariwisata, dan; wilayah Papua sebagai sentra perikanan, pertanian/perkebunan, 

industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. 

Dari potensi-potensi tersebut, Pemerintah menggunakan dua pendekatan dalam 

pengembangan wilayah yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan 

yang sekaligus memetakan koridor pengembangan wilayah dari ujung barat ke ujung 

timur Indonesia, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Wilayah-wilayah 

dalam koridor pertumbuhan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional yang berdimensi spasial dan sektoral. Adapun wilayah-wilayah dalam koridor 

pemerataan berperan dalam mengurangi kesenjangan. Pengembangan wilayah ini akan 

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (new growth center), 

konektivitas antar wilayah (interregional connectivity), dan berkembangnya ekonomi 

kreatif yang berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Sebagai akibatnya, 

perekonomian nasional akan mencapai produktifitas yang tinggi, kesempatan kerja 

yang luas, nilai tambah yang, pendapatan, dan ekspor yang cukup tinggi. 

Pembangunan ekonomi daerah juga perlu memanfaatkan pasar muslim yang 

sedang berkembang. Pemanfaatan ini dapat memberikan kontribusi berupa nilai 

tambah bagi perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi daerah. Ketahanan 

ekonomi daerah sebagaimana dimaksud memuat berbagai dimensi termasuk 

ketenagakerjaan dan lingkungan. Seperti halnya pembangunan berkelanjutan, cita-cita 

ekonomi syariah juga mewujudkan suatu perekonomian yang stabil, bertanggungjawab, 

berkeadilan dan mewuudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan 

pendiri bangsa dalam UUD 1945. Penerapan ekonomi Syariah selain dapat membuat 

aktifitas ekonomi lebih bermakna bagi kalangan muslim, juga menstimulus lebih banyak 

lagi pihak dan para pemangku kepentingan yang mendorong ekonomi berkelanjutan. 

Dengan demikian, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dapat mudah tercapai. 

DEFINISI DAN PENGERTIAN KOTA MADANI 

Konsep kota Madani memiliki keterkaitan erat dengan istilah masyarakat madani. 

Menurut (Adan, 2017) Untuk mewujudkan sebuah kota madani maka harus terlebih 

dahulu menciptakan masyarakat madani. Karena kota madani itu merupakan sebuah 

kota yang masyarakatnya beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai 

kehidupannya atau lebih dikenal dengan istilah civil society (Azizy, 2004).  Masyarakat 

madani sendiri pertama kali dikembangkan intelektual yang sekaligus politikus melayu 

muslim dari Malaysia, Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani berawal dari 

pendapat Datuk Sri Anwar Ibrahim, dalam ceramahnya di Simposium Nasional pada 
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Festival Iqtibal, 26 September 1995. Adapun terminilogi masyarakat madani 

merupakan terjemahan dari istilah mujitama’ madani yang ditawarkan Prof Syed 

Muhammad Naqub al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban islam dari Institute for 

Islamic and Civilization (ISTAC) Malaysia sebagai padanan kata civility atau civilization. 

Masyarakat sipil (civilized society)  memiliki pengertian masyarakat yang beradab 

dimana sangat berkaitan erat dengan negara atau Pemerintahan. Masyarakat sipil 

disebut juga sebagai masyarakat politik (political society)  yang dipadukan dengan 

persoalan kekuasaan (sovereign) guna menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk 

korporasi lainya sebagai sebuah kesatuan yang terorganisasi dan kemudian memiliki 

kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Civil Society secara ideal merupakan 

sebuah komunitas masyarakat yang memiliki seperangkat norma dalam mewujudkan 

nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, kesejahteraan, 

persamaan, kebebasan dan plularisme (Masroer C Jb, 2016). Civil Society juga dapat di 

pahami sebagai kemandirian  aktivitas warga masyarakat dengan seperangkat aturan 

seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. 

Konsep kewargaan (civility) dan budaya kota (urbanity), maka kota dipahami bukan 

sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan 

kebudayaan. 

Menurut perspektif Islam, civil society lebih mengacu kepada penciptaan 

peradaban. Kata al-din, pada umumnya diterjemahkan sebagai agama, yang memiliki 

kaitan dengan makna al-tamaddun yang berarti peradaban. Kedua kata itu menyatu 

kedalam sebuah pengertian al-madinah yang harfiahnya adalah kota. Makna civil society 

yang diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal yakni 

agama, peradaban dan perkotaan. Konsep ini dapat dipahami bahwa masyarakat 

madani berlandaskan nilai-nilai universal agama islam sebagai sumbernya, peradaban 

sebagai prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya (Masroer C Jb, 2016). 

Konsep tamaddun (peradaban) juga dapat menjelaskan bagaimana dinamika 

sebuah kota madani terdahulu. Istilah tamaddun dapat dilacak dari kata din (agama) 

dimana al-Quran yang penuh dengan dimensi ilmu pengetahuan dijadikan sebagai 

sumber peradaban islam. Maka dari itu peradaban islam yang dibangun didasari pada 

ketakwaan kepada Allah,  keyakinan kepada keesaan Tuhan (tawhid), dan supremasi 

kemanusiaan diatas segala sesuatu yang bersifat material; pengembangan nilai-nilai 

kemanusiaan, penjagaan dari keinginan hewani, penghormatan terhadap keluarga , dan 

sadar akan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi berdasarkan Syariat (Zarkasyi, 

2015). Lebih lanjut ketika din (agama) Allah yang bernama Islam itu telah 

disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat , maka tempat yang sebelumnya 

bernama yastrib itu diubah menjadi Madinah. Dari akar kata din dan madinah ini lalu 

dibentuk akar kata baru madana, yang berarti membangun, mendirikan kota, 

memajukan, memurnikan dan memartabatkan. 

Selain mengacu pada konsep diatas, istilah masyarakat madani juga berdasarkan 

pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 

622 M (Azra 2004). Membangun masyarakat peradaban itulah yang dilakukan Nabi 

selama sepuluh tahun di Madinah, Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, 
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dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya yang 

dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Guna mewujudkan cita-cita 

tersebut, strategi Nabi Muhammad SAW yang diterapkan pada awal hijrah ke Madinah 

untuk menegakan masyarakat madani adalah [1] Mendirikan masjid sebagai sentra 

dalam pembinaan spiritual dan menyatukan potensi umat islam [2] Mempersaudarakan 

kaum Muhajirin dengan kaum Anshar dengan tujuan menghindari api permusuhan [3] 

Meletakan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk mengatur keajemukan 

masyarakat dalam satu ikatan kewarganegaraan. Nabi Muhammad Saw juga 

membentuk Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yaitu sebuah perjanjian yang dapat 

menyatukan seluruh elemen masyarakat Madinah yang multikultural dan bersifat 

kesukuan. Konstitusi ini memuat suatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang 

demokratis dan manusiawi dalam bingkai spiritual. Karena esensi yang termaktub 

didalamnya sarat denga beberapa unsur; spiritualitas, pluralistik, toleransi dan 

penegakan hukum (Faiz Ibrahim et al, 2020). 

Konsep Kota madani ini tidak hanya menekankan kota sebagai tempat untuk 

beribadah dan memperkenalkan nilai-nilai Islam saja, tetapi juga hampir sepadan 

dengan kriteria kota layak huni (liveable city) menurut definisi The Economist yang 

mengombinasikan unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan namun dengan tambahan 

unsur spiritualitas. Konsep kota layak huni (liveable city) merupakan konsep kota yang 

nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beraktifitas masyarakatnya. 

Pemeringkatan kota-kota layak huni di dunia dalam laporan The Global Liveable Index 

2019 menekankan pada lima kategori besar dalam penilaian yaitu; stabilitas, perawatan 

kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan dan infrastruktur yang menunjang. 

Konsep kota layak huni sangat erat hubunganya dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) yang komprehensif.  Yaitu pembangunan kota 

yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan untuk 

menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tangguh tanpa mengurangi kualitas untuk 

generasi yang akan datang. Dengan demikian, konsep Kota Madani dan konsep kota 

layak huni (liveable city) secara umum sejalan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang telah ada dalam arus utama pembangunan di Indonesia. Apabila 

konsep tersebut dapat diterapkan melalui tata kelola yang baik, maka cita-cita 

kesejahteraan umum sebagaimana diterangkan dalam UUD 1945 dapat lebih mudah 

tercapai. Buku panduan ini bermaksud memberikan gambaran praksis tentang 

pengertian Kota Madani yang beririsan dengan agenda pembangunan secara umum di 

daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan sesuai dengan nilai-nilai universal 

islam. 
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BAB III : KERANGKA 

PENGEMBANGAN KOTA MADANI 
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KERANGKA NON-EKONOMI KOTA MADANI 

Berdasarkan survei the liveability EIU (Economist Intelligence Unit’s) tentang 

The Most Liveable City, EIU mengkuantifikasi berbagai faktor gaya hidup dan 

memungkinkan perbandingan antar kota menurut peringkat kota sekitar 30 ukuran 

kualitatif dan kuantitatif yang dibagi ke dalam bidang stabilitas; kesehatan; budaya dan 

lingkungan; pendidikan; dan infrastruktur (EIU, 2013). Delapan dari sepuluh kota 

dengan skor tertinggi saat ini dalam survei the liveability EIU berada di Australia dan 

Kanada (EIU, 2013, lihat Lampiran 1). Kota-kota berperingkat tinggi dalam survei EIU 

seringkali berukuran kecil hingga menengah (500.000-2.5 juta), mendapat skor tinggi 

untuk perawatan kesehatan dan pendidikan, dengan kenikmatan budaya dan rekreasi 

yang melimpah dikurangi tantangan yang dihadapi oleh kota-kota besar seperti tingkat 

kejahatan yang tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai (Komite untuk Perth (CfP), 

2012a).  

Survei kelayakan hidup EIU mengambil data dari konsultan Mercer yang 

terkenal (Okulicz-Kozaryn, 2013) yang menghasilkan datanya untuk membantu 

organisasi dalam menghitung kompensasi untuk personel ekspatriat (Mercer, 2013). 

Untuk sebagian besar, Okulicz-Kozaryn berpendapat, kebanyakan orang pindah ke kota 

untuk mendapatkan kesempatan kerja, jadi "kelayakan hidup adalah kesempatan kerja" 

(hal. 434). Survei Peringkat Kota Mercer Quality of Living Worldwide melakukan 

evaluasi di lebih dari 460 kota di seluruh dunia, menghasilkan analisis dari 39 item yang 

dikelompokkan menjadi sepuluh bidang: lingkungan politik dan sosial (keselamatan); 

ekonomis; sosial budaya; kesehatan; pendidikan; layanan dan infrastruktur publik 

seperti air, limbah, transportasi umum, lalu lintas; rekreasi termasuk budaya; barang 

konsumsi; perumahan; dan lingkungan alam (International HR Adviser, 2012, p.36). 

Meningkatnya fokus pada peringkat kelayakan huni kota global telah mendorong 

badan perencanaan berfokus pada kelayakan huni, seperti Pusat Kota Layak Huni 

Singapura. Ini menggambarkan kota yang layak huni sebagai kota yang "menyediakan 

lingkungan yang hidup, menarik dan aman bagi orang untuk tinggal, bekerja dan 

bermain dan mencakup tata kelola yang baik, ekonomi yang kompetitif, kualitas hidup 

yang tinggi dan kelestarian lingkungan" (Shamsuddin et al., 2012, hal.169). Meskipun 

EIU dan indeks the liveable city populer lainnya melaporkan infrastruktur, mereka tidak 

melaporkan secara spesifik faktor lingkungan dan keberlanjutan. Namun, Mercer baru-

baru ini membuat daftar 50 kota ramah lingkungan teratas, di mana Calgary menempati 

peringkat pertama, dan Perth pada peringkat 12. Peringkat lingkungan Mercer 

mencakup ketersediaan air; daya minum air; pembuangan sampah; penyaluran 

pecomberan; polusi udara dan kemacetan lalu lintas (Manolakis dan Kennedy, 2012, p. 

8).  

Belum ada literatur yang memberikan definisi pasti mengenai tujuan Masyarakat 

Madani. Namun inti dari konsep Masyarakat Madani adalah terciptanya suatu 

peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama, serta berorientasi pada 

persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup (Dawam 



 

30 
 

Rahardjo, 2006). Merujuk pada hal tersebut, kerangka pengembangan Kota Madani 

disusun ke dalam dua aspek yaitu aspek non-ekonomi dan aspek ekonomi syariah 

dimana aspek makroekonomi menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan ekonomi 

syariah secara umum di daerah. 

Penyusunan aspek non-ekonomi dilakukan dengan memperhatikan berbagai 

literatur yang hampir sepadan dengan model Masyarakat Madani seperti konsep The 

Most Liveable City, Sustainable City dan konsep-konsep lainnya yang hampir serupa. 

Berangkat dari sini, pengembangan Kota Madani sebagaimana dimaksud pada bab 

sebelumnya dalam buku ini diarahkan pada beberapa bidang yang terdiri atas aspek 

non-ekonomi dan aspek ekonomi. Aspek non-ekonomi terdiri dari stabilitas sosial, 

kebahagiaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat, infrastruktur dan 

lingkungan, serta kebudayaan. 

Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu 

masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, 

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki 

bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, 

dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis (Tilaar, 

HAR, 2002). Oleh sebab itu, dalam rangka menjabarkan rekomendasi arahan 

pengembangan serta gambaran penilaian aspek non-ekonomi Kota Madani, maka 

panduan pengembangan disusun dalam sub aspek (1) stabilitas sosial, (2) kebahagiaan 

masyarakat, (3) pendidikan dan kesehatan masyarakat, (4) infrastruktur dan 

lingkungan, serta (5) kebudayaan. 

KERANGKA MAKRO EKONOMI 

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tak bisa dilepaskan dari situasi 

perekonomian secara makro. Sebaliknya, perkembangan ekonomi dan keuangan 

syariah juga dapat berpengaruh pada perkembangan perekonomian secara makro baik 

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah mengingat potensi perkembangan 

ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Oleh sebab itu, kerangka makro 

ekonomi memberikan uraian mengenai gambaran makro ekonomi suatu daerah yang 

melandasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah setempat. Gambaran makro 

tersebut antara lain terlihat dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan, tingkat 

daya beli, dan tingkat kemiskinan. 

Lebih jauh lagi, gambaran makro ekonomi juga diperlukan untuk mengukur 

secara potensial sejauh mana efektifitas ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka 

mendorong capaian makro ekonomi yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun 

daerah. Dengan demikian, dapat diketahui apakah kebijakan pengembangan ekonomi 

dan keuangan syariah di suatu daerah dianggap efektif dalam mendorong kondisi 

makro ekonomi daerah menuju ke arah yang lebih baik. Jika demikian, maka 

perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksud memiliki nilai yang sangat 

berarti dalam perkembangan ekonomi daerah secara umum. 
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Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, peran ekonomi dan keuangan syariah 

adalah memberikan kontribusi nilai tambah ekonomi melalui kegiatan di sektor riil dan 

pembiayaan. Semakin giat aktifitas sektor ekonomi riil syariah, semakin tinggi 

kontribusi nilai tambahnya. Selain pertumbuhan, inflasi suatu daerah bisa 

menggambarkan tingkat pengendalian harga-harga komoditas dalam perekonomian. 

Sedangkan tingkat kesenjangan daerah dapat diukur menggunakan koefisien gini. 

Ekonomi dan keuangan syariah memiliki fitur-fitur pemberdayaan sosial sehingga 

mampu mendorong agenda mengurangi  kesenjangan. Fitur ini juga bisa mendorong 

agenda pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran. 

Dalam buku ini, gambaran makro ekonomi tersebut dirangkum ke dalam lima 

subbab pembahasan yaitu (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Inflasi, (3) Rasio Gini, (4) 

Kemiskinan, dan (5) Pengangguran. Dalam pengukuran capaian Kota Madani, indikator-

indikator pada aspek makro ekonomi memiliki bobot penilaian sebesar 20 persen dari 

total bobot 100 persen. 

KERANGKA EKONOMI SYARIAH 

Sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, inti dari pengembangan Kota 

Madani dalam buku ini bertumpu pada aspek ekonomi. Ekonomi syariah memiliki nilai-

nilai yang dapat menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi secara adil dan 

bertanggungjawab sesuai dengan karakteristik Masyarakat Madani sehingga mampu 

meminimalisir guncangan dan krisis dalam perekonomian. Pengejawantahan nilai 

tersebut tampak dalam konsep pengelolaan kekayaan dalam islam dimana ia 

merupakan turunan dari salah satu prinsip Maqashid Syariah  yaitu penjagaan atas 

harta kekayaan. Prinsip utama konsep pengelolaan harta tersebut menekankan pada 

kepemilikan dimana kepemilikan harta secara absolut adalah milik Allah SWT yang 

dititipkan kepada manusia. 

Selain itu, manusia juga didorong untuk berusaha secara produktif melalui 

pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Perolehan kekayaan juga perlu dikendalikan guna menghindari penumpukan melalui 

mekanisme zakat, infaq, wakaf ataupun sedekah. Hal tersebut juga dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan untuk tujuan sosial sehingga dapat menjamin 

pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Lalu dalam konteks masyarakat secara 

umum, usaha produktif individu dalam perekonomian harus diarahkan agar 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjamin kelestarian lingkungan 

serta mengantarkan masyarakat kepada tingkatan spiritualitas yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, maqashid syariah dapat tercapai khususnya tujuan 

perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta dari lingkungan alam dan sosial-ekonomi 

yang tidak kondusif bagi keberlanjutan hidup manusia dan masyarakat. Apabila tujuan-

tujuan tersebut dapat dicapai secara merata melalui penerapan ekonomi syariah, maka 

kesejahteraan lahir dan batin dapat diperoleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Umer Chapra (1992) bahwa ekonomi islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan 
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syariah (maqashid syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh 

dengan sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil serta 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan ekonomi syariah 

tidak hanya berdampak pada individu melainkan pada ekonomi berupa stabilitas, 

pertumbuhan dan pemerataan kekayaan. Maka, mendorong ekonomi syariah dapat 

mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan (sustainable economy). 

Usaha individu dan masyarakat sebagaimana telah dinyatakan di atas baik dalam 

rangka mendapatkan kekayaan maupun membelanjakan kekayaan perlu diarahkan 

guna mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat 

kebijakan pengembangan yang tepat guna menjamin pelaksanaannya. Arahan kebijakan 

pengembangan ekonomi syariah tersebut telah tertuang dalam berbagai dokumen 

masterplan dan perencanaan pembangunan yang mencakup beberapa sektor ekonomi 

seperti industri halal dan pariwisata; keuangan komersial syariah; dan keuangan sosial 

syariah. Pengembangan sektor-sektor ini juga perlu ditunjang oleh kondusifnya iklim 

bisnis dan kewirausahaan syariah; dukungan kegiatan promosi, edukasi dan riset; serta 

dukungan kebijakan dan fasilitas pengembangan yang memadai. 

Pelaksanaan kebijakan ekonomi syariah nasional perlu dibantu oleh pelaksanaan 

kebijakan ekonomi syariah di daerah. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri setiap 

tahun  mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendorong proses 

pemerataan ekonomi. Pada RPJMN 2020-2024 mengarahkan kebijakan kewilayahan 

pada (1) peningkatan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan Luar 

Jawa, (2) peningkatan keunggulan komparatif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (3) 

peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, 

(4) peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, dan (5) penggunaan pendekatan 

tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial dalam pembangunan daerah. Fokus 

kebijakan kewilayahan ini diterapkan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

pertumbuhan wilayah dan pendekatan pemerataan wilayah.  

Keseluruhan kerangka agenda pemerataan bermaksud untuk memeratakan 

perputaran kekayaan nasional ke daerah-daerah. Pada skala yang lebih kecil, agenda 

tersebut mendorong sirkulasi kekayaan pada unit keluarga dan individu melalui sektor-

sektor mata pencaharian. Buku ini mencoba memberikan gambaran keragka arah 

pengembangan yang berfokus pada sektor-sektor ekonomi Syariah untuk menjamin 

pemerataan sirkulasi kekayaan. Rekomendasi arah pengembangan tidak dibuat 

terperinci untuk mengakomodir variasi pengembangan potensi di daerah-daerah. 

Dalam rangka memberikan rekomendasi arahan bagi daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota guna mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya, 

buku ini memberikan panduan pengembangan ekonomi syariah yang tersusun dari 

beberapa sub aspek antara lain (1) industri halal dan pariwisata,  (2) keuangan 

komersial syariah, (3) keuangan sosial syariah, (4) promosi, edukasi dan riset, serta (5) 

dukungan dan fasilitas pengembangan. 
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STABILITAS SOSIAL 

Negara-bangsa (nation-state) sejatinya dibangun atas sebuah keniscayaan bahwa 

masyarakat memerlukan rumah bersama. Dalam rangka menjamin keharmonisan 

negara-bangsa dalam melakukan segala aktifitasnya, maka diperlukan stabilitas. 

Stabilitas merupakan tema besar narasi sejarah bangsa pasca kemerdekaan dan 

mencapai puncaknya pada zaman Orde Baru. Namun hingga saat ini, tema tersebut 

tetap masih relevan sebagai prasyarat terlaksananya proses pelaksanaan pembangunan 

dengan baik. Berdasarkan literatur, stabilitas sebagaimana dimaknai dalam konsep 

Masyarakat Madani tak memiliki perbedaan karakteristik dengan makna stabilitas 

dalam konsep Civil Society secara umum. Namun dalam konteks Masyarakat Madani, 

kestabilan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan kebebasan perorangan serta 

menjamin dan mendorong daya usaha dan inisiatif individu dalam kerangka 

pembangunan (Ibrahim, Rahardjo, 1999). 

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah memberikan perhatian pada penjagaan 

stabilitas melalui agenda penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan 

keamanan (polhukhankam). Penguatan stabilitas polhukhankam merupakan subbidang 

pembangunan yang mendukung bidang pembangunan strategis dalam RPJMN 2020-

2024 yaitu bidang Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 

Publik. Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan merupakan 

agenda yang mendukung arah kebijakan strategis berupa terwujudnya konsolidasi 

demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; rasa aman dan damai 

bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara. Kondisi 

tersebut merupakan syarat dan modal penting dalam melaksanakan pembangunan 

nasional yang berkualitas. 

Tak hanya di pusat, stabilitas juga perlu dicapai di tingkat daerah guna menjamin 

pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di semua tingkatan. Strategi mendorong 

stabilitas daerah juga perlu memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dalam RPJMN 2020-

2024. Cakupan fokus pembangunan bidang polukhankam cukup luas, namun strategi 

penguatan stabilitas daerah juga mencakup dimensi yang luas dan saling bersinggungan 

dalam bidang pembangunan dimaksud dalam skala yang berbeda-beda. Arah kebijakan 

dan strategi pembangunan bidang polhukhankam dalam RPJMN 2020-2024 yang sesuai 

dengan konteks stabilitas daerah berupa:  

1. Konsolidasi demokrasi melalui: 

a. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi dalam rangka memberikan 

mendukung pelaksanaan demokrasi yang baik 

b. Penguatan kesetaraan dan kebebasan yang mencakup: 

i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; 

ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 

iii. Penyelenggaraan pemilukada yang baik. 

c. Peningkatan kualitas komunikasi publik yang mencakup: 
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i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik; 

ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; 

iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan 

Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis. 

2. Penegakan hukum di daerah melalui: 

a. Penataan regulasi untuk menjamin ekosistem yang kondusif bagi 

pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah 

b. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata yang mencakup: 

i. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan 

Berusaha; 

ii. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif; 

iii. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; 

iv. Peningkatan kualitas dan integritas hakim.  

c. Penguatan sistem antikorupsi melalui  

i. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi 

Pencegahan Korupsi di daerah sesuai Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi sebagai acuan aksi nasional; 

ii. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil 

tindak pidana korupsi serta pemanfaatannya untuk mendukung 

pembangunan. 

d. Peningkatan akses terhadap keadilan melalui 

i. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat 

serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; 

ii. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan 

kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses 

keadilan. 

KEBAHAGIAAN MASYARAKAT 

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari semua mazhab 

pembangunan. Dimensi kesejahteraan merupakan dimensi yang kompleks dan sulit 

diukur. Namun setidaknya kesejahteraan itu merupakan suatu keadaan yang terdiri 

dari tiga unsur utama yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; kedua, 

seluas apa kebutuhan dipenuhi; dan; ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, 

keluarga, komunitas, dan masyarakat (Midgley, 2006). Semua indikator yang ada saat 

ini seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan belum cukup 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Ukuran-ukuran pencapaian 

ekonomi pun dianggap belum mampu mewakili tingkat kesejahteraan. 

Oleh sebab itu, semakin disadari bahwa kesejahteraan bersifat subyektif 

personal. Lebih jauh lagi, indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang 

menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari 

tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu (Kapteyn et al, 2010). 
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Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait 

beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar 

penduduk dan masyarakat (Martin, 2013). Tingkat kesejahteraan yang tinggi di 

masyarakat pada akhirnya akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan dan 

perkembangan sosial di masyarakat (Forgeard dkk, 2011). 

Kebahagiaan dimaknai sebagai sebuah perasaan senang (feeling of pleasure) dan 

kepuasan terhadap sesuatu hal yang dianggap mulia (noble of satisfactions) (Kahneman, 

1999). Kebahagiaan dapat juga dimaknai sebagai hal yang dirasakan atas upaya 

pencapaian (pursuing) dan upaya pemenuhan (fullfilling) terhadap potensi dan tujuan 

hidup seseorang (Franklin, 2010). Dengan demikian, bisa difahami bahwa kebahagiaan 

adalah syarat penting suksesnya pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional 

dan di tingkat daerah. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa kebahagiaan mencakup 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, 

ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan 

lingkungan, dan kondisi keamanan yang keseluruhannya diukur dalam Indeks 

Kebahagiaan. 

Di tingkat daerah, indeks kebahagiaan bervariasi sesuai dengan perkembangan 

pembangunan di tiap-tiap daerah. Perbedaan indeks tersebut juga bisa ditunjukkan 

sesuai dengan kondisi demografis dan perkotaan atau pedesaan. Oleh sebab itu, daerah 

perlu menyeimbangkan aspek-aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, budaya dan 

lingkungan dalam rangka meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya. Dalam RPJMN 

2020-2024, aspek kebahagiaan tidak disoroti secara khusus melainkan penilaian secara 

ringkas bahwa peran keluarga belum optimal dalam mendorong tingkat kebahagiaan 

anggota keluarga secara umum. Hal itu terlihat dalam rendahnya Indeks Pembangunan 

Keluarga. Untuk mengatasi hal itu, RPJMN 2020-2024 menetapkan narasi kebijakan 

guna mengoptimalkan peran keluarga untuk mendorong kebahagiaan sebagai berikut: 

1. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan 

peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui 

pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target 

sasaran, mencakup: (a) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup; 

(b) peningkatan kualitas keluarga berdasarkan siklus hidup dengan 

memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi 

dan nilai keluarga; dan (c) perwujudan lingkungan yang kondusif melalui 

penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan 

prasarana, serta partisipasi media dan dunia usaha. 

Selain itu, dalam kaitannya dengan keseimbangan pembangunan, dipandang 

penting pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan sebab keseimbangan 

penduduk merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat karena berkaitan dengan distribusi ekonomi. Hal ini juga menjadi sorotan 

dalam RPJMN 2020-2024. Arah pengembangan dan strategi pengendalian 

kependudukan adalah sebagai berikut: 
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1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola 

kependudukan, melalui: 

a. Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup: 

i. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran dan pencatatan 

penduduk sipil bagi seluruh penduduk; 

ii. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam 

mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 

iii. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil bagi kelompok khusus. 

b. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup: 

i. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, 

lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan; 

ii. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-

kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan 

statistik hayati. 

c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, 

mencakup: 

i. Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; 

ii. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pusat, Provinsi 

serta Kabupaten dan Kota dalam bidang pengendalian penduduk; 

dan 

iii. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas 

pendataan keluarga. 

2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui: 

a. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, mencakup: 

i. Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi; 

ii. Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN; 

iii. Peningkatan efektivitas JKN; dan 

iv. Penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata kelola 

hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan 

yang terkait, dan integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN 

Ketenagakerjaan. 

b. Perlindungan sosial yang adaptif; 

c. Peningkatan kesejahteraan sosial; 

d. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu; 
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PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

Pembangunan nasional merupakan sebuah rangkaian proses berkesinambungan 

untuk mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945). Pemikiran pembangunan yang kita anut adalah pemikiran yang 

mengakar pada kehendak rakyat. Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka 

pembangunan di Indonesia dapat dimaknai sebagai pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka pembangunan Sumber Daya 

Manusia (SDM) menjadi faktor yang tak bisa ditawar. Terlebih orientasi pembangunan 

ke depan menuju ke arah integrasi global dimana keunggulan daya saing menjadi kunci 

memenangkan persaingan global. Oleh sebab itu, pembangunan SDM menjadi arus 

utama pembangunan yang telah tertuang dalam narasi pembangunan baik jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 

Pembangunan SDM Indonesia menjadi semakin penting dengan fakta demografi 

Indonesia dimana pada 2030-2040 akan terjadi lonjakan usia produktif. Pada periode 

tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah 

penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi tersebut perlu 

dimanfaatkan sebaik-baiknya agar SDM Indonesia unggul dan berdaya saing di kancah 

persaingan ekonomi global. Sebaliknya, jika potensi ini tidak dimanfaatkan SDM 

Indonesia di usia produktif pada periode tersebut akan menjadi beban perekonomian 

nasional dan akan membawa kerugian yang cukup besar bagi perkembangan Bangsa 

Indonesia selanjutnya. Guna mendorong pengembangan SDM Indonesia, perlu 

diperhatikan pengembangan kewilayahan sebab SDM Indonesia tersebar di berbagai 

daerah dengan potensi ekonomi yang berbeda-beda antar daerah. 

Dengan demikian, daerah perlu mengembangkan SDM daerah dari sisi 

pendidikan dan kesehatannya agar menjamin terwujudnya SDM Indonesia yang 

berkualitas dan berdaya saing sebagai modal pelaksanaan pembangunan nasional yang 

selaras dengan arah pembangunan SDM nasional. Dalam RPJMN 2020-2024, 

Pemerintah telah menentukan arah pembangunan untuk meningkatkan SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan 

pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam RPJMN 2020-2024 adalah: 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta 

terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan 

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan 

pemanfaatan teknologi, melalui: 

a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan 

reproduksi. 

b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan 

penanggulangan permasalahan gizi ganda 

c. Peningkatan pengendalian penyakit 

d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat. 
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e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. 

mencakup:  

i. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 

ii. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 

iii. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat 

kesehatan; 

iv. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan ; 

v. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan 

kesehatan. 

2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui: 

a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 

b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan 

percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. 

c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. 

d. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan 

pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah. 

e. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, 

dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.  

3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: 

a. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem 

Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik 

wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya. 

b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari 

kekerasan dan TPPO. 

d. Peningkatan kualitas pemuda. 

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui: 

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:  

i. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam 

pendidikan dan pelatihan vokasi;  

ii. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; 

iii. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;  

iv. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi; dan  

v. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi. 

b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas. 

c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi . 

d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat 

regional dan internasional.  

e. Penguatan pendamping pembangunan. 

f. Pengelolaan manajemen talenta nasional. 
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INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari proses 

pembangunan nasional. Infrastruktur memiliki peran penting dalam memperkokoh 

persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan 

salah satu perekat utama pembangunan dan tulang punggung distribusi baik barang, 

penumpang maupun jasa serta merupakan faktor penting dalam peningkatan 

produktifitas ekonomi. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami kenaikan skor 

infrastruktur menurut The Global Competitiveness Report meskipun mengalami 

penurunan peringkat dari laporan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Indonesia 

memperoleh skor 66,8 dan peringkat ke-71 dari 140 negara. Sedangkan pada tahun 

2019, Indonesia mencapai skor 67,7 dan berada pada urutan ke-72 dari 141 negara.  

Masih banyak isu strategis yang sekaligus menjadi tantangan Indonesia dalam 

pembangunan infrastruktur seperti isu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur 

ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan transformasi 

digital. Untuk itu, Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan 

infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur di tingkat 

daerah juga perlu dioptimalkan dan selaras dengan arah pembangunan infrastruktur di 

tingkat nasional agar tercapai konektifitas ekonomi yang baik.       

Arah pembangunan infrastruktur di daerah harus selaras dengan arah 

pembangunan infrastruktur nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024. Arah 

kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN 2020-

2024 terbagi menjadi lima sektor pengembangan antara lain (i) infrastruktur pelayanan 

dasar, (ii) infrastruktur ekonomi, (iii) infrastruktur perkotaan, (iv) energi dan 

ketenagalistrikan, dan (v) transformasi digital. Arah kebijakan pembangunan RPJMN 

2020-2024 yang relevan dengan pembangunan infrastruktur di daerah adalah sebagai 

berikut: 

1. Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah 

peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan 

permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang 

inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi 

permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan lingkungan yang 

mendukung (enabling environment). 

2. Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah 

percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan 

keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan air baku. 

3. Arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, 

adalah: 

a. Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak 

maupun aman. 
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b. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum. 

c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM. 

d. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, 

mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air 

minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta 

menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga. 

e. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. 

f. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang 

berkelanjutan. 

g. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. 

h. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman 

sanitasi. 

i. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan. 

4. Arah kebijakan pada keselamatan transportasi difokuskan pada keselamatan lalu 

lintas jalan. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan 

melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi 

manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang 

berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan 

pra dan pasca kecelakaan lalu lintas. 

5. Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana 

mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan 

infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi 

dan konservasi daerah aliran sungai. 

6. Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi 

irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan 

pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan 

penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem 

irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. 

7. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui 

pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan 

serta pemenuhan kelengkapan jalan dan peningkatan ketersediaan jaringan jalan 

yang mendukung pengembangan wilayah. 

8. Arah pembangunan konektivitas transportasi laut diarahkan untuk mendukung 

kinerja logistik nasional. 

9. Arah pembangunan transportasi udara difokuskan pada peningkatan bandara 

dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas 

daerah 3T. 

10. Arah pembangunan transportasi darat diprioritaskan untuk mengurangi praktik 

pembebanan berlebih di jalan (road overloading) melalui penyelenggaraan 

jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema 

KPBU-AP), pengembangan fasilitas dan perlengkapan jalan, serta pembangunan 

terminal antarnegara untuk mendukung kemudahan arus penumpang dan 
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barang di wilayah perbatasan negara, pembangunan pelabuhan penyeberangan 

baru, pembangunan kapal penyeberangan untuk mendukung daerah 3T, dan 

penyediaan subsidi perintis untuk angkutan penyeberangan, sungai, danau dan 

bus. Selain itu, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan transportasi 

antarmoda akan dilaksanakan penyediaan angkutan bus yang terhubung dengan 

simpulsimpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

11. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan 

ekosistem TIK perkotaan adalah: 

a. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan 

(kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan). 

b. Pengembangan sistem layanan panggilan darurat 112. 

c. Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR). 

12. Arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi (air 

limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan adalah: 

a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di 

Perkotaan. 

b. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman 

sanitasi. 

13. Arah kebijakan dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, 

aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan 

publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun 

sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik. 

14. arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan 

tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah: 

a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan. 

b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik. 

c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, 

ditempuh 

d. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan. 

e. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan. 

15. Arah kebijakan dalam rangka mendukung penuntasan infrastruktur TIK adalah: 

a. Optimalisasi dana Universal Service Obligation (USO) dalam menyediakan 

dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet. 

b. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau 

masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran 

infrastruktur telekomunikasi dan internet; 

c. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-

kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan 

industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan 

penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan 

kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar. 
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d. Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan 

ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra Pemerintah yang 

aman; 

e. Pengembangan jaringan intra Pemerintah didorong melalui pemanfaatan 

industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing 

nasional; 

f. Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan 

Analog Switch Off (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, 

masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung 

pelaksanaan tersebut; 

g. Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat 

digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran 

infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan; dan 

h. Mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik 

dengan memperhatikan perkembangan teknologi. 

16. Arah kebijakan dalam rangka mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK adalah: 

a. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, 

konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi 

pertanian; 

b. Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan start up yang ada, 

terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari 

investor global; dan 

c. Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam 

rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan 

permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan 

pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi). 

17. Arah kebijakan dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi 

digital adalah: 

a. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri. 

b. Adopsi pemanfaatan teknologi global (Big Data, IoT, AI, dll) bersifat lintas 

sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan 

kinerja. 

KEBUDAYAAN 

Tidak ada definisi dan batasan baku mengenai apa itu kebudayaan. Sampai tahun 

1950, ada 179 definisi kebudayaan yang pernah diutarakan para pakar (Kroeber et al, 

1952) dan tak pernah menemukan satu pengertian mengenai kebudayaan dengan 

batasan yang jelas. Hal ini lantaran ruang lingkup kebudayaan yang begitu luas sehingga 

sebuah definisi tak sanggup memberikan pengertian yang dapat dicakup dalam 

beberapa kalimat saja. Namun definisi kebudayaan yang berkaitan dengan 

pembangunan salah satunya adalah definisi menurut Koentjaraningrat (1983) dimana 
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kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar. 

Dengan demikian, kebudayaan dapat dimaknai dengan sistem gagasan dalam 

memajukan masyarakatnya yang mengemuka dalam proses pembangunan bangsa. 

Mengingat gagasan tersebut merupakan pengejawantahan nilai-nilai budaya, maka 

kebudayaan tentu dapat berperan dalam membentuk karakteristik dan jati diri 

pembangunan sebuah bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 

pengarusutamaan aspek kebudayaan dilakukan melalui berbagai tahapan guna 

menjamin terlaksananya proses pembangunan yang sesuai dengan jati diri bangsa. 

Sebab kebudayaan adalah proses yang melandasi segenap lini kehidupan masyarakat. 

Memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan, 

serta berbagai ekosistem lain yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. 

Pada tahun 2017, Pemerintah menginisiasi Undang-Undang (UU) Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang tujuannya melindungi, memanfaatkan, 

dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. UU Pemajuan Kebudayaan menggariskan 

empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan yaitu pelindungan, 

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, 

sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam 

ekosistem kebudayaan. Pemajuan kebudayaan berpedoman pada empat dokumen: 

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan 

Daerah Tingkat Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan 

Kebudayaan. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara berjenjang dan 

melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyusunan. 

Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang telah disusun kemudian 

menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

nasional baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam 

RPJMN 2020-2024, fokus pembangunan kebudayaan tersebut tampak melalui agenda 

bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental adalah 

gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada 

kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, masyarakat, keluarga, 

institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara yang sejatinya telah eksis 

dalam budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi integritas, 

etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Penguatan 

nilai-nilai tersebut dapat memperteguh karakter dan sikap mental yang akan menjadi 

faktor penentu kemajuan pembangunan. Karakter serta sikap mental yang baik dapat 

menciptakan stabilitas dan mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik serta 

modern melalui perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dalam rangka memperkuat memperkuat karakter dan sikap mental masyarakat 

Indonesia, arah pembangunan RPJMN 2020-2024 di bidang kebudayaan bertumpu pada 

(1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, 

etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental 



 

45 
 

dalam tata kelola Pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan 

akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-

nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu, 

revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, 

memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan 

budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, 

inovatif, kreatif, dan berkarakter. 

Arah pembangunan kebudayaan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sarat 

muatan sinergis dengan Pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dipandang penting untuk 

tetap menjamin pelaksanaan amanat UU Pemajuan Kebudayaan baik di tingkat pusat 

dan daerah agar proses pembangunan nasional tetap sesuai dengan nafas dan jati diri 

kebudayaan nasional Indonesia. Maka, arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kebudayaan daerah yang ditempuh perlu selaras dengan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan bidang revolusi mental dan kebudayaan di dalam RPJMN 2020-2024. 

Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020-2024 yang relevan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat 
karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui: 

a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk 
menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan 
kerja sama antarwarga 

b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat 
karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 

c. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat 
kebudayaan yang inklusif; 

d. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia 
dalam perkembangan peradaban dunia; 

e. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan. 
2. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan 

harmoni sosial, melalui: 
a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif 

jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di 
kalangan umat beragama.  

b. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. 
c. Penyelarasan relasi agama dan budaya; 
d. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 
e. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan. 

3. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya 
masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, melalui: 

a. Peningkatan budaya literasi; 
b. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa 

dan aksara daerah, serta sastra; 
c. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; 
d. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi. 
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BAB V : ASPEK MAKRO EKONOMI 
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PERTUMBUHAN EKONOMI 

 Salah satu pembahasan dalam ekonomi makro yakni berkenaan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam 

sebuah negara. Pembangunan dilakukan bertujuan untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan, sehingga, makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula 

kesejahteraan disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendistribusian 

pendapatan yang merata disuatu negara melambangkan kondisi masyarakat yang 

sejahtera.  Mankiw (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu akibat dari aktivitas 

perekonomian yang dilakukan, karena aktivitas ekonomi tersebut merupakan proses 

pemanfaatan faktor-faktor produksi yang kemudian menghasilkan output dari proses 

tersebut kemudian menghasilkan aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang 

masyarakat miliki. Boediono (2002) menekankan pada tiga hal, yakni proses, ouput, dan 

jangka panjang. Sehingga, dapat didefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.  

Ada berbagai teori yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang 

dikemukakan oleh para ahli,  menurut para ekonom-klasik, ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, luas tanah dan 

kekayaan alam, jumlah stok barang-barang modal serta teknologi yang digunakan.  

Teori lain, dari Harrod-Domar mengungkapkan bahwa untuk menggantikan barang-

barang modal yang rusak setiap perekonomian harus dapat menyisihkan suatu proporsi 

tertentu dari pendapatan sedang untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, 

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan ini dikenal 

dengan Capital Output Ratio (COR) atau modal output. Teori ini mengungkapkan jika 

suatu perekonomian ingin tumbuh maka MPS atau Marginal Prospensity to Saving yakni 

kegiatan menabung atau investasi harus memiliki proporsi tertentu. Semakin banyak 

tabungan yang kemudian di investasikan maka semakin cepat suatu perekonomian 

untuk tumbuh (Lincolyn, 2004). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Boediono 

(2002) bahwa dari output yang ada disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung lalu 

diinvestasikan. Sehingga terjadi penambahan stok capital. Berdasarkan teori-teori 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, agar pertumbuhan ekonomi meningkat perlu 

memaksimalkan dari segi sumber daya yang dijadikan sebagai modal yang mendukung 

peningkatan produksi dan menggalakkan kegiatan investasi sehingga menghasilkan 

output perkapita dalam jangka panjang yang nantinya mengalir menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat. 

Adapun pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari berbagai aspek, baik dari segi 

sektor riil maupun sektor keuangan yakni produksi, konsumsi maupun investasi 

dimana dengan kedua sektor berperan sama pentingnya satu sama lain. Di Indonesia 

sendiri, pertumbuhan ekonomi pernah menunjukkan angka yang tinggi sepanjang 

tahun 1969-1981 yang rata-rata mencapai 7,7 pertahun dan mengalami penurunan 

ditahun setelahnya mencapai 4% rata-rata pertahun dan sekarang stagnan di angka 5% 
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pertahun. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi ini digunakan alat ukur yaitu 

Produk Domestik Bruto (PDB), yakni jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Mengingat untuk mendorong 

kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya peran pertumbuhan ekonomi 

pusat, namun juga diperlukan peran pertumbuhan ekonomi regional/daerah sehingga 

ditingkat daerah atau regional juga digunakan alat ukur yang disebut PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto) yang mengagregasi nilai tambah ekonomi daerah . 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) PDRB merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

PDRB menggunakan 2 (dua) perhitungan yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar 

harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. 

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 

ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun. 

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dipandang 

perlu untuk mendorong (1) pengelolaan sumber daya ekonomi daerah yang baik dan 

efisien, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Selama ini, pengelolaan 

ekonomi Indonesia secara umum mengalami berbagai tantangan seperti (i) makin 

berkurangnya ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama 

pembangunan; (ii) terjadinya inefektifitas pengelolaan sumber daya ekonomi yang 

terkait dengan lahan, infrastruktur, penataan ruang, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; (iii)  lambatnya proses transformasi struktural; dan (iv) kurang siapnya 

Indonesia dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital. Tantangan tersebut 

juga relevan dengan konteks kedaerahan sehingga memerlukan upaya dan inisiatif 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. 

Upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas merupakan upaya yang 

integratif. Oleh karenanya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, 

diperlukan dukungan berupa : 

1. Peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah, dan 

2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing 

perekonomian.  
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INFLASI 

Inflasi merupakan fenomena moneter berupa terjadinya kenaikan harga-harga 

barang dan komoditas (Nopirin, 1997). Inflasi dapat berakibat pada lemahnya daya beli 

masyarakat dan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi dan 

keuangan syariah, inflasi juga dikenal sebagai salah satu fenomena moneter. Islam 

membagi faktor inflasi menjadi dua kategori yatu inflasi karena faktor alam (natural 

inflation) yang disebabkan oleh fenomena alamiah dan karena faktor manusia (human 

error inflation) yang disebabkan oleh kesalahan manusia (Al-Maqrizi, 1986). 

Indikatornya berupa turunnya penawaran agregat (Aggregate Supply) yang bersamaan 

dengan naiknya permintaan agregat (Aggregate Demand) (Adiwarman Karim, 2006).  

Faktor alam yang menyebabkan inflasi meliputi besarnya net export yang 

meningkatkan permintaan agregat, dan turunnya tingkat produksi lantaran paceklik, 

perang, embaro ataupun boikot. Adapun faktor manusiawi penyebab inflasi adalah 

korupsi dan buruknya administrasi, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi 

mata uang (Al-Maqrizi, 1986). Dampak yang dihasilkan oleh inflasi berupa gangguan 

terhadap fungsi uang itu sendiri, rendahnya kecenderungan menabung masyarakat 

(Marginal Propensity to Save), meningkatnya kecenderungan berbelanja masyarakat 

(Marginal Propensity to Consume), dan investasi jadi diarahkan kepada hal-hal yang 

tidak produktif seperti pada komoditas, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing 

Westi, 2003). Lebih jauh lagi, inflasi dapat menghambat perekonomian nasional 

lantaran rendahnya daya beli masyarakat. 

Dalam teori modern, dikenal beberapa jenis inflasi yang dikategorikan 

berdasarkan sebab dan asalnya. Berdasarkan sebab, inflasi dibagi menjadi (i) demand-

pull inflation yang bermula dari kenaikan penerimaan total sedangkan produksi dalam 

keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati, (ii) cost push inflation dimana 

kenaikan harga disertai dengan turunnya produksi. Biasanya berbarengan dengan 

resesi (Nopirin, 1997), dan (iii) mixed inflation karena tarikan permintaan dan karena 

turunnya penawaran. Sedangkan berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi inflasi 

domestik dimana asalnya dari dalam negeri, dan inflasi impor dimana ia berasal dari 

luar negeri (Ghofur, 2007). 

Guna mengendalikan inflasi, Pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter 

seperti diskonto, operasi pasar terbuka (open market operation), rasio kas (cash ratio) 

maupun non moneter; atau kebijakan fiskal seperti menahan belanja Pemerintah dan 

perlakuan pajak; serta kebijakan non-moneter seperti meningkatkan hasil produksi dan 

kebijakan upah (Fadilla, 2017). Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi 

pengendalian inflasi ditetapkan sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas 

makroekonomi sehingga lebih komprehensif dan perlu dipedomani oleh daerah dalam 

menjaga stabilitas makro ekonominya. Arah pengendalian inflasi memerlukan 

dukungan berupa:  

1. Peningkatan ketersediaan komoditas pangan strategis di daerah 

2. Penguatan tata kelola sistem logistik daerah,  
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3. Peningkatan kerjasama antardaerah; 

4. Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang diterapkan, dan 

5. Peningkatan kualitas data/statistik. 

RASIO GINI 

Persoalan keadilan dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama 

pembangunan kewilayahan selalu menjadi perbincangan. Kesenjangan antar kelompok 

pendapatan bahkan antara sesama pelaku ekonomi pun sangat mencolok. Kendati para 

pakar menganggap wajar terjadinya kesenjangan dalam dinamika pembangunan, 

namun isu kesenjangan perlu diberikan perhatian yang serius. Dari sebabnya, 

kesenjangan dapat dikategorikan menjadi kesenjangan natural, kesenjangan kultural, 

dan kesenjangan struktural. Kesenjangan natural adalah kesenjangan yang disebabkan 

oleh faktor-faktor alamiah atau sumber daya alam. Kesenjangan kultural adalah yang 

disebabkan oleh faktor-faktor budaya yang melestarikan kemiskinan dan kemakmuran 

di pihak yang berbeda. Sedangkan kesenjangan struktural merupakan kesenjangan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak 

adil, korupsi dan kolusi, dan tatanan ekonomi yang bias bagi kepentingan tertentu 

(Revrisond, 1997). 

Kesenjangan biasa diukur menggunakan koefisien gini. Koefisien Gini adalah 

ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan 

pada tahun 1912. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan 

pendapatan dan kekayaan. Secara teknis, koefisien gini ialah derajat ukuran 

ketidakmerataan distribusi penduduk atau ketimpangan agregat yang angkanya 

berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Oleh 

sebab itu suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien 

Gininya makin mendekati satu.  Di Indonesia sendiri, Menteri Ketenagakerjaan 

mendefinisikan gini rasio melalui Peraturan Menaker Nomor 25/MEN/IX/2009 tentang 

Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dimana ia merupakan ukuran 

pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas 

pendapatan. 

Dalam rangka mengurangi koefisien gini, Pemerintah memfokuskan strategi 

pemberdayaan pada kelompok masyarakat di piramida pendapatan terbawah atau pada 

40 persen masyarakat kelompok berpendapatan terbawah. Strategi yang ditempuh oleh 

Pemerintah tersebar dalam narasi bidang-bidang pembangunan dalam RPJMN 2020-

2024. Program yang diupayakan berupa penyediaan bantuan langsung maupun tidak 

langsung dan penyediaan infrastruktur dasar. Dengan demikian, mereka terbantu 

dalam mengakses infrastruktur layanan dasar serta terbantu dalam melakukan aktifitas 

ekonomi karena bantuan langsung. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutannya, 

Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas untuk meningkatkan 

kesempatan kerja bagi masyarakat berpendapatan terendah. Sebagian dari mereka 

didorong menjadi wirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru juga. 
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Strategi mengurangi ketimpangan ini perlu dilakukan secara menyeluruh hingga 

ke tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, Pembangunan Kewilayahan memberikan 

pedoman arah kebijakan dan strategi dalam mengatasi ketimpangan menggunakan 

pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan pada penanganan secara menyeluruh 

dan terfokus pada prioritas pembangunan sesuai koridor pertumbuhan dan 

pemerataan. Di sisi lain, strategi pemerataan secara umum juga menjadi arus utama 

dalam narasi-narasi arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024. Strategi mengurangi 

ketimpangan ini perlu mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan 

kegiatan antar Kementerian/Lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah, antar Pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam 

perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan. 

Di daerah tantangan kesenjangan yang dihadapi adalah (i) terbatasnya 

infrastruktur pelayanan dasar, (ii) rendahnya konektivitas daerah sehingga mobilitas 

ekonomi masyarakat kurang optimal, (iii) infrastruktur perkotaan untuk menyambut 

urbanisasi, dan (iv) tantangan transformasi digital. Oleh sebab itu upaya yang perlu 

dilakukan dalam rangka mengurangi angka kesenjangan di daerah berupa:  

1. Pengendalian penduduk secara integrative dan penguatan tata kelola 

kependudukan 

2. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar pada perumahan dan pemukiman, air 

tanah dan air baku berkelanjutan, akses air minum layak, akses sanitasi, 

keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, 

serta waduk dan irigasi 

3. Peningkatan konektifitas ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur 

transportasi jalan, kereta api, transportasi laut, transportasi udara, serta 

transportasi darat dan antarmoda 

4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur perkotaan yang terkait dengan 

angkutan umum, jalan, energi dan ketenagalistrikan, akses air minum dan 

sanitasi layak, teknologi informasi, serta perumahan dan pemukiman layak yang 

terjangkau 

5. Penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatannya, serta peningkatan fasilitas 

pendukung 

KEMISKINAN 

Cita-cita pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur baik material dan spiritual berdasarkan pada Pancasila. Namun, situasi 

perekonomian saat ini masih belum mampu mencapai tujuan tersebut. Hal itu terlihat 

dari masih tingginya angka kemiskinan dan sudah menjadi fenomena sosial kendati 

Pemerintah dan masyarakat telah berbuat banyak dalam rangka menanggulangi 
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kemiskinan. Di Indonesia sendiri, kemiskinan dipandang sebagai permasalahan 

struktural dibandingkan kultural, sebab kemiskinan di Indonesia masih terpusat pada 

golongan demografis dan geografis tertentu. 

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang dihadapi oleh bangsa-

bangsa terutama di negara-negara berkembang. Permasalahan yang dihadapi berupa 

belum meratanya program pembangunan; masih terbatasnta akses masyarakat miskin 

terhadap pelayanan dasar; masih besarnya jumlah penduduk yang rentan miskin, serta; 

fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dinamis yang berdampak pada masyarakat 

miskin. Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan secara 

ekonomi dalam rangka memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah 

yang ditandai dengan rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. 

 Di Indonesia, jumlah penduduk miskin sempat mengalami penurunan pada 

periode sebelum pandemi. Namun saat ini karena situasi resesi dan pandemi, 

kemiskinan mengalami peningkatan baik secara nasional maupun di daerah. 

Kemiskinan telah menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Para pemimpin dunia berupaya menyusun berbagai 

strategi guna menjawab tantangan kemiskinan. Guna mengatasi kemiskinan, disusun 

arah dan strategi pengentasan kemiskinan seperti yang tertuang dalam Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

 Ekonomi syariah memiliki keunggulan sistem dalam mengatasi persoalan 

kemiskinan karena menjamin prinsip keadilan dalam konsep perputaran harta serta 

memiliki fitur pemberdayaan masyarakat melalui dana-dana ataupun praktek-praktek 

filantropis. Dalam buku ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga perlu 

mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan 

membantu pengentasan kemiskinan. Setiap agenda pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah pada dasarnya memuat prinsip-prinsip menjamin keadilan sosial dan 

pemberdayaan sehingga penting untuk dilaksanakan. 

 Dalam rangka mengupayakan pengentasan kemiskinan secara optimal, arah 

pengembangan yang perlu dilakukan adalah: 

1. Percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor usaha padat 

karya 

2. Peningkatan produktifitas dan daya saing SDM di daerah 

3. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial 

PENGANGGURAN 

Sebagaimana kemiskinan, pengangguran menjadi fenomena sekaligus tantangan 

tersendiri bagi perekonomian nasional. Pengangguran merupakan fenomena 

ketenagakerjaan dimana ia terjadi ketika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja yang tersedia. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran 
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merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan suatu usaha 

baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi 

belum mulai bekerja. Pengangguran umumnya terdapat di negara-negara berkembang. 

Namun dalam konteks Indonesia, pengangguran terjadi antara lain didominasi oleh 

faktor jumlah penduduk yang banyak.  

 Secara umum, terdapat tiga penyebab utama terjadinya pengangguran dalam 

ekonomi. Pertama, turunnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh turunnya 

jumlah output dan pengeluaran secara total yang disertai dengan turunnya permintaan 

produksi atas barang dan jasa oleh masyarakat sehingga menyebabkan turunnya 

permintaan akan tenaga kerja. Penurunan pertumbuhan umumnya terjadi karena 

economic boom atau resesi. Kedua, pengangguran terjadi karena perubahan struktur 

ekonomi dimana perkembangan teknologi mendorong terjadinya perubahan struktur 

ekonomi dari struktur ekonomi agraris menuju struktur ekonomi industrialis. 

Akibatnya, banyak jenis pekerjaan yang awalnya dikerjakan secara manual menjadi 

dikerjakan oleh mesin. 

 Ketiga, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pencarian kerja. Pengangguran 

ini disebut sebagai pengangguran friksional dimana para pencari kerja mencari 

pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pengangguran friksional juga 

bisa terjadi lantaran perpindahan para pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang 

lainnya. Pengangguran menjadi penghambat bagi perekonomian untuk tumbuh secara 

optimal. Di sisi lain, kemakmuran juga akan sulit untuk dicapai apabila pengangguran 

masih menjadi masalah utama dalam perekonomian. 

 Pemerintah sendiri telah berupaya mengatasi isu utama ketenagakerjaan ini. 

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa agenda dalam rangka mengatasi masalah 

pengangguran dan lebih luas lagi masalah kesejahteraan sosial. Dalam bidang ekonomi, 

Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di 

sektor riil. Selain itu, Pemerintah juga fokus menjamin perlindungan sosial spesifik bagi 

para pekerja sehingga para pekerja tersebut dapat terjaga dari guncangan ekonomi 

bahkan guncangan sosial. 

 Upaya menekan angka pengangguran berkaitan erat dengan agenda RPJMN 

dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya 

saing. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan daerah berupa: 

1. Menguatkan kewirausahaan dan UMKM daerah 

2. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi 
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BAB VI: ASPEK EKONOMI SYARIAH 
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INDUSTRI HALAL DAN PARIWISATA 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian BAB I Pasal 1 Ayat 2, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membentuk 

kawasan industri halal sebagai bentuk respon atas lahirnya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kawasan industri halal merupakan seluruh 

atau sebagian kawasan industri yang dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan 

produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. 

Pada penerapannya, sektor ekonomi syariah tidak hanya meliputi sektor 

keuangan saja tetapi juga meluas pada kegiatan lain yaitu kegiatan sektor riil (sektor 

industri halal dan pariwisata) seperti rantai nilai halal atau halal value chain (HVC). 

Subianto (2018) menjelaskan bahwa Halal Value Chain (HVC) merupakan upaya 

terintegrasi industri mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. 

Dalam menghasilkan produk halal, sebuah industri perlu memperhatikan input bahan 

baku dan teknologi pengolahan yang digunakan. Dari segi pengemasan pun harus 

mencerminkan kebersihan dan terjaga kehalalannya sampai dengan produk akhir yang 

diterima konsumen. Pendistribusian dan pemasaran produk halal harus menunjukkan 

nilai syariah, tidak boleh bercampur dengan bahan yang tidak halal. Dukungan rantai 

nilai halal juga perlu penguatan lembaga keuangan syariah, regulasi, dan 

pengembangan riset. 

Penguatan halal value chain (HVC) merupakan strategi utama yang terdapat 

dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang 

mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di 

dunia. Penguatan HVC dapat dilakukan pada semua sektor yang menjadi prioritas dan 

diukur dalam peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI), yaitu sektor industri 

makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan 

kosmetik halal, serta pariwisata ramah Muslim. Strategi utama ini dapat diterapkan oleh 

Pemerintah daerah dengan menyesuaikan potensi sektor-sektor ekonomi syariah yang 

terdapat pada daerahnya masing-masing. 

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan angka 

kemiskinan dan kesenjangan di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, 

kualitas hidup masyarakat madani yang multidimensi seperti stabilitas sosial, 

kebahagiaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan lingkungan, 

serta kebudayaan diharapkan dapat mengalami peningkatan dengan adanya 

pengembangan sektor ekonomi syariah. 
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Makanan dan Minuman Halal 

Makanan dan minuman halal merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh umat Muslim.  Kewajiban tersebut tertera pada Q.S An-Nahl (16): 114 yang artinya 

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu 

dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. Konsumsi 

makanan dan minuman yang halal dan baik akan mempengaruhi kualitas nutrisi dan 

kejernihan hati yang menentukan sikap. Ambali dan Bakar (2012) menjelaskan bahwa 

halal ditafsirkan lebih luas, tidak hanya dibolehkan, tetapi juga sehat sehingga layak 

untuk dikonsumsi. Konsumen Muslim memandang bahwa makanan halal adalah produk 

yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

pencantuman logo halal pada kemasan yang menunjukkan bahwa produk telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak untuk 

dikonsumsi. Sedangkan bagi konsumen non-Muslim, logo halal mewakili simbol 

kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan. 

Data State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020 menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan yang signifikan pada konsumsi makanan halal global, yaitu naik 

sebesar 5.1 persen pada tahun 2018 atau mencapai USD 1.37 triliun. Indonesia 

menduduki peringkat pertama sebagai konsumen makanan halal global terbesar 

dengan total belanja USD 173 miliar.  Namun disisi lain, Indonesia tidak masuk ke dalam 

Top 10 GIE Indicator pada sektor makanan halal. Terlebih, posisi Indonesia masih jauh 

di bawah Brazil dan Australia yang notabene nya merupakan negara dengan mayoritas 

penduduk non-Muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa 

menangkap potensi pasar makanan halal, khususnya potensi pasar dalam negeri. 

Padahal pangsa pasar makanan diprediksi akan terus meningkat, yaitu sebesar 6.3 

persen menjadi USD 1.97 triliun pada tahun 2024. 

Berdasarkan peringkat Top 10 GIE Indicator, sektor industri makanan halal di 

Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor industri fesyen 

Muslim dan pariwisata ramah Muslim. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pada 

setiap daerah yang memiliki potensi sektor makanan dan minuman halal. 

Pengembangan di sektor ini tentunya akan memberikan nilai tambah ekonomi dari sisi 

produksi maupun konsumsi yang akan mendorong peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pengembangan tersebut juga akan mendorong 

ketahanan ekonomi suatu daerah. 

Dalam rangka mewujudkan Kota Madani, daerah yang memiliki potensi di sektor 

industri makanan dan minuman halal perlu melakukan pengembangan dengan 

memperkuat HVC pada sektor tersebut. Berikut ini merupakan rekomendasi 

pengembangan di sektor makanan dan minuman halal: 

1. Penguatan pasar dalam negeri melalui (i) standardisasi halal produk dalam 

negeri, (ii) promosi kesadaran gaya hidup halal, dan (iii) sosialisasi dan 

pendampingan sertifikasi halal. 

2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor dan spesialisasi produk melalui melalui 

promosi produk halal Indonesia di luar negeri. 
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3. Penguatan dan peningkatan efektifitas institusi terkait industri halal melalui (i) 

investasi guna mendukung swasembada bahan baku, (ii) program daerah 

unggulan, dan (iii) insentif pelaku usaha. 

4. Penguatan ekosistem rantai nilai halal (Halal Value Chain) di sektor makanan 

dan minuman dengan teknologi informasi 4.0 melalui (i) riset dan 

pengembangan sektor makanan dan minuman halal, dan (ii) pendirian pusat 

halal di daerah. 

Fesyen Muslim 

Busana Muslim menjadi daya tarik bagi para perancang dan umat Islam di 

berbagai belahan dunia. Gaya elegan yang mempercantik penampilan dapat menambah 

kepercayaan diri seorang konsumen fesyen Muslim. Indonesia kini menjadi acuan 

perkembangan hal tersebut. Sejumlah perancang busana Muslim lahir dan tumbuh di 

negeri ini. Komunitas hijab juga bermunculan sebagai perkumpulan yang 

memperhatikan dan mengonsumsi berbagai busana Muslim terbaru. Tren ini menjadi 

ajang silaturahim yang mempererat persaudaraan serta melahirkan gagasan dan 

gerakan yang mendukung perkembangan tren busana Muslim (Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia 2019-2024) 

Secara global, pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam 

Top 10 GIE Indicator pada sektor fesyen Muslim. Indonesia juga menduduki peringkat 

ketiga sebagai negara dengan pengeluaran Muslim apparel tertinggi yaitu mencapai 

USD 21 miliar dari pengeluaran global sebesar USD 283 miliar. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Indonesia merupakan negara yang terpandang di sektor fesyen Muslim. Pada 

tahun 2024, pangsa pasar fesyen diprediksi akan terus meningkat, yaitu sebesar 6 

persen menjadi USD 402 miliar. Pengembangan sektor fesyen muslim tentunya akan 

memberikan nilai tambah ekonomi dari sisi produksi maupun konsumsi yang akan 

mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, 

pengembangan tersebut juga akan mendorong ketahanan ekonomi suatu daerah. 

Berdasarkan strategi utama yang dilakukan dalam rangka memperkuat seluruh 

rantai nilai industri halal, tentunya Pemerintah daerah juga perlu menerapkan 

penguatan HVC tersebut pada daerah yang memiliki potensi di sektor fesyen Muslim. 

Berikut ini merupakan rekomendasi pengembangan untuk memperkuat sektor fesyen 

Muslim di daerah, yaitu:  

1. Penguatan pasar fesyen muslim Dalam Negeri melalui (i) Peningkatan jumlah 

wirasusaha fesyen Muslim, dan (ii) Peningkatan kesadaran dan kecintaan 

terhadap produk fesyen Muslim. 

2. Memperkuat rantai nilai produk fesyen Muslim melalui (i) Penguatan link and 

match dan peningkatan kapasitas produksi (terutama IKM), (ii) Penguatan 

industri bahan baku dan industri manufaktur fesyen Muslim, (iii) Pendirian 

pusat R&D dan inovasi fesyen Muslim yang terintegrasi, (iv) Perlindungan 

terhadap plagiarisme dan hak cipta, dan (v) Pemanfaatan teknologi industri 4.0 

melalui platform digital. 
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3. Kolaborasi dan sinergi dengan sektor Halal Value Chain lainnya, antara lain 

melalui (i) Co-branding dengan produk kosmetik halal dan co-marketing dengan 

halal travel/pariwisata halal Indonesia, dan (ii) Kolaborasi dengan pembiayaan 

syariah. 

4. Penguasaan pasar ekspor industri fesyen Muslim melalui (i) Peningkatan ekspor 

ke negara tujuan potensial sebagai sasaran ekspor utama, (ii) Pemenuhan 

standar internasional, dan (iii) Perluasan saluran distribusi global dengan e-

commerce. 

 Media dan Rekreasi Halal 

Industri kreatif bernuansa Muslim menjadi daya tarik masyarakat Indonesia. Di 

antaranya adalah karya kreatif yang bermula dari novel berupa film dan animasi. 

Contohnya adalah Ayat-Ayat Cinta. Bermula dari karya fiksi yang ditulis oleh 

Habiburrahman Syirazi. Kemudian dikembangkan menjadi film yang tayang di layar 

lebar dan menarik perhatian masyarakat nasional. Berbagai sinetron juga memasukkan 

nilai-nilai Islam dalam sejumlah adegannya sehingga menunjukkan kedekatan produk 

tersebut dengan mayoritas penduduk di negeri ini yang memeluk Islam (Masterplan 

Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024). 

Berdasarkan laporan State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, 

pada tahun 2018 Muslim global menghabiskan USD 220 miliar untuk media dan 

rekreasi halal dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai USD 309 miliar 

pada tahun 2024. Indonesia menduduki peringkat keenam dengan pengeluaran 

terbesar untuk media dan rekreasi halal, yaitu sebesar USD 10 miliar. Namun disisi lain, 

Indonesia tidak masuk ke dalam Top 10 GIE Indicator pada sektor media dan rekreasi 

halal. 

Berdasarkan peringkat Top 10 GIE Indicator, sektor industri media dan rekreasi 

halal di Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor 

industri fesyen Muslim dan pariwisata ramah Muslim. Oleh karena itu, diperlukan 

pengembangan pada setiap daerah yang memiliki potensi sektor media dan rekreasi 

halal. Pengembangan di sektor ini tentunya akan memberikan nilai tambah ekonomi 

dari sisi produksi maupun konsumsi yang akan mendorong peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pengembangan tersebut juga akan 

mendorong ketahanan ekonomi suatu daerah. 

Dalam rangka mewujudkan Kota Madani, diperlukan adanya pengembangan di 

daerah yang memiliki potensi sektor media dan rekreasi halal. Berikut merupakan 

rekomendasi pengembangan guna mendukung strategi penguatan sektor industri 

media dan rekreasi halal di daerah, yaitu: 

1. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif disepanjang rantai nilai 

industri media dan rekreasi dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, 

dan asosiasi. 
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2. Industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor 

dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan 

diversifikasi produk. 

3. Terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran 

distribusi/pemasaran (media dan internet/ecommerce) dengan memanfaatkan 

teknologi Industri 4.0. 

4. Terjadinya forward dan backward linkage dalam rantai nilai industri media dan 

rekreasi untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. 

5. Terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melaluin 

co-branding dan co-marketing serta jaminan kemudahan dalam memulai usaha 

dan iklim investasi yang pro bisnis. 

6. Kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan 

bank, serta kemudahan berinvestasi di sektor media dan rekreasi halal 

 Farmasi dan Kosmetik Halal 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering 

Disalahgunakan BAB I Pasal 1 Ayat 3, industri farmasi adalah badan usaha yang 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Kemudian Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin 

Produksi Kosmetika BAB I Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan bahwa industri kosmetika 

adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri 

atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang berasal dari bahan yang 

sesuai dengan syariat Islam. Produk tersebut tidak mengandung unsur binatang yang 

diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Proses produksinya 

juga menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat 

(Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2014). 

Menurut Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang Revisi Ketentuan Kelompok 

Produk Bersertifikat Halal MUI Berdasarkan SK15/Dir/LPPOM MUI/V/11 Nomor: 

SK67/Dir/LPPOM MUI/XII/11, obat-obatan dikelompokkan menjadi: 1) Obat dalam 2) 

Obat luar, 3) Obat suntik, 4) Obat infus, dan 5) Vaksin. Sedangkan kosmetik 

dikelompokkan menjadi: 1) Perawatan tubuh (sabun, lotion, obat kumur, pasta gigi, dll), 

2) Perawatan rambut (sampo, kondisioner, dll), 3) Dekoratif (lipstik, maskara, blush on, 

eye shadow, dll), dan 4) Parfum. 

Data State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020 menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan yang signifikan pada konsumsi farmasi halal global, yaitu naik 

sebesar 4.9 persen pada tahun 2018 atau mencapai USD 92 miliar. Kemudian juga pada 

konsumsi kosmetik halal global, yaitu naik sebesar 4.9 persen atau mencapai USD 64 

miliar. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai konsumen farmasi halal global 

dengan total belanja USD 5 miliar dan peringkat kedua sebagai konsumen kosmetik 
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halal global dengan total belanja USD 4 miliar.  Namun disisi lain, Indonesia tidak masuk 

ke dalam Top 10 GIE Indicator pada sektor farmasi halal maupun kosmetik halal. 

Padahal pangsa pasar farmasi diprediksi akan terus meningkat, yaitu sebesar 6.5 persen 

menjadi USD 134 miliar pada tahun 2024, begitu juga dengan kosmetik yaitu sebesar 

6.8 persen menjadi USD 95 miliar. 

Berdasarkan peringkat Top 10 GIE Indicator, sektor industri farmasi dan 

kosmetik halal di Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan 

sektor industri fesyen Muslim dan pariwisata ramah Muslim. Oleh karena itu, 

diperlukan pengembangan pada setiap daerah yang memiliki potensi sektor farmasi 

dan kosmetik halal. Pengembangan di sektor ini tentunya akan memberikan nilai 

tambah ekonomi dari sisi produksi maupun konsumsi yang akan mendorong 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pengembangan 

tersebut juga akan mendorong ketahanan ekonomi suatu daerah. 

Dalam rangka mendorong penguatan sektor farmasi dan kosmetik halal, berikut 

rekomendasi pengembangannya di daerah: 

1. Menjadi market driver produk kesehatan dan kosmetik halal melalui (i) 

penguatan riset dan pengembangan, (ii) integrasi pusat halal universitas dan (iii) 

promosi produk farmasi dan kosmetik halal ke luar daerah dan luar negeri. 

2. Konsolidasi pasar dalam negeri melalui (i) mengoptimalkan penggunaan bahan 

baku lokal, (ii) membuat penghargaan untuk sektor farmasi dan kosmetik halal, 

dan (iii) pembaruan dalam teknologi produksi. 

3. Sinergi antara pemangku kepentingan di sektor farmasi dan kosmetik halal yang 

lebih solid. 

Pariwisata Ramah Muslim 

Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Peningkatan jumlah 

destinasi dan investasi pariwisata mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam 

pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta 

infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat 

pertumbuhannya dibandingkan sektor lain (UNWTO Tourism 2014). Berdasarkan riset 

Global Muslim Travel Index 2019 yang dikeluarkan oleh Mastercard-Crescent Rating, 

Indonesia menduduki peringkat pertama untuk kelompok negara OKI (Organisasi 

Kerjasama Islam) sebagai tujuan wisata utama untuk pasar wisata ramah Muslim. 

Menurut data State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, 

pengeluaran wisatawan Muslim secara global mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu jumlahnya mencapai USD 189 miliar pada tahun 2018. Pengeluaran wisatawan 

Muslim Indonesia menduduki peringkat kelima terbesar dengan total belanja USD 11 

miliar.  Selain itu, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam Top 10 GIE Indicator 

pada sektor pariwisata ramah Muslim. Pangsa pasar pariwisata diprediksi akan terus 

meningkat, yaitu sebesar 6.4 persen menjadi USD 274 miliar pada tahun 2024. 

Pengembangan sektor pariwisata ramah Muslim akan memberikan nilai tambah 
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ekonomi dari sisi produksi maupun konsumsi yang akan mendorong peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Dalam rangka mewujudkan Kota Madani, diperlukan pengembangan sektor 

pariwisata ramah Muslim secara holistik dan terintegrasi untuk mendorong aktifitas 

ekonomi daerah yang memiliki potensi wisata ramah muslim, menarik peluang 

investasi, membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi kreatif yang secara tidak langsung dapat mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut 

merupakan rekomendasi pengembangan pada industri pariwisata ramah Muslim di 

daerah, yaitu: 

1. Pengembangan wisata keluarga dengan Integrasi Alam, Budaya, dan Pusat 

Perbelanjaan Terpadu melalui (i) integrasi paket wisata, dan (ii) penguatan SDM 

halal mencakup pengembangan kurikulum wisata ramah muslim; sertifikasi 

pelaku wisata halal; pelatihan wisata ramah muslim bagi warga setempat, dan; 

benchmarking wisata ramah muslim di luar negeri. 

2. Pengembagnan wisata berkualitas Internasional dengan harga terjangkau 

melalui (i) penyiapan infrastruktur pariwisata ramah muslim bertaraf 

internasional, (ii) penyusunan standar kualitas pariwisata ramah muslim melalui 

pengembangan muslim friendly rating apps, dan (iii) kerjasama antara lembaga 

perusahaan, dan stakeholder untuk meningkatkan daya saing. 

3. Intensifikasi promosi dengan media sosial, e-commerce dan ekshibisi melalui (i) 

penguatan branding pariwisata ramah muslim melalui media sosial, (ii) 

pembuatan platform aplikasi promosi dan e-commerce industri pariwisata ramah 

muslim, dan (iii) program ekshibisi pariwisata ramah muslim berkelanjutan. 

4. Pengembangan kelembagaan pariwisata ramah muslim melalui pembentukan 

program penghargaan tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi kategori Pariwisata 

Ramah Muslim di Indonesia 

Selain rekomendasi pengembangan di atas, daerah juga perlu 

mempertimbangkan beberapa rekomendasi aspek pengembangan seperti berikut: 

1. Peningkatan akses lokasi wisata melalui (i) peningkatan konektivitas udara, dan 

(ii) perbaikan infrastruktur jalan. 

Suatu destinasi penting untuk memiliki konektivitas udara yang baik karena 

merupakan salah satu kriteria terpenting yang dipertimbangkan oleh wisatawan 

dan memengaruhi minat seseorang untuk mengunjungi suatu destinasi. Seluruh 

Provinsi yang diteliti pada IMTI 2019 memiliki bandara internasional namun 

mayoritas melayani rute domestik. Hal tersebut mengakibatkan wisatawan 

kerap kali harus transit sehingga membuat waktu perjalanan lebih lama. 

Indonesia dapat meningkatkan konektivitas udaranya dengan memperkenalkan 

lebih banyak rute regional ke bandara lainnya. Selain itu, infrastruktur jalan raya 

juga menjadi kunci untuk mengakses berbagai destinasi wisata. Daerah perlu 
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meningkatkan infrastruktur jalan agar mampu menampung mobilitas wisatawan 

dan mengingkatkan akses distribusi logistik pendukung wisata ramah muslim. 

2. Penguatan promosi, edukasi dan sosialisasi melalui (i) perluasan jangkauan 

pemasaran, (ii) penyusunan panduan pengunjung muslim, (iii) workshop 

pariwisata ramah Muslim bagi para pemangku kepentingan, dan (iv) kursus 

bahasa bagi pemandu wisata dan karyawan perhotelan. 

Untuk menciptakan komunikasi yang kuat kepada masyarakat, daerah harus 

terlibat dalam lebih banyak kegiatan penjangkauan pasar melalui pameran, 

menjalankan kampanye online dan offline dalam berbagai media bahasa, 

pengadaan panduan pengunjung Muslim dalam bahasa Muslim umum, dan 

melengkapi staf perhotelan dengan kemampuan bahasa. Saat ini, kampanye dan 

pemasaran konten online difokuskan pada wisatawan domestik dan terutama 

dalam Bahasa Indonesia. Dalam rangka menarik lebih banyak wisatawan asing, 

suatu daerah perlu menggunakan saluran yang tepat dan media bahasa yang 

tepat (seperti Inggris, Arab, Melayu, dll). Upaya bersama perlu dilakukan untuk 

membangun konten online untuk menarik dan meningkatkan branding destinasi 

wisata ramah Muslim global secara keseluruhan. 

3. Peningkatan dukungan teknologi digital untuk memudahkan akses layanan 

pariwisata ramah muslim melalui (i) peningkatan akses informasi dan layanan 

pariwisata secara digital, (ii) peningkatan  jangkauan konektivitas Wi-Fi, dan (iii) 

menciptakan iklim layanan pariwisata ramah muslim digital. 

Dalam rangka meningkatkan lingkungan yang ramah dan mendukung wisatawan 

muslim, suatu daerah harus meningkatkan konektivitas Wi-Fi di area publik 

untuk wisatawan Muslim seperti bandara, mall, dan hotel. Selain itu, perlu ada 

iklim yang memungkinkan untuk start-up dan inovasi lain agar layanan terkait 

pariwisata ramah muslim dapat berkembang. 

4. Mempromosikan keberlanjutan dari sisi kebudayaan dan lingkungan serta 

manfaat konsep pariwisata ramah muslim untuk semua segmen pengunjung. 

Dengan lokasi indah yang menonjolkan keajaiban alam, Indonesia dapat 

mengemas layanan seputar tema perjalanan yang mempromosikan 

keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Hal ini selanjutnya dapat menarik 

wisatawan Muslim yang tertarik untuk mengabarkan pesan Islam tentang 

pelestarian lingkungan sambil menikmati pengalaman perjalanan mereka dan 

wisatawan pada umumnya yang menghargai pariwisata berkelanjutan. Selain itu, 

pariwisata ramah muslim juga ditargetkan bagi pengunjung selain muslim untuk 

dapat menerima manfaat seperti kedamaian dan keamanan, dan lingkungan 

yang ramah keluarga. 

5. Strategi pengembangan destinasi yang berbeda 
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Indonesia tidak menghadapi tantangan seperti destinasi lain yang memiliki 

ruang lahan dan kapasitas tenaga kerja yang relatif terbatas. Destinasi di 

Indonesia dapat memanfaatkan banyak wilayahnya untuk melayani berbagai 

wisatawan Muslim yang mungkin memiliki profil perjalanan berbeda. Wisatawan 

Muslim yang mungkin mencari pengalaman yang lebih otentik dapat menikmati 

banyak pulau eksotis yang terpencil dengan jangkauan konektivitas WI-FI untuk 

berbagi pengalaman mereka. Sedangkan wisatawan keluarga dapat disambut 

dengan lebih banyak kehangatan dan fasilitas berorientasi layanan yang 

dikembangkan di destinasi lain. Aktivasi ruang destinasi yang berbeda ini dapat 

menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari seluruh dunia dan lebih 

meningkatkan pencitraan negara Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman 

dan dinamis untuk semua. 

6. Pengembangan produk dan pengalaman pariwisata yang inovatif 

Indonesia dapat menyatu dengan sektor Ekonomi Syariah lainnya dan 

menggabungkannya menjadi produk pariwisata yang inovatif. Misalnya, 

Indonesia dapat memasukkan situs warisan Islam dan pengalaman perjalanan 

religius dengan aktivitas yang berkaitan dengan budaya dan warisan dalam 

paket perjalanan yang unik dan inovatif. Sektor yang dapat disatukan dan 

dipromosikan Indonesia adalah wisata kuliner halal, wisata busana Muslim, 

wisata petualangan, wisata budaya, dan wisata religi. 

7. Peningkatan ruang dan fasilitas ibadah  

Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 800.000 masjid dan menemukan ruang 

sholat untuk melaksanakan sholat harian bukanlah masalah bagi wisatawan yang 

berkunjung ke Indonesia. Namun bagi wanita Muslim, kebutuhan akan fasilitas 

wudhu yang layak cukup tinggi. Sebagian besar tempat wudhu di masjid atau 

ruang sholat berada di area publik dan hanya ada sedikit privasi bagi wanita 

Muslim yang terlindungi. Dengan menyediakan tempat wudhu yang layak dan 

fasilitas ramah air sehingga nyaman bagi wisatawan Muslim, dapat menambah 

nilai pengalaman perjalanan mereka. 

Rekomendasi pengembangan sektoral sebagaimana telah disebutkan dapat 

berjalan baik jika ekosistem ekonominya juga kondusif, oleh sebab itu diperlukan 

lingkungan kondusif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang baik 

agar potensi ekonomi syariah dapat dimanfaatkan secara optimal terlebih dalam rangka 

mendorong ekonomi daerah secara umum. Dalam rangka mewujudkan lingkungan 

kondusif tersebut, direkomendasikan strategi pengembangan sebagai berikut: 

1. Pembentukan program edukasi dan literasi untuk usaha UMKM 

2. Memfasilitasi pembiayaan yang terintegrasi untuk mendorong usaha UMKM 

3. Pembangunan database UMKM di daerah untuk melakukan pemetaan dan dalam 

rangka penajaman kebijakan terkait UMKM 
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4. Menumbuhkan kewirausahaan Syariah dari sektor rantai nilai halal agar dapat 

mendorong permintaan pembiayaan syariah 

5. Mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat desa 

melalui pemanfaatan badan-badan usaha milik desa dan juga koperasi desa 

6. Memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan daerah dalam mendorong 

pemanfaatan BUMDES bagi pengembangan ekonomi syariah 

7. Mendorong pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi serta memasarkan 

produk dan jasanya di marketplace online 

Selain rekomendasi arah pengembangan di atas, Komite Nasional Ekonomi Dan 

Keuangan Syariah juga melakukan berbagai inisiatif dan quick wins untuk 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Inisiatif ini selaras dengan arah 

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), dan 

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Daftar inisiatif dan quick 

wins tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi dan 

keuangan syariah. Berikut daftar inisiatif dan quick wins dalam Rencana Implementasi 

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mendukung sektor industri halal 

dan pariwisata: 

No Sektor Program 

1 

Industri 
Halal dan 
Pariwisata 

Membangun Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH) 

2 Program Sertifikasi Halal Produk Ekspor dan Halal Traceability 

3 Pengembangan Halal Port (Laut dan Udara) 

4 Pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Nasional 

5 Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim 

6 Pengembangan Industri Kesehatan Syariah 

7 Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal 

8 
Implementasi Daftar Siap Halal (DSH) sebagai Solusi Sertifikasi Usaha 
Mikro dan Kecil (UMK) 

KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH 

RPJMN 2020-2024 memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan 

nasional khususnya di bidang ekonomi. Target pembangunan yang cukup besar 

tersebut memerlukan sumber pendanaan tambahan untuk menggerakkan 

perekonomian. Disini industri jasa keuangan syariah dapat menjadi kontributor bagi 

pembiayaan ekonomi baik nasional maupun daerah. Banyak fitur yang ditawarkan oleh 

industri jasa keuangan syariah seperti mendorong stabilitas keuangan, rasa aman dalam 
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menjalankan nilai-nilai moral keislaman, mendukung perkembangan industri halal, 

mendorong kontribusi nilai tambah ekonomi, hingga menggerakkan industri keuangan 

syariah itu sendiri. Cakupan industri keuangan syariah adalah perbankan syariah, pasar 

modal syariah dan industri keuangan non bank syariah. 

Perbankan syariah merupakan industri terbesar di sektor keuangan syariah, oleh 

sebab itu memperbesar pangsa pasar dan mempercepat pertumbuhan perbankan 

syariah di daerah sejatinya termasuk upaya memperbesar pangsa pasar keuangan 

syariah itu sendiri. Namun faktanya, pemanfaatan potensi keuangan syariah di daerah 

masih bervariasi. Terdapat daerah (Provinsi) dengan pasar bank syariah yang besar 

namun memiliki pertumbuhan yang negatif seperti DKI Jakarta, Banten, dan NTB. Hal 

ini perlu diwaspadai mengingat ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang kerap 

dijadikan contoh pengembangan ekonomi syariah yang baik. Sebaliknya, terdapat 

Provinsi dengan pasar bank syariah yang kecil namun mencatat pertumbuhan yang 

sangat positif seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 

Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Di sisi lain, terdapat Provinsi yang 

memiliki pasar cukup besar namun tumbuh meski tidak signifikan seperti Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Provinsi 

dengan kategori terakhir tetap perlu diwaspadai karena beberapa dari daerah tersebut 

meski tumbuh namun jika tidak diantisipasi berpotensi tumbuh secara negatif. 

Strategi pengembangan sektor keuangan syariah sejatinya telah termuat dalam 

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Namun strategi 

pengembangannya diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi sektor jasa 

keuangan syariah. Pembaruan strategi tersebut dimuat dalam Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 

pada tahun 2019. Dalam Masterplan tersebut, daftar rencana aksi disusun dalam dua 

bagian yaitu perbankan syariah dan pasar modal. Sedangkan beberapa institusi 

keuangan non bank syariah terdapat dalam Masterplan AKSI namun masih relevan 

strategi pengembangannya. 

Berkaitan dengan perbankan syariah, berikut rekomendasi pengembangannya: 

1. Diversifikasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah, melalui: 

a. Melakukan market research terkait kebutuhan produk jasa keuangan 

perbankan syariah yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan industri. 

b. Mengenalkan produk dan jasa perbankan syariah yang baru sesuai 

kebutuhan pasar (Product Development). 

c. Membangun platform mudharabah muqayyadah oleh bank syariah.  

d. Mendorong penggunaan Wadiah bil Wakalah sebagai basis simpanan 

(giro, tabungan, dan deposito). 

e. Mengembangkan produk pengelolaan investasi sesuai life cycle nasabah. 

f. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan sektor 

pembiayaan. 

2. Integrasi Antarsektor, melalui: 
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a. Integrasi dengan sektor keuangan lainnya (pasar modal, keuangan mikro, 

takaful, dan dana pensiun syariah). 

b. Pemanfaatan ekonomi digital melalui pembuatan dan penggunaan 

platform untuk keperluan funding. 

c. Pemanfaatan ekonomi digital melalui pembuatan dan penggunaan 

platform untuk keperluan financing. 

d. Optimisasi pengelolaan dana haji. 

e. Mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana 

Pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD. 

f. Mendorong BUS untuk menjadi bank kustodian sehingga penempatan 

dana emisi obligasi syariah dapat ditempatkan di bank syariah. 

g. Optimalisasi dana ZISWAF sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial 

bank syariah dengan mengambil zakat dari rekening nasabah melalui 

sistem yang adil. 

3. Peningkatan Insentif Untuk Bank Syariah, melalui: 

a. Mendorong spin-off bank syariah dengan mengikuti buku Panduan 

Pemisahan Unit Usaha Syariah yang telah diterbitkan oleh OJK 

b. Akuisisi dan merger perbankan syariah. 

c. Mendirikan Bank BUMD Syariah (Opsi merger BUS milik BUMD atau 

konversi bank konvensional milik BUMD).  

d. Membentuk Investment Bank Syariah.  

e. Mendorong pengembangan model leverage bank syariah 

(memaksimalkan fasilitas induk). 

f. Menjadi lembaga intermediasi bagi investasi domestik dan asing yang 

masuk ke Indonesia untuk membiayai industri, terutama industri halal. 

4. Membentuk National Halal Fund, melalui: 

a. Konsolidasi dan perencanaan pembentukan National Halal Fund dengan 

koordinasi bersama bank syariah dan LKS 

b. lainnya. 

c. Perumusan kebijakan pendirian national halal fund. 

d. Penguatan operasional National Halal Fund. 

e. Pengembangan infrastruktur mekanisme operasional national halal fund. 

f. Sosialisasi dengan stakeholders, peresmian, dan pelaksanaan national 

halal fund. 

5. Value Enhancement Perbankan Syariah, melalui: 

a. Enhancing customer experience. 

b. Enhancing service quality dengan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, 

mengevaluasi regulasi yang berlaku, serta memberikan usulan kepada 

regulator terkait peraturan yang belum tersedia. 

c. Melakukan kampanye menabung di bank syariah dan anti riba. 

d. Mensosialisasi, mengedukasi, dan meningkatkan tingkat literasi 

masyarakat terhadap bank syariah, khususnya pada pelaku UMKM dan 

industri halal. 
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6. Melakukan kegiatan penguatan financial safety net dan service excellence, 

melalui: 

a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada Bank Indonesia dan potensial (R 

& D, SDI dan TI) untuk secara berkala meng-update perubahan preferensi 

dan kebutuhan layanan konsumen. 

b. Pengembangan konsep indeks sektor rill 

c. Melakukan kostumisasi layanan sesuai dengan perubahan tersebut. 

d. Menciptakan panduan contingency plan, recovery plan, dan resolution 

plan bank syariah. 

e. Membangun platform standard stress test bank syariah. 

f. Evaluasi penerapan IFSB standard untuk industri perbankan syariah. 

g. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan penguatan infrastruktur TI. 

7. Optimalisasi peran bank umum konvensional (BUK) dalam mengembangkan 

layanan bank syariah, melalui: 

a. Kemudahan akses nasabah konvensional dalam mengambil pembiayaan 

dari unit usaha syariah bank terkait. 

b. Integrasi fasilitas dan layanan bank umum konvensional terhadap unit 

usaha syariah terkait. 

8. Memberikan stimulus terhadap BUMN/BUMD syariah., melalui:  

a. Membuat database pembiayaan BUMN/BUMD, terutama yang terkait 

dengan industri halal. 

b. Memberikan pembiayaan kepada BUMN/BUMD yang berhubungan 

dengan industri halal dan sejalan dengan program pembiayaan sektor 

hulu-hilir bank syariah terkait di tingkat nasional dan daerah 

9. Menambah jumlah BUS, UUS, dan BPRS yang terdaftar menjadi Lembaga 

Penyalur KUR Syariah. 

a. Mempersiapkan ketersediaan fasilitas pusat dan daerah yang disyaratkan 

untuk menjadi bank penyalur KUR syariah. 

b. Tahap pengajuan BUS, UUS, dan BPRS sebagai lembaga penyalur KUR 

Syariah. 

c. Memberikan pembiayaan terhadap UMKM yang sejalan dengan 

penguatan industri halal nasional dan daerah.  

d. BUS, UUS, dan BPRS yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur 

KUR Syariah untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan penyaluran 

KUR Syariah dan menjadi opsi utama pembiayaan UMKM industri halal. 

10. Perluasan pembiayaan syariah produktif sektor korporasi dan jangka panjang 

(infrastruktur), melalui: 

a. Melakukan perumusan kerangka insentif perluasan pembiayaan 

produktif sektor korporasi dan jangka panjang (infrastruktur). 

b. Memetakan sektor korporasi dan jangka panjang (infrastruktur) yang 

sejalan dengan pengembangan industri halal. 

c. Tahap implementasi perluasan pembiayaan produktif Bank Syariah pada 

sektor korporasi dan jangka panjang (infrastruktur). 
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d. Menjajaki pembiayaan syariah pada sektor-sektor usaha selain 

perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan industri pengolahan yang 

bukan mainstream 

Selain perbankan syariah, pengembangan pasar modal syariah juga dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Integrasi dengan Teknologi Finansial, melalui: 

a. Optimalisasi peran teknologi finansial (tekfin) sebagai agen penjual 

produk pasar modal syariah 

b. Optimalisasi peran tekfin sebagai platform online trading 

2. Mendorong pengembangan instrumen-instrumen keuangan syariah untuk 

membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk yang terkait pembangunan 

berkelanjutan, serta industri rantai nilai halal1 

3. Mendorong penggunaan sukuk daerah sebagai sumber pendanaan alternatif bagi 

daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Penerbitan sukuk daerah mesti 

mengacu pada ketentuan regulasi paling tidak sebagai berikut: (1) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Dokumen 

Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah 

dan/atau Sukuk Daerah, (2) Peraturan OJK Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 

Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan (3) Peraturan OJK Nomor 

63 Tahun 2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi 

Daerah dan/atau Sukuk Daerah. 

Rekomendasi strategi pengembangan industri keuangan non bank syariah 

mencakup sektor asuransi, perusahaan pembiayaan dan lain-lain, yaitu: 

1. Mengembangkan produk takaful yang berbeda berdasarkan penelitian pasar, 

agar dapat memberikan produk yang tepat untuk nasabah keuangan mikro 

syariah (misalnya para depositor BMT); 

2. Meningkatkan penggunaan perlindungan takaful dalam proyek-proyek 

Pemerintah. 

3. Mengizinkan perusahaan dan unit usaha lembaga pembiayaan syariah 

menawarkan produk-produk pembiayaan syariah kepada pelanggan dengan 

harga yang lebih rendah; 

4. Mendorong berbagai Lembaga Pembiayaan Syariah untuk mengumpulkan dana 

dengan menggunakan sukuk untuk mendiversifikasikan saluran pendanaan 

mereka; 

                                                             
1 Saat ini dalam rangka mendorong peran perbankan syariah dalam pembiayaan skala 
besar sedang dilakukan studi kelayakan dalam rangka pembentukan Islamic Investment 
Bank (IIB). Selain itu, kehadiran Islamic Investment Bank juga diharapkan dapat 
menyediakan dukungan likuiditas bagi perbankan syariah 
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5. Meluncurkan skema baru untuk mendanai operasi modal ventura syariah 

dengan pengurangan pajak untuk investasi jangka menengah yang dibuat oleh 

individu penduduk Indonesia: 

Dalam lingkup keuangan komersial syariah atau jasa keuangan syariah, terdapat 

juga peran sukuk atau obligasi syariah. Lebih lanjut lagi, sukuk juga dapat digunakan 

oleh Pemerintah daerah untuk menambah pendanaan program-program ekonomi 

syariah. Berikut rekomendasi strategi pengembangan obligasi syariah daerah: 

1. Mengatur jenis aset yang  akan dijadikan underlying dan disekuritisasi guna 

mendapatkan valuasi. Selain itu juga perlu kehadiran Lembaga yang mengelola 

penerbitan obligasi Syariah dari penjualan hingga pembelian kembali obligasi 

syariah 

2. Menjaga kepatuhan syariah terkait pelaksanaan obligasi Syariah daerah dengan 

berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional 

3. Mengatur tata cara pelaporan keuangan Pemerintah yang sesuai  dengan 

ketentuan perundang-undangan 

4. Mendorong penggunaan akad mudharabah untuk pembiayaan terutama 
pembiayaan produktif khususnya pada lembaga non perbankan syariah 

Selain rekomendasi arah pengembangan di atas, Komite Nasional Ekonomi Dan 

Keuangan Syariah juga melakukan berbagai inisiatif dan quick wins untuk 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Inisiatif ini selaras dengan arah 

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), dan 

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Daftar inisiatif dan quick 

wins tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi dan 

keuangan syariah khususnya sektor keuangan komersial syariah. Berikut daftar inisiatif 

dan quick wins dalam Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan 

Syariah yang mendukung sektor keuangan komersial syariah: 

No Sektor Program 

1 

Keuangan Komersial 
Syariah 

National Halal Fund (NHF) 

2 Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh 

4 KPBU Syariah 

5 Islamic Investment Bank 

6 Konsolidasi Perbankan Syariah 

7 Penguatan Industri Asuransi Syariah 

8 Pengembangan Dana Pensiun Syariah 
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KEUANGAN SOSIAL  SYARIAH 

Dalam nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah, pencapaian tujuan sosial 

diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan 

bersama. Pada implementasi prinsip dasar ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf 

(ZISWAF) sebagai instrumen keuangan sosial syariah, dapat menambah sumber daya 

publik bagi kegiatan perekonomian. Pengelolan ZISWAF yang optimal dapat berperan 

dan berkontribusi dalam menjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat akan menggerakan sektor konsumsi 

secara berkesinambungan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif. Sementara, infak, sedekah, dan wakaf apabila dikelola secara produktif, dapat 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Oleh karena itu, instrumen keuangan sosial 

syariah tidak hanya merupakan sarana peribadatan, namun juga dapat berkontribusi 

aktif dalam mendorong perekonomian nasional. 

Selain itu, dalam konteks pembangunan nasional, diperlukan pendanaan guna 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sektor keuangan sosial syariah 

seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf diakui sebagai sumber dana filantropis. 

Pemanfaatan sumber dana filantropis dapat digunakan untuk mendorong agenda-

agenda pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendukung 

penanggulangan bencana. Dengan demikian, semua elemen masyarakat khususnya yang 

berpendapatan rendah dapat terinklusi dalam aktifitas perekonomian. Menyadari arti 

penting keuangan sosial syariah terhadap pertumbuhan yang inklusif, lembaga 

standarisasi internasional untuk keuangan syariah, Islamic Financial Services Board 

(IFSB) telah menyusun catatan teknis (technical notes) keuangan inklusif yang juga 

mencakup pemanfaatan keuangan sosial syariah secara produktif. Strategi pemanfaatan 

tersebut termuat dalam Technical Notes Inklusi Keuangan Syariah IFSB dan merupakan 

bagian dari integrasi keuangan sosial dan komersial syariah. 

Di sektor zakat, saat ini pengelolaannya sudah menjadi kewenangan negara dan 

dibantu oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011. UU ini 

terdiri atas 11 bab dan 47 pasal. Bab 1 berisikan definisi tentang beberapa peristilahan 

terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, 

serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat. Ditinjau dari trennya, 

penghimpunan zakat di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahun 

meskipun masih belum mencapai potensinya. Data BAZNAS menunjukkan bahwa dalam 

10 tahun terakhir (2008-2017), dana zakat telah tumbuh sebesar 576 persen dari Rp 

920 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 6,22 triliun pada tahun 2017 atau tumbuh rata-

rata 57,6 persen per tahun. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ini cenderung 

fluktuatif. Hal ini karena realisasi penghimpunan tiap tahun dapat bergantung pada 

peristiwa yang terjadi di tahun-tahun tertentu. (MEKSI, 2020). Beberapa faktor yang 

mungkin mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan zakat ini di antaranya 

adalah minimnya kesadaran wajib zakat, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat 

pada saat membayar zakat, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
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lembaga zakat, dan dampak distribusi zakat yang masih belum maksimal (BAZNAS, 

2018). 

Adapun sektor wakaf sendiri masih perlu dikembangkan lebih lanjut. 

Pemanfaatan aset wakaf selama ini hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan 

dakwah dan belum dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi secara optimal. Beberapa isu 

mengenai wakaf antara lain masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran mengenai 

wakaf; belum adanya optimalisasi pemanfaatan secara digital; masih diperlukannya 

penyempurnaan regulasi wakaf; kurangnya dukungan pada otoritas wakaf; rendahnya 

kualitas SDM pengelolaan wakaf, dan; masih banyaknya jumlah nazir perseorangan. 

Oleh sebab itu baik sektor zakat dan wakaf, perlu dilakukan pengembangan agar 

pemanfaatannya dapat dicapai secara optimal. 

Selain itu, keuangan mikro syariah juga mempunyai peran dalam mendorong 

pemberdayaan ekonomi kalangan menengah ke bawah. Oleh sebab itu pemanfaatan 

layanan keuangan mikro syariah perlu dioptimalkan kepada masyarakat khususnya 

umat islam. Di antara lembaga yang mengelola layanan keuangan mikro syariah adalah 

koperasi yang berbasis komunitas masjid. Hal ini menjadi suatu kewajaran mengingat 

masjid adalah tempat berkumpulnya umat islam serta melakukan berbagai aktifitas. 

Jumlah masjid yang tersebar sangat banyak hingga ke seluruh pelosok Indonesia 

merupakan sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan sosial-

ekonomi sekaligus. Demikian juga dengan jumlah pesantren yang sangat banyak di 

seluruh Indonesia yang juga menjadikan masjid sebagai sentral pembangunan dan 

pusat peradaban pesantren. Oleh sebab itu, potensi ekonomi masjid perlu dipetakan 

dan kemudian dilakukan pemberdayaan ekonomi masjid secara melalui integrasi 

ekosistem industri keuangan mikro syariah dan ekosistem masjid. 

Dalam rangka penguatan dan optimalisasi sektor zakat, berikut rekomendasi 

pengembangannya: 

1. Memperkuat kerangka kerja peraturan mengenai zakat untuk menciptakan 

ekosistem pengelolaan zakat yang optimal 

2. Penguatan kerangka kerja tata kelola zakat 

3. Membangun kredibilitas BAZNAS daerah dan memulihkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat 

4. Meluncurkan kampanye kesadaran untuk sosialisasi zakat dengan audiens utama 

muzakki, masyarakat dan pemangku kepentingan 

5. Pengembangan program pendayagunaan dan pendistribusian zakat 

6. Pembentukan ekosistem pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan 

penguatan jaminan sosial 

7. Pembentukan konektifitas yang erat dari zakat dalam mendukung sektor riil 

8. Pengembangan digitalisasi pengelolaan zakat. 

Selain zakat, pengelolaan wakaf juga perlu dilakukan optimalisasi mengingat 

potensi dan manfaatnya yang sangat besar namun masih terkendala oleh berbagai isu. 

Berikut rekomendasi pengembangan di sektor wakaf: 
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1. Memperkuat kerangka kerja peraturan mengenai wakaf untuk menciptakan 

ekosistem pengelolaan wakaf yang optimal 

2. Meningkatkan kerangka kerja tata kelola otoritas wakaf dan lembaga pengelola 

wakaf agar terjadi sinergi yang optimal 

3. Meluncurkan kampanye kesadaran untuk sosialisasi wakaf 

4. Pengembangan digitalisasi pengelolaan wakaf 

5. Pembentukan ekosistem pengelolaan wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan 

penguatan jaminan sosial 

9. Pembentukan konektifitas yang erat dari wakaf dalam mendukung sektor riil 

Selain zakat, pengelolaan wakaf juga perlu dilakukan optimalisasi mengingat 

potensi dan manfaatnya yang sangat besar namun masih terkendala oleh berbagai isu. 

Berikut rekomendasi pengembangan di sektor wakaf: 

1. Memperkuat kerangka kerja peraturan mengenai wakaf untuk menciptakan 

ekosistem pengelolaan wakaf yang optimal 

2. Meningkatkan kerangka kerja tata kelola otoritas wakaf dan lembaga pengelola 

wakaf agar terjadi sinergi yang optimal 

3. Meluncurkan kampanye kesadaran untuk sosialisasi wakaf 

4. Pengembangan digitalisasi pengelolaan wakaf 

5. Pembentukan ekosistem pengelolaan wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan 

penguatan jaminan sosial 

6. Pembentukan konektifitas yang erat dari wakaf dalam mendukung sektor riil. 

7. Pemetaan dan pemanfaatan asset wakaf khususnya berupa tanah yang tidak atau 

kurang produktif 

Sektor keuangan sosial syariah juga mencakup industri keuangan mikro syariah. 

Salah satu fitur istimewa dari ekonomi syariah Indonesia adalah sektor keuangan mikro 

syariah. Peran sektor ini sangat penting dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh 

lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Oleh sebab itu, berikut rekomendasi pengembangan terkait keuangan mikro syariah di 

daerah: 

1. Memperkuat kerangka kerja regulasi guna mendukung perkembangan sektor 

keuangan mikro syariah 

2. Memperkuat struktur pasar melalui: 

a. Pengenalan parameter kesehatan lembaga untuk pengawasan dan peraturan 

b. Peluncuran Dana Apex baru 

3. Memperkuat posisi dan kelembagaan keuangan mikro syariah mencakup: 

a. Penguatan akses industri keuangan mikro syariah terhadap modal 

b. Memberikan kekuatan hukum yang lebih baik kepada 

lembaga/asosiasi/wadah yang mendorong koperasi syariah  

c. Pengenalan mekanisme penjaminan pinjaman  



 

73 
 

d. Mendorong pendanaan alternatif dengan pemanfaatan dana ZISWAF 

4. Mendorong pendanaan alternatif bagi pembangunan daerah melalui 

pemanfaatan dana ZISWAF khususnya pada program pemberdayaan masyarakat 

dan pengentasan kemiskinan 

5. Melakukan pemetaan potensi pengembangan ekonomi berbasis masjid dengan 

mnegidentifikasi potensi ekonomi serta model pengelolaan ekonomi dan 

keuangan masjid 

6. Melakukan integrasi ekosistem industri keuangan mikro syariah dengan 

ekosistem masjid agar masjid bisa tumbuh menjadi pusat peradaban masyarakat 

7. Pengembangan layanan keuangan syariah di berbagai pesantren di Indonesia 

guna menambah basis pasar keuangan syariah secara umum dan juga dalam 

rangka mendorong inklusi keuangan syariah 

Arah pengembangan inklusi keuangan syariah juga selaras dengan Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang berada di bawah koordinasi Dewan Nasional 

Keuangan Inklusif. Saat ini, fokus peningkatan inklusi keuangan syariah adalah 

penumbuhan unit-unit layanan keuangan syariah melalui jaringan pesantren dengan 

pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan manfaat layanan 

keuangan syariah dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan UMKM khususnya di 

sekitar pesantren. 

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah juga melakukan berbagai 

inisiatif dan quick wins untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Inisiatif 

ini selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Indonesia (MEKSI), dan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). 

Daftar inisiatif dan quick wins tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan 

sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor keuangan sosial 

syariah. Berkembangnya sektor keuangan sosial syariah akan mendorong optimalisasi 

agenda pemberdayaan masyarakat. Berikut daftar inisiatif dan quick wins dalam 

Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang 

mendukung sektor keuangan sosial syariah: 

No Sektor Program 

1 

Keuangan 
Sosial 
Syariah 

Transformasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Nasional 

2 Transformasi Pengelolaan Wakaf Nasional 

3 Institusi Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan (Sustainable) 

4 
Perluasan dan Penguatan Jaringan Layanan Keuangan Syariah berbasis 
Pesantren  
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PROMOSI, EDUKASI DAN RISET 

Guna mendorong baik industri halal maupun keuangan syariah diperlukan 

promosi, edukasi, dan riset yang baik. Promosi, Edukasi, dan Riset merupakan faktor 

pendukung dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah. Beberapa tantangan 

ekonomi syariah yang masih dialami dari sisi promosi, edukasi dan riset antara lain 

berupa masih terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini dan dasar; belum 

adanya panduan teknis tentang pengembangan produk halal; regulasi yang tersedia 

belum mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal; masih 

sedikitnya institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi 

syariah; rendahnya kualitas sebagian besar program studi ekonomi syariah di 

perguruan tinggi; terbatasnya lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah dan tenaga 

ahli tersertifikasi di bidang ekonomi syariah; belum optimalnya pemetaan dan sinergi 

antar berbagai pihak dalam R&D ekonomi syariah. 

Mengingat pentingnya aspek promosi, edukasi dan riset ekonomi dan keuangan 

syariah, dipandang perlu perhatian khusus para pemangku kepentingan dalam 

mendorong aktifitas pengembangan promosi, edukasi dan riset. Oleh sebab itu, berikut 

rekomendasi arah pengembangannya: 

1. Edukasi dan sosialisasi masterplan dan roadmap pengembangan ekonomi dan 

keuangan Syariah kepada para pemangku kepentingan di daerah 

2. Peningkatan Efektivitas dan Keterlibatan Para Pelaku Industri Ekonomi Syariah 

dalam memperbaiki Kualitas SDM 

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga 

Pendidikan Berbasis Ekonomi Syariah 

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Sosial atau Sosial 

Keagamaan Ekonomi Syariah 

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pada SDM Keuangan Syariah 

6. Penguatan halal Value Chain industri halal dengan teknologi industri 4.0 

7. Pembangunan Halal Center untuk Pengembangan Industri Halal yang 

Terintegrasi 

8. Pusat data dan sistem informasi nasional yang dapat diakses oleh semua pelaku 

ekonomi industri halal 

9. Pengembangan SDM, kerangka regulasi dan produk industri halal yang berbasis 

pada riset. 

10. Pengembangan kegiatan riset yang berbasis potensi ekonomi lokal untuk 

optimalisasi pertumbuhan dan pemerataan daerah 

11. Memperkuat link and match antara kegiatan riset dengan industri halal, 

keuangan sosial, dan jasa keuangan Syariah 

12. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam 

mendorong kegiatan riset 
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13. Menyediakan materi edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah yang memuat 

manfaat universal ekonomi syariah bagi perkembangan ekonomi daerah secara 

umum 

Selain rekomendasi arah pengembangan di atas, Komite Nasional Ekonomi Dan 

Keuangan Syariah juga melakukan berbagai inisiatif dan quick wins untuk 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Inisiatif ini selaras dengan arah 

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), dan 

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Daftar inisiatif dan quick 

wins tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi dan 

keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan dukungan ekosistem ekonomi 

syariah seperti promosi, edukasi, dan riset. Jika dukungan ekosistem ekonomi syariah 

diwujudkan secara optimal, maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di 

daerah lebih terjamin. Berikut daftar inisiatif dan quick wins dalam Rencana 

Implementasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terkait dengan 

dukungan ekosistem ekonomi syariah: 

No Sektor Program 

1 

Promosi, 

Edukasi, dan 

Riset 

Brand Ekonomi Syariah  

2 Program Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah 

3 
Pendirian Kelompok Kerja Harmonisasi dan Penguatan Regulasi 

Perekonomian Syariah 

4 SDM Ekonomi Syariah yang Unggul dan Berdaya Saing Global 

5 Riset Sains Halal dan Inovasi Ekonomi Syariah 

1 

Pengembangan 

Usaha Syariah 

Program Pembinaan dan peningkatan Skala Usaha UMK Halal 

Nasional 

2 IPO Usaha Syariah & Penerbitan Sukuk Usaha Syariah 

3 Inkubasi Eksportir Produk Halal & Kemitraan dengan Usaha Besar 

4 Akselerasi Digitalisasi Informasi dan Usaha Syariah 

5 Integrasi Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia 

DUKUNGAN DAN FASILITAS PENGEMBANGAN 
Kunci sukses pembangunan baik di tingkat nasional secara umum maupun di 

tingkat daerah secara khusus memerlukan implementasi konsep pentahelix 

pembangunan yang melibatkan unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan 
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pengusaha. Masing-masing memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi 

syariah di daerah. Masyarakat berperan dalam pengembangan SDM dan menjaring 

asosiasi; akademisi berperan mengembangkan penelitian dan pengembangan; media 

berperan melakukan sosialisasi dan edukasi; pengusaha berperan dalam intermediasi 

keuangan dan manajemen bisnis, serta; Pemerintah berperan dalam merumuskan 

kebijakan dan program yang tepat dan memberikan jaminan bagi masyarakat agar 

dapat melaksanakan perannya masing-masing. 

Dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi syariah di suatu daerah, setiap 

sektor tentunya membutuhkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah daerah untuk 

mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Dukungan yang diberikan oleh 

Pemerintah daerah dapat berupa regulasi/kebijakan terkait pengembangan sektor 

ekonomi syariah yang potensial di daerah seperti membentuk peraturan daerah yang 

bertujuan untuk menjamin perkembangan sektor-sektor ekonomi syariah. Selain itu, 

perlu adanya fasilitas pengembangan berupa fasilitas anggaran, program dan bentuk 

dukungan lainnya sebagai insentif bagi sektor ekonomi syariah untuk berkembang. 

Berkaitan dengan upaya mengadakan dukungan kelembagaan, daerah bisa melakukan 

konsultasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat 

pusat. Dalam pelaksanaannya, unit kerja atau lembaga di daerah yang 

bertanggungjawab mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah harus melakukan 

koordinasi secara rutin dengan KNEKS agar sinergi agenda ekonomi syariah dapat 

tercapai. 

Guna memaksimalkan ekonomi dan keuangan syariah, setiap sektor tentunya 

membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan daerah. Berikut merupakan 

rekomendasi pengembangan dukungan dan fasilitas dalam mengembangkan sektor 

ekonomi syariah di daerah.  

1. Melakukan perencanaan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah daerah 

dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional serta 

memperhatikan masterplan dan roadmap pengembangan ekonomi Syariah yang 

sudah ada 

2. Mengakomodir pembahasan tema dan isu ekonomi dan keuangan syariah daerah 

ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

3. Menerbitkan regulasi yang mengatur kegiatan industri halal dan keuangan 

syariah di daerah jika diperlukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi 

4. Membuat aturan dan mekanisme yang jelas mengenai prosedur dan jangka 

waktu pengadopsian fatwa DSN-MUI menjadi hukum positif 

5. Membuat peraturan yang komprehensif tentang tugas dan fungsi DPS 

6. Membuat kesepakatan antarpemangku kepentingan agar tercipta sinergi yang 

baik satu sama lain 

7. Mengintegrasikan peran DSN-MUI dalam pembuatan fatwa keuangan syariah ke 

dalam OJK, sehingga prosedur pembuatan fatwa keuangan syariah menjadi lebih 

cepat 
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8. Pengaturan yang komprehensif mengenai susunan organisasi, permodalan dan 

kepemilikan suatu UUS dan kewajiban spin-off UUS 

9. Membuat aturan relaksasi terhadap batas waktu pelaksanaan spin off 

10. Mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan, yang mengatur 

pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

11. Perbaikan regulasi dalam industri asuransi mengenai pemisahan (spin off) 

unitusaha syariah asuransi dan reasuransi, serta kewajiban bagi LKS dan industri 

halal menggunakan asuransi syariah secara bertahap 

12. Membenahi tata kelola institusi zakat dan wakaf di daerah 

13. Mengintegrasikan zakat sebagai instrumen filantropi Islam dengan pajak sebagai 

instrumen penyokong pembangunan 

14. Mendukung kewenangan, pengaturan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

haji oleh Pemerintah melalui BPKH dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah 

terkait 

15. mendukung kinerja BPJPH dengan mengeluarkan PP dan PMA sehingga BPJPH 

bisa menjalankan tugasnya dengan optimal 

16. Mengeluarkan peraturan pariwisata halal yang mengatur keterkaitan dengan 

sektor pendukung 

17. Membuat institusi birokrasi pengurusan perizinan halal dan UMKM lebih efisien 

18. Membuat peraturan yang mampu mensinergikan antara industry halal, UMKM 

dan pesantren 

19. Membuat regulasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi 

digital yang sehat serta perlindungan konsumen demi mendukung pertumbuhan 

industri halal 

20. Membuat regulasi yang membangun link antara pembiayaan industri halal dan 

lembaga keuangan syariah sehingga tercipta ekosistem halal yang terintegrasi 

dalam halal value chain Indonesia dari hulu ke hilir 

21. Melakukan harmonisasi regulasi kelembagaan ekonomi syariah yang baik pada 

lembaga keuangan syariah dan industri halal 

22. Mewujudkan kerangka hukum yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan 

syariah serta budaya halal masyarakat 

23. Menciptakan kerangka hukum dan regulasi serta tata kelola kelembagaan yang 

membangun link antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan 

syariah sehingga tercipta ekosistem halal yang terintegrasi dalam halal Value 

Chain Indonesia dari hulu ke hilir 

24. Melakukan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi serta sistem tata kelola 

kelembagaan ekonomi syariah yang baik pada lembaga keuangan syariah dan 

industri halal 

25. Mewujudkan kerangka hukum yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan 

syariah serta budaya halal masyarakat 

26. Mengupayakan penguatan institusi fatwa ekonomi syariah yang kredibel, 

profesional dan terbebas dari konflik kepentingan 
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27. Melakukan pemetaan fatwa ekonomi syariah dalam mengidentifikasi kebutuhan 

pasar keuangan syariah 

28. Menyusun langkah strategis dalam upaya transformasi fatwa menjadi undang-

undang dan peraturan Pemerintah yang mengikat dan wajib dipenuhi 

29. Menyiapkan sistem dan infrastruktur hukum ekonomi syariah yang jelas agar 

dapat menjadi acuan penegakan hukum bagi setiap bentuk pelanggaran dan 

persengketaan keuangan syariah 

30. Mengeluarkan regulasi yang berisi peraturan teknis yang mengatur secara rinci 

mekanisme pendidikan/pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah 

31. Memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendorong sinkronisasi dan 

harmonisasi antar lembaga yang berkepentingan dalam pembentukan dan 

pengembangan standar halal 

32. Mendorong Pemerintah untuk meratifikasi standar-standar internasional di 

bidang keuangan syariah dan industri halal 

33. Mendorong pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal di setiap daerah 

34. Desentralisasi kewenangan dalam penetapan fatwa produk halal kepada MUI 

daerah 

35. Meningkatkan kesadaran literasi dan budaya halal di kalangan masyarakat 

dengan cara sosialisasi melalui informasi dan acara-acara publik 

36. Melakukan penguatan regulasi dan peraturan yang memungkinkan pelaksanaan 

rantai nilai halal dan kawasan industri halal 

37. Mengupayakan adanya dukungan kelembagaan pengembangan ekonomi dan 

keuangan Syariah daerah seperti Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah 

38. Pemerintah Daerah atau unit kerja/lembaga di daerah yang ditunjuk untuk 

melaksanakan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah perlu melakukan 

koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan Komite Nasional Ekonomi dan 

Keuangan Syariah (KNEKS) agar sinergi agenda ekonomi syariah dapat tercapai 

39. Melakukan pemetaan dan menjalin kerjasama strategis antar lembaga di daerah 

seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah (TPID) dan lembaga lain yang berkaitan erat dengan tujuan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

INOVASI EKONOMI SYARIAH 

 Saat ini perekonomian Indonesia sedang berada pada fase transformasi 

memasuki gelombang keempat revolusi industri (Industri 4.0). Situasi ini tidak hanya 

terjadi di Indonesia namun juga terjadi di lingkup global. Situasi ini perlu menjadi 

perhatian terutama bagi Indonesia yang notabene merupakan negara anggota G20 dan 

memiliki penduduk keempat terbanyak di dunia. Apalagi di tengah meledaknya usia 

produktif beberapa tahun mendatang, Pemerintah perlu mengupayakan kesejahteraan 

ekonomi yang berkelanjutan. Di antara kebijakan strategis yang perlu ditempuh salah 

satunya adalah inovasi. Inovasi diperlukan bagi Indonesia sebagai negara berkembang 

guna mengejar ketertinggalan dengan perekonomian negara maju (Szirmai dkk, 2011). 
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Penelitian menunjukkan bahwa inovasi dapat menciptakan efek spillover ekonomi yang 

signifikan pada negara, perusahaan dan industri apabila aktifitas riset dan 

pengembangan (research and development/R&D) mendapatkan pendanaan yang serius 

dari Pemerintah. Terlebih pada negara anggota OECD, terdapat hubungan positif antara 

pertumbuhan R&D dengan GDP (Cameron, 1996). 

 Menurut survey World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 yang dilakukan 

oleh Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada tahun 

2020 menempati peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Meskipun mengalami 

peningkatan dari peringkat 40 di tahun 2019, kenaikan tersebut bukanlah hal yang 

membanggakan mengingat di lingkup Asia Pasifik, posisi Indonesia masih di peringkat 

11 dari 14 negara. Ada empat faktor utama yang menyebabkan daya saing Indonesia 

turun yaitu kinerja perekonomian, efisiensi Pemerintahan, efisiensi bisnis, dan 

infrastruktur. Faktor efisiensi Pemerintahan turun dari peringkat 25 pada 2019 menjadi 

31 pada 2020. Faktor infrastruktur turun dari 53 di tahun 2019 menjadi 51 pada 2020. 

Adapun faktor efisiensi bisnis merupakan komponen yang mengalami penurunan paling 

tajam yaitu dari peringkat 20 pada 2019 menjadi 31 pada 2020. Turunnya daya saing 

Indonesia ini menggambarkan lemahnya daya dukung penelitian dan pengembangan 

terhadap aktifitas perekonomian secara umum. 

 Aspek inovasi perlu mendapatkan perhatian serius agar perekonomian 

Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dibanding negara maju. Guna mendukung 

atmosfir inovasi, Pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait penelitian dan 

pengembangan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Litbang dan Iptek. UU tersebut memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk percepatan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing 

dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan 

internasional. Sementara, aktifitas penelitian dan pengembangan ekonomi syariah 

sendiri masih dilaksanakan secara mandiri oleh individu atau lembaga dan belum 

terkoordinir. Oleh karenanya belum menjadi bagian dari ekosistem pendukung dalam 

pengembangan ekonomi syariah. 

 Selain penelitian dan pengembangan di bidang produk dan jasa ekonomi syariah, 

diperlukan juga inovasi di bidang Pemerintahan agar dapat menciptakan efisiensi 

birokrasi dan kemudahan berbisnis. Kemudahan melakukan bisnis serta efisiensi 

urusan birokrasi dapat memperkuat daya dukung penelitian dan pengembangan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh sebab itu, daerah dianjurkan 

untuk mengembangkan aktifitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung 

perekonomian daerah. Berikut beberapa rekomendasi arah pengembangan di bidang 

inovasi ekonomi syariah: 

8. Meningkatkan kapabilitas Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan 

penciptaan inovasi mencakup: 

a. Pemanfaatan iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset 

Nasional 2017-2045 

b. Pengembangan research-power house  
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c. Penciptaan ekosistem inovasi  

9. Memperkuat dukungan untuk pusat-pusat riset bersama di perusahaan dan 

lembaga litbang sesuai kompetensinya 

10. Integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranahnya 

11. Pembentukan pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah sesuai potensinya 

Skema pendanaan khusus untuk diseminasi dan penyegaran riset 

12. Merintis akses produk dan jasa lokal ke rantai pasok dan pasar global/nasional 

baik melalui pemasaran digital maupun kerjasama dengan entitas bisnis luar 

negeri/daerah lain/nasional 

13. Edukasi dan literasi teknik-teknik pemasaran digital khususnya kepada pelaku 

UMKM 

14. Edukasi dan literasi pasar mengenai produk dan jasa UMKM 

15. Melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan penataan inovasi dalam urusan 

administrasi Pemerintahan mencakup: 

a. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi 

sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan 

penganggaran 

b. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis 

elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja 

pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan 

terpadu 

 Selain rekomendasi arah pengembangan di atas terkait daya dukung penelitian 

dan pengembangan, budaya inovasi juga perlu digalakkan sebagai bagian dari revolusi 

mental melalui rekomendasi sebagai berikut: 

1. Peningkatan budaya literasi mencakup: 

a. Pengembangan budaya kegemaran kegemaran membaca 

b. Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi 

c. peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial 

2. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta mencakup: 

a. peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini 

b. pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi 

3. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi: 

a. pengembangan mitra perpustakaan (library supporter) 

b. pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi. 
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BAB VII: PENILAIAN KOTA MADANI 
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MANFAAT PENILAIAN KOTA MADANI 

Penilaian adalah suatu kegiatan dalam menafsirkan atau mendeskripsikan hasil 

pengukuran berupa nilai (Mardapi, 2012). Penilaian Kota Madani dilakukan dengan 

tujuan untuk mengukur hasil pencapaian suatu daerah dalam memaksimalkan potensi 

ekonomi syariahnya. Penilaian dapat dilakukan jika Pemerintah daerah sudah bersedia 

dan berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di daerahnya. Penilaian ini 

ditentukan berdasarkan pengembangan pada kerangka ekonomi dan non-ekonomi 

untuk mendorong kinerja ekonomi suatu daerah secara umum dan pencapaian Kota 

Madani secara khusus. Hasil penilaian Kota Madani akan digunakan sebagai proses 

untuk mengambil keputusan nominasi penentuan daerah yang akan mendapatkan 

penghargaan sebagai Kota Madani. Selain itu, penilaian Kota Madani juga dapat menjadi 

bahan pengukuran efektifitas dan bahan evaluasi pengembangan Kota Madani. 

Dengan adanya penilaian Kota Madani baik pada aspek ekonomi dan aspek non-

ekonomi, diharapkan masyarakat dan Pemerintah daerah dapat menerima manfaat 

pengembangan ekonomi syariah berupa peningkatan kontribusi nilai tambah ekonomi, 

peningkatan ketahanan ekonomi daerah, penguatan stabilitas ekonomi dan daerah, 

serta mendorong pemerataan ekonomi daerah. Jika kebijakan pengembangan ekonomi 

syariah dapat diterapkan dengan baik sesuai arah panduan Kota Madani, diharapkan 

daya saing ekonomi daerah akan meningkat dan mendorong pemerataan ekonomi 

nasional secara optimal. Lebih jauh lagi, pemanfaatan potensi ekonomi syariah di 

daerah dapat mendorong daerah menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang 

menyumbang pertumbuhan bagi perekonomian nasional. 

Penilaian akan dilakukan melalui dua pendekatan asesmen yaitu asesmen 

internal dan asesmen eksternal. Asesmen internal bertujuan untuk mengkaji efektifitas 

pengembangan Kota Madani yang dilakukan oleh Pemerintahan daerah. Asesmen 

internal dilakukan oleh organisasi/instansi Pemerintahan daerah secara mandiri. 

Asesmen internal bermanfaat sebagai bahan evaluasi internal Pemerintahan daerah 

dalam mengembangkan kebijakan ekonomi syariah secara efektif. Adapun asesmen 

eksternal merupakan bentuk asesmen oleh organisasi/instansi di luar Pemerintahan 

daerah yang bertujuan untuk menilai efektifitas dan komitmen Pemerintahan daerah 

dalam mengembangkan ekonomi syariah. Kegiatan asesmen eksternal biasanya 

menggunakan metode yang sudah diakui sehingga hasilnya dapat mendorong 

kredibilitas Pemerintahan daerah terkait. 

SYARAT DAN KONDISI AWAL 

Untuk menjadikan sebuah daerah dapat menjadi Kota Madani atau Kota Madani 

(KES) maka diperlukan sebuah kerangka penilaian awal. Penilaian awal ini bertujuan 

untuk mengukur kondisi sebuah daerah apakah potensial untuk mengembangkan 
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sektor ekonomi syariah. Ada dua hal penting dalam penilaian ini yaitu [1] kondisi sosial 

masyarakat dan [2] kesediaan Pemerintah setempat dalam mengembangkan KES. 

 Aspek sosial masyarakat dalam konsep Kota Madani (KES) mencakup aspek 

demografi. Populasi muslim yang dominan pada suatu daerah menjadi indikator utama 

sebuah daerah dapat menjadi Kota Madani atau Kota Madani (KES). Secara statistika 

sebuah darah harus memiliki lebih dari 60 persen dari total populasi yang ada. Menurut 

(Yildiz, 2011) ciri utama yang membedakan kota madani dari kota lainnya adalah 

keberadaan masyarakat Muslim di sana. Di jantung masyarakat Muslim, terletak 

keimanan tawhid (keesaan) dan kerasullan yang juga menjadi prinsip utama yang 

mendasari kota madani. Unsur ketauhidan berkaitan dengan eksistensi semua warga 

kota yang beragama Islam menuhankan Allah dalam iqrar (pengakuan), dalam 

melaksanaan perintah dan meninggalan larangan (amalan), serta mengembangkan 

amar ma‟ruf nahi mungkar (dakwah Islamiyyah) sedangkan unsur kerasulan berkenaan 

dengan aplikasi unsur ketauhidan yang selaras dengan amalan Rasulullah SAW. 

Identitas bersama yang dibentuk oleh masyarakat Muslim ini akan membentuk 

komunitas Islam, budaya Islam atau masyarakat madani. Konsepsi tauhid juga 

membentuk karakteristik pada setiap atribut kota tersebut seperti ciri fisik, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan masyarakat muslim tentu menjadi penting 

karena untuk menjalankan konsep KES peran masyarakat dalam mengelola instrumen 

didalamnya adalah yang paling dominan. Dengan jumlah muslim yang banyak akan 

memberikan kekuatan pada pasar ekonomi syariah seperti industri halal dan keuangan 

syariah. Selain itu pengembangan dan peningkatan terhadap keuangan sosial Zakat, 

Infaq, Shodaqah dan Waqf . 

 Kesediaan Pemerintah setempat dalam menerapkan konsep Kota Madani(KES) 

juga menjadi aspek penting dalam penilaian ini. Sebuah kota belum dapat dikategorikan 

sebagai kota madani sebelum ada wujud kepemimpinan yang berwajah khalifatullah wa 

khalifaturrasulullah yaitu kepemimpinan berdasarkan ketauhidan dan kerasullan 

(Adan, 2016). Peran serta komitmen Pemerintah dalam mengarahkan sebuah kota 

menjadi kota madani menjadi mutlak dilakukan. Kesediaan Pemerintah setempat dapat 

diwujudkan dengan membuat regulasi dan insentif pendukung KES, membangun 

ekosistem yang baik pada industri dan keuangan syariah di masyarakat serta secara 

aktif melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perkembangan yang sudah dilakukan. 

PENILAIAN KOTA MADANI 

Keberhasilan daerah yang menerapkan pengembangan Kota Madani dalam 

kerangka konsep Kota Madani akan diketahui melalui penilaian. Penilaian ini digunakan 

untuk mengukur capaian daerah yang berkomitmen untuk menerapkan konsep Kota 

Madani dalam buku panduan ini. Penilaian Kota Madani mengukur efektifitas 

penerapan kerangka konsep Kota Madani dan efektifitas penerapan kerangka panduan 

Kota Madani sebagai panduan pendukung. Ada tiga kategori indikator yang menjadi 

rujukan penilaian kota madani: aspek non-ekonomi, aspek makroekonomi dan aspek 
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ekonomi. Konsep Kota Madani tergambar pada kombinasi ketiga aspek Kota Madani 

tersebut. Adapun ruang lingkup konsep Kota Madani terdiri dari aspek ekonomi yang 

mencakup industri halal dan keungan syariah. Penilaian dilakukan berdasarkan 

pengukuran skor dari pembobotan masing-masing kelompok indikator. Penilaian 

efektifitas penerapan panduan Kota Madani menyumbang bobot lebih besar dibanding 

aspek non-ekonomi dan aspek makroekonomi.  

Baik penilaian aspek non-ekonomi, aspek makroekonomi maupun penilaian 

aspek ekonomi dari penerapan Kota Madani menggunakan mekanisme asesmen. 

Asesmen adalah suatu aktifitas pengujian yang dilakukan secara sistematis untuk 

menentukan apakah suatu kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan penduan 

secara efektif dan sesuai dengan tujuan penerapannya. Terdapat dua pendekatan 

asesmen dalam melakukan penilaian capaian pengembangan Kota Madani yaitu 

asesmen internal dan asesmen eksternal. Asesmen internal merupakan asesmen yang 

dilakukan secara mandiri oleh organisasi/instansi Pemerintahan daerah dalam rangka 

menguji dan menilai kesesuaian serta efektifitas penerapan panduan pengembangan 

Kota Madani. Asesmen internal bisa menjadi bahan tinjauan manajemen dan tindakan 

perbaikan bagi daerah dalam menerapkan Kota Madani. Sedangkan asesmen eksternal 

merupakan aktifitas pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh organisasi/instansi 

luar Pemerintahan daerah. Pada tahap ini, penilaian ini baru bisa dilakukan di tingkat 

Kabupaten/Kota. Untuk tahap selanjutnya, sistem penilaian akan dikembangkan pada 

tingkat Provinsi agar dapat menjadi ukuran perkembangan ekonomi syariah pada 

Daerah Provinsi. 

INDIKATOR, PARAMETER DAN PEMBOBOTAN 

Dalam rangka melakukan pengukuran untuk menilai capaian pengembangan 

Kota Madani, diperlukan data untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengembangan 

dimaksud. Data tersebut mengindikasikan hasil perkembangan yang telah dilakukan 

oleh Pemerintahan daerah dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerahnya. Data 

tersebut menjadi indikator penanda perubahan menuju capaian tertentu. Indikator 

adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberikan petunjuk mengenai 

suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 

1992). Indikator berfungsi untuk mengevaluasi keadaan sesuai dengan parameter yang 

dikehendaki. 

Dalam kerangka Kota Madani, penilaian perkembangan ekonomi syariah di 

daerah diukur dengan beragam indikator yang terbagi ke dalam tiga kategori indikator 

yaitu (i) aspek non-ekonomi, (ii) aspek makroekonomi, dan (iii) aspek ekonomi syariah. 

Bobot penilaian untuk masing-masing kategori berbeda-beda satu dengan yang lain. 

Bobot aspek non-ekonomi sebesar 10 persen, aspek makroekonomi 20 persen dan 

bobot ekonomi syariah sebesar 70 persen. Besaran bobot yang berbeda mencerminkan 

peran setiap aspek tersebut dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

daerah. Pada tiap indikator, dibuat lima (5) skala penilaian yang sesuai dengan 
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perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten/kota dimaksud yaitu: 

Beginner, Growing, Intermediate, Advanced, dan Excellent. Nilai yang didapat kemudian 

akan dibobot dan menghasilkan skor akhir sesuai dengan bobot yang sudah ada pada 

tiap kategori.  

Daftar indikator Kota Madani terangkum dalam matriks berikut: 

MATRIKS INDIKATOR 

KOTA MADANI 

No Aspek Sub Aspek Indikator Bobot Level Indikator 

1 
Non-

Ekonomi 

Pendidikan dan 

Kesehatan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(indeks) 

2% 

Beginner = 1 (55 = <) 

Growing = 2 (55 - 65) 

Intermediate = 3 (65 - 70) 

Advanced = 4 (71 - 75) 

Excellent = 5 (76 = >) 

2  
Kebahagiaan 

Masyarakat 

Indeks 

Kebahagiaan 

Masyarakat 

(indeks) 

2% 

Beginner = 1 (50 = <) 

Growing = 2 (51 - 60) 

Intermediate = 3 (61 - 70) 

Advanced = 4 (71 - 80) 

Excellent = 5 (81 = >) 

3  Stabilitas Sosial 

Jumlah 

Kejadian 

Kejahatan 

(Statistik 

Kriminal BPS) 

2% 

Beginner = 1 (35.000 = <) 

Growing = 2 (20.000 - 34.999) 

Intermediate = 3 (10.000 - 19.999) 

Advanced = 4 (5.000 - 9.999) 

Excellent = 5 (0 - 4.999) 

4  
Infrastruktur 

dan Lingkungan 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (indeks) 

2% 

Beginner = 1 (50 = <) 

Growing = 2 (51 - 60) 

Intermediate = 3 (61 - 70) 

Advanced = 4 (71 - 75) 

Excellent = 5 (76 = >) 

5  Kebudayaan 

Indeks 

Pembangunan 

Kebudayaan 

(indeks) 

2% 

Beginner = 1 (55 = <) 

Growing = 2 (56 - 60) 

Intermediate = 3 (61 - 65) 

Advanced = 4 (66 - 70) 

Excellent = 5 (71 = >) 

 Total Bobot Aspek Non-Ekonomi 10%  
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6 
Makro 

Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

(persen) 

4% 

Beginner = 1 (3 = <) 

Growing = 2 (4 - 4,5) 

Intermediate = 3 (4,5 - 5) 

Advanced = 4 (5 - 5,5) 

Excellent = 5 (5,6 = >) 

7  Inflasi 
Tingkat Inflasi 

(persen) 
4% 

Beginner = 1 (5 = <) 

Growing = 2 (4) 

Intermediate = 3 (3) 

Advanced = 4 (2) 

Excellent = 5 (1 = >) 

8  Gini Rasio 
Gini Rasio 

(angka) 
4% 

Beginner = 1 (0,800 - 1,000) 

Growing = 2 (0,600 - 0,700) 

Intermediate = 3 (0590 - 0,400) 

Advanced = 4 (0399 - 0300) 

Excellent = 5 (0,300 = >) 

9  Kemiskinan 

Tingkat 

Kemiskinan 

(persen) 

4% 

Beginner = 1 (17 = >) 

Growing = 2 (16 - 10) 

Intermediate = 3 (10 - 7) 

Advanced = 4 (6 - 3) 

Excellent = 5 (2 = <) 

10  Pengangguran 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

(persen) 

4% 

Beginner = 1 (12 = <) 

Growing = 2 (11 - 9) 

Intermediate = 3 (8 - 6) 

Advanced = 4 (5 - 2) 

Excellent = 5 (0 - 1,99) 

 Total Bobot Aspek Markoekonomi 20%  

      

11 Ekonomi 
Industri Halal 

dan Pariwisata 

Jumlah 

Destinasi 

Wisata Ramah 

Muslim 

(jumlah/ 

tersedianya 

fasilitas 

peribadatan 

dan makanan 

halal) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 2) 

Growing = 2 (3 - 4) 

Intermediate = 3 (5 - 6) 

Advanced = 4 (6 - 7) 

Excellent = 5 (7 = >) 
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12   

Jumlah 

Industri 

Kerajinan 

(jumlah) 

2% 

Beginner = 1 (20<) 

Growing = 2 (21 - 40) 

Intermediate = 3 (41 - 60) 

Advanced = 4 (61 - 80) 

Excellent = 5 (80>) 

13   

Jumlah 

Industri Media 

(jumlah) 

2% 

Beginner = 1 (10 = <) 

Growing = 2 (11 - 20) 

Intermediate = 3 (21 - 30) 

Advanced = 4 (31 - 40) 

Excellent = 5 (40 = >) 

14   

Jumlah Produk 

Bersertifikasi 

Halal (jumlah) 

2% 

Beginner = 1 (30 = <) 

Growing = 2 (31 - 60) 

Intermediate = 3 (61 - 90) 

Advanced = 4 (91 - 120) 

Excellent = 5 (120 = >) 

15   

Waktu 

pelayanan 

sertifikasi halal 

2% 

Beginner = 1 (12 minggu  = >) 

Growing = 2 (10 – 12 minggu ) 

Intermediate = 3 (7 – 9 minggu) 

Advanced = 4 (4 – 6 minggu) 

Excellent = 5 (4 minggu  = <) 

16   

Ketersediaan 

BPJPH/Organis

asi 

Islam/Ulama 

yang bisa 

melakukan 

sertifikasi halal 

2% 

Beginner = 1 (belum adanya MUI, 

BPJPH/Satgas Kemenag, LPH) 

Growing = 2 (belum adanya 

BPJPH/Satgas Kemenag dan LPH, 

sudah ada MUI) 

Intermediate = 3 (belum adanya 

LPH, sudah ada BPJPH/Satgas 

Kemenag dan MUI) 

Advanced = 4 (sudah adanya MUI, 

BPJPH/Satgas Kemenag, LPH) 

Excellent = 5 (sudah ada MUI dan 

BPJPH/Satgas Kemenag serta LPH 

lebih dari satu) 

17  

Keuangan 

Komersial 

Syariah 

Pertumbuhan 

Aset 

Perbankan 

Syariah dan 

BPRS (persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (5 = <) 

Growing = 2 (6 - 10) 

Intermediate = 3 (11 - 15) 

Advanced = 4 (16 - 20) 

Excellent = 5 (= > 20) 
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18   

Pangsa Pasar 

Bank Syariah 

dan BPRS 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (0 - 2) 

Growing = 2 (2,1 - 4) 

Intermediate = 3 (4,1 - 6) 

Advanced = 4 (6,1 - 8) 

Excellent = 5 (8 = >) 

19   

Jumlah 

Rekening 

Syariah 

Nasabah 

terhadap total 

Populasi 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (0 - 2) 

Growing = 2 (2,1 - 4) 

Intermediate = 3 (4,1 - 6) 

Advanced = 4 (6,1 - 8) 

Excellent = 5 (= > 8) 

20   

Jumlah Outlet 

(KC, KCP, KK 

dan LSB) Bank 

Syariah dan 

BPRS terhadap 

total Outlet 

Perbankan 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (25 = <) 

Growing = 2 (25 - 50) 

Intermediate = 3 (51 - 75) 

Advanced = 4 (76 - 100) 

Excellent = 5 (= > 100) 

21   

Jumlah 

Rekening 

Payroll ASN di 

Perbankan 

Syariah 

terhadap 

Populasi ASN 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (5 = <) 

Growing = 2 (5 - 10) 

Intermediate = 3 (11 - 15) 

Advanced = 4 (16 - 20) 

Excellent = 5 (= > 20) 

22  

 

Jumlah dana 

APBD yang 

ditempatkan 

di perbankan 

syariah 

terhadap total 

APBD (persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (5 = <) 

Growing = 2 (5 - 10) 

Intermediate = 3 (11 - 15) 

Advanced = 4 (16 - 20) 

Excellent = 5 (= > 20) 

23   

Pangsa Pasar 

IKNB Syariah 

terhadap total 

IKNB Kab/Kota 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (0 - 1,25) 

Growing = 2 (1,26 - 2,5) 

Intermediate = 3 (2,6 - 3,75) 

Advanced = 4 (3,76 - 5,0) 

Excellent = 5 (= > 5,1) 
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24   

Jumlah 

Kepesertaan 

IKNBS per kota 

(jumlah jiwa) 

1,5% 

Beginner = 1 (50.000 = <) 

Growing = 2 (50.001 - 100.000) 

Intermediate = 3 (100.001 - 

150.000) 

Advanced = 4 (150.001 - 200.000) 

Excellent = 5 (= > 200.001) 

25   

Jumlah 

pelaku/entitas 

IKNBS di 

daerah 

(jumlah 

lembaga dan 

kantor cabang) 

1,5% 

Beginner = 1 (20 = <) 

Growing = 2 (21 - 30) 

Intermediate = 3 (31 - 40) 

Advanced = 4 (41 - 50) 

Excellent = 5 (50 = >) 

26   

Jumlah 

investor pasar 

modal syariah 

(saham, sukuk, 

reksa dana) 

terhadap 

populasi 

(persen) 

1,5% 

Beginner = 1 (< 0,1) 

Growing = 2 (0,2 - 0,5) 

Intermediate = 3 (0,6 - 1,0) 

Advanced = 4 (1,1 - 5,0) 

Excellent = 5 (5,1 = >) 

27  
Keuangan Sosial 

Syariah 

Jumlah 

Lembaga Amil 

Zakat Daerah 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 1) 

Growing = 2 (2 - 3) 

Intermediate = 3 (4 - 5) 

Advanced = 4 (6 - 7) 

Excellent = 5 (7 = >) 

28   

Pengumpulan 

Zakat di 

Daerah (nilai) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 50 M) 

Growing = 2 (51 M - 100 M) 

Intermediate = 3 (101 M - 150 M) 

Advanced = 4 (151 M - 200 M) 

Excellent = 5 (201 M = >) 

29   

Pengumpulan 

Wakaf di 

Daerah (nilai) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 1 M) 

Growing = 2 (1,1 M - 2 M) 

Intermediate = 3 (2,1 M - 3 M) 

Advanced = 4 (3,1 M - 4 M) 

Excellent = 5 (4 M = >) 

30   

Jumlah Nazhir 

Wakaf 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 1) 

Growing = 2 (2 - 3) 

Intermediate = 3 (4 - 5) 

Advanced = 4 (6 - 7) 
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Excellent = 5 (7 = >) 

31   

Jumlah 

Institusi 

Keuangan 

Mikro Syariah 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 -5) 

Growing = 2 (6 - 10) 

Intermediate = 3 (11 - 15) 

Advanced = 4 (16 - 20) 

Excellent = 5 (20>) 

32  

Promosi, 

Edukasi, dan 

Riset 

Tingkat 

Literasi 

Ekonomi 

Syariah 

(persen) 

3% 

Beginner = 1 (10 = <) 

Growing = 2 (10 - 15) 

Intermediate = 3 (16 - 20) 

Advanced = 4 (21 - 25) 

Excellent = 5 (25 = >) 

33   

Jumlah Event 

Ekonomi 

Syariah per 

tahun 

(Festival/Ekshi

bisi/Pameran/

Seminar/Webi

nar) (jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (5<) 

Growing = 2 (6 - 10) 

Intermediate = 3 (11 - 15) 

Advanced = 4 (16 - 20) 

Excellent = 5 (20>) 

34   

Jumlah 

Program Studi 

Ekonomi 

Syariah 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 1) 

Growing = 2 (2 - 3) 

Intermediate = 3 (4 - 5) 

Advanced = 4 (5 - 6) 

Excellent = 5 (6 = >) 

35   

Jumlah Dosen 

Ekonomi 

Syariah 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 100) 

Growing = 2 (101 - 500) 

Intermediate = 3 (501 - 1000) 

Advanced = 4 (1001 - 1500) 

Excellent = 5 (1500 = >) 

36  

Bisnis dan 

Kewirausahaan 

Syariah 

Jumlah 

Peserta 

Pelatihan 

Kewirausahaa

n Per Tahun 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 100) 

Growing = 2 (101 - 200) 

Intermediate = 3 (201 - 300) 

Advanced = 4 (301 - 400) 

Excellent = 5 (400 = >) 
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37   

Jumlah 

Kegiatan 

Bimtek Usaha 

untuk UMKM 

per tahun 

(jumlah) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 1) 

Growing = 2 (2 - 3) 

Intermediate = 3 (4 - 5) 

Advanced = 4 (6 - 7) 

Excellent = 5 (7 = >) 

38  

Dukungan dan 

Fasilitas 

Pengembangan 

Inovasi 

pengembanga

n ekonomi dan 

keuangan 

syariah 

(akumulasi) 

2% 

Beginner = 1 (tidak ada) 

Growing = 2 (1 – 2 inovasi) 

Intermediate = 3 (3 – 4 inovasi) 

Advanced = 4 (5 – 6 inovasi) 

Excellent = 5 (6 inovasi = >) 

39   

Dukungan Unit 

Kelembagaan 

Daerah untuk 

Pengembanga

n Ekonomi dan 

Keuangan 

Syariah 

(bentuk) 

2% 

Beginner = belum ada 

Growing = penugasan personil/tim 

ad hoc 

Intermediate = penugasan 

unit/dinas 

Advanced = pembentukan lembaga 

khusus 

Excellent = efektifitas lembaga 

khusus yg dibentuk 

40   

Dukungan 

Pembiayaan 

Anggaran 

Daerah untuk 

Pengembanga

n Ekonomi dan 

Keuangan 

Syariah 

terhadap total 

APBD per 

tahun (persen) 

3% 

Beginner = 1 (0 - 2) 

Growing = 2 (3 - 5) 

Intermediate = 3 (6 - 8) 

Advanced = 4 (9 - 11) 

Excellent = 5 (11 = >) 

41   

Dukungan 

Kebijakan 

Program 

Pengembanga

n Ekonomi dan 

Keuangan 

Syariah 

Daerah 

2% 

Beginner = 1 (belum ada) 

Growing = 2 (tercantum di RKP) 

Intermediate = 3 (tercantum di 

RPJMD) 

Advanced = 4 (tercantum di RKP 

dan RPJMD) 

Excellent = 5 (tercantum di RKP, 

RPJMD dan visi misi Kepala Daerah) 

 Total Bobot Aspek Ekonomi Syariah 70%  



 

92 
 

      

 Total Bobot Seluruh Aspek 100%  

 

PENGHARGAAN KOTA MADANI 

Daerah yang berkomitmen melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan 

syariah mengukur perkembangannya berdasarkan capaian indikator-indikator ekonomi 

dan keuangan syariah. Capaian tersebut dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh 

perkembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah serta seberapa efektif kebijakan 

penerapan konsep Kota Madani. Jika ekonomi dan keuangan syariah di daerah 

berkontribusi pada nilai tambah dan ketahanan ekonomi daerah bisa dikatakan sektor 

ekonomi syariah di daerah dimaksud perkembangannya cukup berarti bagi 

perkembangan ekonomi daerah. Pengukuran tersebut dilakukan melalui asesmen 

internal maupun asesmen eksternal. 

Hasil pengukuran skor total indikator berupa perkalian bobot dengan nilai yang 

didapat menghasilkan angka total. Angka total tersebut menjadi penilaian apakah suatu 

daerah efektif mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pengukuran tersebut 

dibagi dalam lima skala yang sekaligus menggambarkan posisi suatu daerah. Nilai 

tersebut dapat dijelaskan dalam lima skala kategori yaitu (1) Beginner, (2) Growing, (3) 

Intermediate, (4) Advanced, dan (5) Excellent. Kabupaten/Kota yang mendapatkan total 

nilai 1 hingga 100 tergolong dalam kategori “Beginner” dalam konteks penerapan Kota 

Madani; sedangkan Kabupaten/Kota yang mendapatkan total nilai 101 hingga 200 

mendapatkan predikat “Growing”; Kabupaten/Kota dengan total nilai 201 hingga 300 

mendapatkan peringkat “Intermediate”; Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai 301 

hingga 400 memperoleh peringkat “Advanced”, dan; Kabupaten/Kota yang memeproleh 

nilai 401 hingga 500 menerima predikat “Excellent dalam pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah di daerahnya. 

Konsep posisi Kabupaten/Kota tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

No Nilai Kategori 

1 1 s/d 100 Beginner 

2 101 s/d 200 Growing 

3 201 s/d 300 Intermediate 

4 301 s/d 400 Advanced 

5 401 s/d 500 Excellent 

          

Pada tingkat nasional, tindaklanjut dari penilaian ini berupa penghargaan yang 

diterima oleh daerah tingkat Kabupaten/Kota atas sejauh mana capaian pengembangan 

ekonomi dan keuangan syariah di daerah tersebut. Penghargaan tersebut 

mencerminkan tingkat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berbeda 
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antar daerah, bukan mencerminkan berhasil atau tidaknya dalam pengembangan 

ekonomi dan keuangan syariah. Penghargaan tersebut dapat dianugerahi pada berbagai 

kesempatan oleh Presiden sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 

Syariah atau oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan 

Keuangan Syariah. 
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LAMPIRAN 

FORMULIR PENILAIAN 

KOTA MADANI 

No Aspek Sub Aspek Indikator Bobot 
Nilai 

Indikator 
Nilai 

Skor 
(Bobot X Nilai) 

1 
Non-

Ekonomi 

Pendidikan dan 

Kesehatan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (indeks) 

2%  

  

2  
Kebahagiaan 

Masyarakat 

Indeks Kebahagiaan 

Masyarakat (indeks) 
2%  

  

3  Stabilitas Sosial 

Jumlah Kejadian 

Kejahatan (Statistik 

Kriminal BPS) 

2%  

  

4  
Infrastruktur 

dan Lingkungan 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(indeks) 

2%  

  

5  Kebudayaan 

Indeks 

Pembangunan 

Kebudayaan 

(indeks) 

2%  

  

Total Bobot Aspek Non-Ekonomi 10%    

        

6 
Makro 

Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(persen) 

4%  

  

7  Inflasi 
Tingkat Inflasi 

(persen) 
4%  
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8  Gini Rasio Gini Rasio (angka) 4%  

  

9  Kemiskinan 
Tingkat Kemiskinan 

(persen) 
4%  

  

10  Pengangguran 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (persen) 

4%  

  

Total Bobot Aspek Markoekonomi 20%    

        

11 Ekonomi 
Industri Halal 

dan Pariwisata 

Jumlah Destinasi 

Wisata Ramah 

Muslim (jumlah/ 

tersedianya fasilitas 

peribadatan dan 

makanan halal) 

3%  

  

12   
Jumlah Industri 

Kerajinan (jumlah) 
2%  

  

13   
Jumlah Industri 

Media (jumlah) 
2%  

  

14   

Jumlah Produk 

Bersertifikasi Halal 

(jumlah) 

2%  
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15   
Waktu pelayanan 

sertifikasi halal 
2%  

  

16  

Keuangan 

Komersial 

Syariah 

Pertumbuhan Aset 

Perbankan Syariah 

dan BPRS (persen) 

1,5%  

  

17   

Pangsa Pasar Bank 

Syariah dan BPRS 

(persen) 

1,5%  

  

18   

Jumlah Rekening 

Syariah Nasabah 

terhadap total 

Populasi (persen) 

1,5%  

  

19   

Jumlah Outlet (KC, 

KCP, KK dan LSB) 

Bank Syariah dan 

BPRS terhadap total 

Outlet Perbankan 

(persen) 

1,5%  

  

20   

Jumlah Rekening 

Payroll ASN di 

Perbankan Syariah 

terhadap Populasi 

ASN (persen) 

1,5%  

  

21  

 

Jumlah dana APBD 

yang ditempatkan 

di perbankan 

syariah terhadap 

total APBD (persen) 

1,5%  

  

22   

Pangsa Pasar IKNB 

Syariah terhadap 

total IKNB Kab/Kota 

(persen) 

1,5%  
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23   

Jumlah Kepesertaan 

IKNBS per kota 

(jumlah jiwa) 

1,5%  

  

24   

Jumlah 

pelaku/entitas 

IKNBS di daerah 

(jumlah lembaga 

dan kantor cabang) 

1,5%  

  

25   

Jumlah investor 

pasar modal syariah 

(saham, sukuk, 

reksa dana) 

terhadap populasi 

(persen) 

1,5%  

  

26  
Keuangan Sosial 

Syariah 

Jumlah Lembaga 

Amil Zakat Daerah 

(jumlah) 

3%  

  

27   
Pengumpulan Zakat 

di Daerah (nilai) 
3%  

  

28   

Pengumpulan 

Wakaf di Daerah 

(nilai) 

3%  

  

29   
Jumlah Nazhir 

Wakaf (jumlah) 
3%  

  

30   

Jumlah Institusi 

Keuangan Mikro 

Syariah (jumlah) 

3%  

  

31  

Promosi, 

Edukasi, dan 

Riset 

Tingkat Literasi 

Ekonomi Syariah 

(persen) 

3%  
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32   

Jumlah Event 

Ekonomi Syariah 

per tahun 

(Festival/Ekshibisi/P

ameran/Seminar/W

ebinar) (jumlah) 

3%  

  

33   

Jumlah Program 

Studi Ekonomi 

Syariah (jumlah) 

3%  

  

34   Jumlah Dosen 

Ekonomi Syariah 

(jumlah) 

3%  

  

35  

Bisnis dan 

Kewirausahaan 

Syariah 

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Kewirausahaan Per 

Tahun (jumlah) 

3%  

  

36   

Jumlah Kegiatan 

Bimtek Usaha untuk 

UMKM per tahun 

(jumlah) 

3%  

  

37  

Dukungan dan 

Fasilitas 

Pengembangan 

Inovasi 

pengembangan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

(akumulasi) 

2%  

  

38   

Dukungan Unit 

Kelembagaan 

Daerah untuk 

Pengembangan 

Ekonomi dan 

Keuangan Syariah 

(bentuk) 

2%  

  

39   

Dukungan 

Pembiayaan 

Anggaran Daerah 

untuk 

Pengembangan 

Ekonomi dan 

Keuangan Syariah 

terhadap total 

3%  
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APBD per tahun 

(persen) 

40   

Dukungan 

Kebijakan Program 

Pengembangan 

Ekonomi dan 

Keuangan Syariah 

Daerah 

2%  

  

Total Bobot Aspek Ekonomi Syariah 70%    

Total Bobot Seluruh Aspek 100%    
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