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Abstract

Socialization and education are the responsibility between Islamic banking and Islamic Banking
Stakeholders. Market share of Islamic Banking in Indonesia until December 2012 of 4.61% is still below the
target of 5% which is the achievement of the previous five years of service in 2008. This research is a
qualitative descriptive study conducted by literature study, and aims to find out the alternative
dissemination of Islamic Banking and public education to increase market share. The steps which can be
taken to socialize and educate the public of Islamic Banking among others is by expanding the zones of public
education, establishing strategic alliances, bringing together themes of public education, providing an
adequate budget, using public communication tools, and introducing the real example from the government.
Key words: socialization and public education, Islamic banking, market share, government
Abstrak
Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah adalah tanggung jawab bersama antara perbankan syariah dan
para pemanguku kepentingan perbankan syariah. Market share perbankan syariah di Indonesia hingga
Desember 2012 berada pada 4,61% masih di bawah target 5% yang merupakantarget pencapaian lima tahun
sebelumnya, yaitu tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dilakukan melalui
studi literature, dan bertujuan untuk mengembangkan alternatif dalam sosialisasi dan edukasi publik
perbankan syariah untuk meningkatkan market share. Tahapan langkah yang dapat dilakukan dalam
sosialisasi dan edukasi publik tentang perbankan syariah adalah dengan memperluas wilayah edukasi publik,
membangun aliansi strategis, menyatukan tema edukasi public, menyediakan anggaran yang memadai,
menggunakan alat komunikasi, dan memperkenalkan contoh nyata dari pemerintah.
Kata kunci: sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, perbankan syariah, market share,
pemerintah
Pendahuluan
Berdasarkan hasil penelitian pada awal tahun
2000‐an hasil kerjasama BI dengan beberapa
perguruan tinggi, menunjukkan rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap perbankan
syariah. Hingga sekarang, rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi
tantangan tersendiri dalam pengembangan
perbankan syariah sebagaimana dikemukakan oleh
Kepala Departemen Perbankan Syariah BI, Edy
Setiadi bahwa salah satu tantangan penting dalam
pengembangan perbankan syariah adalah perlunya
upaya meningkatkan pemahaman dan preferensi
1
masyarakat menggunakan perbankan syariah .

1

Pernyataan disampaikan pada
pembukaan penyelenggaraan Expo iB
Vaganza,22 April 2013 di Plaza Medan Fair,
Medan, Sumatera dalam
http://ekonomisyariah.info/blog/2013/04/22/i
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Hasil kerjasama penelitian BI dengan Universitas
Dipenegoro, menyebutkan bahwa pengetahuan
tentang perbankan syariah sangat dipengaruhi
sikap masyarakat terhadap produk‐produk
perbankan syariah. Dari hasil penelitian terlihat
bahwa sebagian besar responden menyatakan
tidak tahu (84,40 persen) produk‐produk
2
perbankan syariah . Dalam kerjasama penelitian
antara
BI
dengan
Universitas
Brawijaya
menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat
terhadap bank syariah masih rendah, dan sebagai
konsekuensinya, sosialisasi kepada masyarakat
ndustri‐perbankan‐syariah‐gelar‐expo‐ib‐
vaganza/ diakses 1 Juni 2013
2
Bank Indonesia dan Universitas
Diponegoro, 2000.
Ringkasan Eksekutif
Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku
Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
hlm. 13
40
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3

luas menjadi kebutuhan yang mendesak . Hasil
penelitian BI bekerjasama dengan Intitut Pertanian
Bogor menyebutkan bahwa dari seluruh
responden yang mengaku “pernah mendengar”
tentang bank syariah, dan yang kemudian
mengaku “tahu” hanya 86,9 persen dari yang
4
mendengar tersebut . Dengan pengetahuan yang
masih rendah tersebut, kesan pokok yang muncul
adalah bahwa bank syariah adalah sebagai “bank
Islami” (72,8%), dan “bank sistem bagi hasil”
(46,3%). Sementara untuk yang mengaku tahu,
pengetahuan pokok yang dimiliki adalah bahwa
bank syariah adalah “bank sistem bagi hasil”,
“bank yang berbasiskan syariah sagama” dan
“bank yang sesuai dengan prinsip‐prinsip syariah”.
Tampak bahwa, belum satu pun alasan ekonomi
yang muncul dari responden, misalnya yang
menyatakan “bank syariah adalah bank yang lebih
menguntungkan dan lebih adil secara ekonomi”
sehingga impilkasi dari temuan ini, disarankan agar
“rasionalitas ekonomi” harus lebih dikedepankan
dalam mengkomunikasikan kelebihan bank syariah
5
kepada khalayak .
Memperhatikan hasil‐hasil penelitian tersebut di
atas, maka sebagai langkah nyata upaya
pengembangan perbankan syariah di Indonesia, BI
merumuskan
sebuah
Grand
Strategi
6
Pengembangan Pasar Perbankan Syariah , sebagai
strategi komprehensif pengembangan pasar yang
meliputi aspek‐aspek strategis antara lain program
sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih
luas dan efisien melalui berbagai sarana
komunikasi langsung, maupun tidak langsung
(media cetak, elektronik, online/web‐site), yang
bertujuan memberikan pemahaman tentang
kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam
edukasi, masyarakat betul‐betul dicerdaskan,
masyarakat diajak agar tidak berpikir sempit, tetapi
rasional, obyektif, berpikir untuk kepentingan
jangka panjang. Dengan demikian langkah awal

dalam pengembangan perbankan syariah dapat
dimulai dari menanamkan pemahaman yang baik
kepada masyarakat terhadap industri perbankan
syariah itu sendiri.
Kegiatan yang terkait dengan edukasi keuangan
merupakan
kegiatan
untuk
meningkatkan
pengetahuan masyarakat terhadap produk dan
jasa keuangan. Peningkatan pengetahuan ini
menjadi bagian salah satu pilar dalam kegiatan
keuangan inklusif mengingat salah satu alasan
masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga
keuangan
adalah
kurangnya
pemahaman
7
masyarakat tentang produk dan jasa keuangan .
BI juga menyusun Blue Print Perbankan Syariah
8
tahun 2002‐2011 yang memiliki empat sasaran,
masing‐masing sasaran tersebut dijabarkan dalam
inisiatif‐inisiatif strategis. Sasaran‐sasaran blue
print meliputi: pertama, kepatuhan pada prinsip
syariah; kedua, kehati‐hatian; ketiga peningkatan
efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi;
keempat; stabilitas sistem perbankan syariah dan
9
kemanfaatan bagi perekonomian. Rahmawati
dalam penelitiannya menemukan bahwa empat
sasaran blue print yang dijabarkan dalam inisiatif‐
inisiatif strategis secara umum sudah dilaksanakan.
Diantara inisiatif yang telah dilakukan adalah
meningkatkan pemahaman atas keuangan syariah
dan melakukan aliansi strategis dengan lembaga
terkait.
BI
pun
menyusun
Kebijakan
Akselerasi
10
Pengembangan Perbankan Syariah 2007‐2008 ,
yang didalamnya terdapat enam pilar akselerasi
pengembangan perbankan syariah. Salah satu pilar
tersebut adalah intensifikasi edukasi publik dan
aliansi mitra strategis sebagai salah satu langkah
yang harus dilakukan agar perbankan syariah di
Indonesia berkembang sesuai harapan.
BI pada 2007 juga menyusun Cetak Biru Edukasi
Masyarakat di Bidang Perbankan sebagai panduan
dalam edukasi perbankan. Dalam cetak biru

3

Bank Indonesia dan Universitas
Brawijaya ,2000. Executive Summary : Potensi,
Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap
Bank Syariah : Studi PadaWilayah Propinsi Jawa
Timur, hlm 19
4
Bank Indonesia dan Institut Pertanian
Bogor, 2004. Ringkasan Eksekutif Potensi,
Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap
Bank Syariah di Wilayah Sumatera Selatan, hlm.
6
5
Ibid, hlm. 6
6
Bank Indonesia, “Grand Strategi
Pengembangan Pasar Perbankan Syariah”
dalam www.bi.go.id, diakses tanggal 20 April
2013
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7

Booklet Perbankan Indonesia Edisi
Tahun 2012, Bank Indonesia
8
Bank Indonesia, 2002. Cetak Biru
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,
dalam www.bi.go.id, tanggal diakses 20 April
2013
9
Rahmawati, Lilik. 2008. Analisis
Terhadap Blue Print Bank Indonesia Untuk
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,
Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel,
Surabaya
10
Bank Indonesia, 2007. Kebijakan
Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah
2007‐2008 (e‐book).
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tersebut, disebutkan pola strategi edukasi
masyarakat di bidang perbankan dalam jangka
pendek antara lain adalah melaksanakan program
edukasi untuk meningkatkan awareness terhadap
kelembagaan serta produk dan jasa perbankan
syariah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar
11
perbankan syariah .
Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
mengembangkan strategi sosialisasi dan edukasi
perbankan syariah yang sudah dilaksanakan oleh
BI. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah
bukanlah mutlak tanggung jawab BI tetapi
sosialisasi dan edukasi tersebut dapat dilakukan
secara bersama dengan melibatkan para
stakeholder perbankan syariah di Indonesa.
Diharapkan kontribusi penelitian ini adalah
menjadi pelengkap atas apa yang telah
dilaksanakan BI dalam sosialisasi dan edukasi
perbankan syariah serta dapat dipertimbangkan
dalam mengembangkan perbankan syariah di
Indonesia.
Rumusan Masalah
Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah penting
dilaksanakan secara kontinyu agar masyarakat
memahami industri perbankan syariah. Sosialisasi
dan edukasi telah dilaksanakan oleh BI bersama
dengan stakeholders perbankan syariah di
Indonesia. Namun demikian hasil sosialiasi
tersebut belum mampu menghapus mispersepsi
terhadap industri perbankan syariah. Oleh karena
itu perlu dilakukan suatu kajian atas upaya‐upaya
untuk
penyempurnaan
apa
yang
telah
dilaksanakan dalam sosialisasi dan edukasi
perbankan syariah.
Tinjauan Pustaka
1.Edukasi Publik Perbankan Syariah
Dalam rangka mendukung pencapaian market
share perbankan syariah di Indonesia, maka
sosialisasi dan edukasi publik perbankan syariah
harus
dilaksanakan
sehingga
diharapkan
masyarakat akan paham dengan industri
perbankan syariah beserta produk dan layanannya.
Dalam edukasi publik dan aliansi strategis, kegiatan
12
yang dilakukan adalah :
Melakukan sosialisasi kepada organisasi massa
(Islam) untuk mendorong kemitraan dengan
perbankan syariah dalam pengelolaan aset
keuangan (Muhamadiyah, NU, dan lain‐lain).

11

Bank Indonesia, 2007. Cetak Biru
Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan
12

Ibid. Kebijakan Akselerasi ..........

hlm.10
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Melaksanakan sosialisasi kepada berbagai asosiasi
industri/Kadin/kelompok bisnis dan kepada media
massa.
Iklan layanan masyarakat secara massal + public
figure, variety talk show, live show on TV/Radio,
billboard bekerjasama dengan mitra strategis
(antara lain PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi
Syariah)).
Menyelenggarakan Pasar Rakyat Syariah yang
menghadirkan perbankan syariah dan berbagai
usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal
serta hiburan kepada masyarakat.
Mengadakan aliansi dengan MUI dan lembaga
lainnya (seperti Perguruan Tinggi, lembaga
training) untuk menyampaikan pesan terkait
dengan perbankan syariah.
Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
(antara lain public figures, bank syariah, PKES)
untuk sosialisasi perbankan syariah.
Realisasi kegiatan dalam edukasi publik antara lain
melalui kegiatan bersama BI dengan mitra
aliansinya pada Indonesia International Motor
Show (IIMS) tahun 2010 dimana kegiatan tersebut
mendapat dukungan penuh dari BI dan sembilan
13
bank syariah terkemuka . Produk iB (Islamic
Banking) yang diperkenalkan pada ajang tersebut
adalah pembiayaan KPM iB, KKB iB serta layanan
ATM Hall. Disamping itu juga dilaksanakan Expo iB
14
Vaganza di Medan yang diselenggarakan forum
Markom (marketing communication) Perbankan
Syariah dan BI yang diikuti seluruh bank umum
syariah dan unit usaha syariah perbankan di
Indonesia. Kegiatan lainnnyayaitu Bobo Fair 2012
di Jakarta dan Surabaya (kerjasama dengan
perbankan syariah), dengan tujuan lebih
mendekatkan
perbankan
syariah
dengan
masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki
13

BI: Bank Syariah Buat Terobosan Baru
dalam Ajang IIMS 2010, dalam
http://www.infobanknews.com/2010/07/bi‐
bank‐syariah‐buat‐terobosan‐baru‐dalam‐
ajang‐iims‐2010/, diakses 1 Juni 2013. BI dan
sembilan bank syariah yaitu Bank Syariah
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI
Syariah, Danamon Syariah, BRI Syariah, Bukopin
Syariah, BCA Syariah, HSBC Amanah dan CIMB
Niaga Syariah menjadi sponsor utama kegiatan
tersebut.
14
Industri Perbankan Syariah Gelar Expo
iB Vaganza, dalam
http://ekonomisyariah.info/blog/2013/04/22/i
ndustri‐perbankan‐syariah‐gelar‐expo‐ib‐
vaganza/ diakses 1 Juni 2013
42
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anak‐anak usia baru lahir sampai usia sekolah
15
menengah pertama . Selain itu BI juga turut
berpartisipasi aktif dalam kegiatan The 1st
International Islamic Financial Inclusion Summit
(IFIS) di Surakarta, serta bekerjasama dengan
Kantor Perwakilan BI dalam sosialisasi di daerah
seperti Banyumas, Serang, Makasar, Cianjur dan
Gorontalo. Selanjutnya telah dilakukan pula
berbagai kegiatan seperti Training of Trainers
(TOT) Perbankan Syariah bekerjasama dengan
STAI Solok Nan Indah, sosialisasi dan bantuan
teknis antra lain dalam Seminar Umum Ekonomi
Syariah‐
UNJ;
Diskusi
Jakarta
Foreign
Correspondence Club; Bincang‐Bincang Ramadhan
dengan Jurnalis Ekonomi Syariah; The 3rd Muslim
World Biz; dan Workshop ASBANDA. Selain itu,
permintaan kegiatan wawancara oleh media
antara lain kepada Majalah Kontan, Majalah
Investor, Bloomberg, Komunitas Jurnalis Radio,
Jurnalis Ekonomi Syariah, Jurnalis Kementerian
Agama dan MQ TV.
Menjelang berakhirnya tahun 2012, dilaksanakan
program bulan ekonomi syariah pada bulan
November ‐ Desember 2012 yang diawali oleh
Forum Riset Ekonomi Syariah (bekerjasama dengan
IAEI) di Pekanbaru serta diakhiri oleh Seminar
Akhir Tahun Perbankan Syariah, Bazar Perbankan
Syariah dan Lecture Series Tokoh Keuangan Syariah
Internasional bekerja sama dengan IDB di bulan
16
Desember 2012 .
3.3. Landasan Edukasi Perbankan
Dalam Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang
17
Perbankan disebutkan bahwa edukasi yang
dilakukan pada intinya merupakan pemberian
informasi dan pemahaman kepada masyarakat
mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta
produk dan jasa yang ditawarkan bank. Mengingat
edukasi kepada masyarakat di bidang perbankan
sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan
hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen
pengguna produk dan jasa perbankan dengan bank
sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk
dan jasa kepada nasabah, maka pelaksanaannya
harus dilakukan dengan perencanaan yang matang

15

Bank Indonesia, Outlook Perbankan
Syariah 2013, hlm. 10
16
Ibid,Outlook Perbankan ......hlm 10‐11
17
Seluruh bagian dalam tulisan ini
penulis rangkum dari Cetak Biru Edukasi
Masyarakat di Bidang Perbankan yang
dikeluarkan oleh BI, hasil kerjasama Bank
Indonesia dengan bank‐bank dan asosiasi‐
asosiasi perbankan yang tergabung dalam
Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang
Keuangan, 2007
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serta melibatkan stakeholders yang terkait industri
perbankan.
Integrasi dan koordinasi program‐program edukasi
masyarakat di bidang perbankan secara
keseluruhan dituangkan dalam Cetak Biru Edukasi
Masyarakat
di Bidang Perbankan dengan visi mewujudkan
masyarakat yang memiliki pengetahuan dan
informasi yang memadai, percaya diri, memahami
fungsi dan peran, serta manfaat dan risiko produk
jasa bank sehingga dapat mengelola keuangan
secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat di masa datang. Visi tersebut
dijabarkan dalam empat tujuan utama yaitu :
1. Membangun minat masyarakat pada perbankan
(bank‐minded & awareness)
2.
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran
akan hak dan kewajiban nasabah
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
aspek kehati‐hatian dalam melakukan transaksi
keuangan (risk awareness); dan
4.
Meningkatkan
pengenalan
terhadap
ketersediaan sarana pengaduan dan mekanisme
penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan
permasalahan dengan bank.
Mengingat edukasi masyarakat di bidang
perbankan merupakan program berkelanjutan
yang memiliki rentang waktu yang cukup lama,
maka dalam pelaksanaannya perlu dikelompokkan
ke dalam program‐program jangka pendek
(periode 1‐2 tahun) dan program jangka panjang
(periode 3‐5 tahun) disesuaikan dengan situasi dan
kondisi masyarakat serta perkembangan industri
perbankan ke depan.
Agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan
baik mulai dari materi sampai dengan media yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan
program tersebut, maka pola pendekatan yang
dipilih adalah dengan menggunakan pendekatan
target kelompok masyarakat yang akan diedukasi.
Dalam hal ini, telah diidentifikasi 5 (lima) kelompok
besar masyarakat sebagai target pelaksanaan
edukasi, yaitu:
1. Kelompok pelajar;
2. Kelompok mahasiswa;
3. Kelompok professional;
4.Kelompok lembaga penunjang perekonomian
(termasuk penegak hukum dan instansi
pemerintah terkait);
5. Kelompok lain‐lain (termasuk ibu rumah tangga,
sektor informal, dan sebagainya)
Sementara itu, untuk memberikan kejelasan
mengenai arah pada yang telah disusun akan
ditetapkan tiga indikator utama edukasi, yaitu:
1. meningkatnya awareness
2. terwujudnya perubahan perilaku
3. terwujudnya masyarakat yang bank minded
Pola Strategi Jangka Pendek
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Pola strategi jangka pendek sekurang‐kurangnya
mencakup hal‐hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan program edukasi untuk
meningkatkan awareness terhadap kelembagaan,
produk dan jasa perbankan, hak dan kewajiban
nasabah, aspek kehati‐hatian dalam melakukan
transaksi keuangan (risk awareness), serta sarana
dan mekanisme pengaduan atau penyelesaian
permasalahan dengan perbankan.
2.
Melaksanakan program edukasi untuk
meningkatkan awareness terhadap kelembagaan
serta produk dan jasa perbankan syariah dalam
rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan
syariah.
3.
Melaksanakan program edukasi untuk
meningkatkan awareness terhadap kelembagaan
BPR dan meningkatkan citra BPR di masyarakat.
4. Melaksanakan program edukasi kepada
masyarakat luas tentang tindak kejahatan yang
menggunakan produk dan jasa perbankan dalam
upaya mencegah kemungkinan timbulnya kerugian
pada masyarakat.
5.
Melaksanakan program edukasi untuk
meningkatkan pemahaman penggunaan instrumen
sistem pembayaran non tunai secara aman.
Program‐program tersebut dilakukan dengan cara
antara lain:
1. Menjalin kerjasama dengan media massa untuk
meningkatkan awareness masyarakat terhadap
kelembagaan, produk dan jasa perbankan.
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
program edukasi dengan lembaga/institusi terkait.
3. Melakukan program edukasi kepada target
segment yang mempunyai pengaruh besar pada
kelompok masyarakat tertentu agar dalam jangka
panjang dapat menjadi change implementor,
misalnya: kaum intelektual yang diwakili oleh guru.
4. Melakukan program edukasi yang lebih
mengandalkan pada peran dari kalangan internal
perbankan.
Pola Strategi Jangka Panjang
Pola strategi jangka panjang yang akan
dilaksanakan merupakan bentuk kontinuitas dari
pola strategi jangka pendek yang telah
disempurnakan. Pola strategi jangka panjang
tersebut mencakup upaya‐upaya peningkatan
kualitas program edukasi yang telah dilakukan
sebelumnya
dengan
memperhatikan
dan
mengikuti dinamika serta kompleksitas produk dan
jasa perbankan, yang meliputi
namun tidak terbatas pada:
1. Memperluas cakupan wilayah edukasi melalui
kerjasama dengan media massa
untuk meningkatkan awareness masyarakat
terhadap kelembagaan, produk dan jasa
perbankan.
2.Memperluas dan mengintensifkan program
edukasi melalui integrasi program edukasi dengan
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kurikulum sekolah maupun penyempurnaan dan
pengkinian materi mengenai uang dan bank yang
sudah terdapat dalam kurikulum sekolah saat ini
dengan cara memanfaatkan jalur pendidikan
formal mulai dari sekolah dasar (SD) sampai
dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
3.Meningkatkan cakupan program, sasaran dan
wilayah edukasi melalui kerjasama dengan pihak‐
pihak terkait baik formal maupun non formal.
4.
Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terhadap fungsi, peranan dan kelembagaan bank
umum dan BPR baik konvensional maupun syariah
dalam mendukung perekonomian nasional.
5.
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
mengenai kinerja bank, sehingga masyarakat dapat
lebih bijaksana dalam menentukan pilihan aktifitas
perbankannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Realita Pemahaman Masyarakat
Perbankan Syariah

Terhadap

Dalam berbagai program edukasi dan komunikasi
perbankan syariah yang dilakukan selama tahun
2012, lebih difokuskan pada komunikasi
kesetaraan “parity” dan keunikan “distinctiveness”
produk perbankan syariah, dalam rangka
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
18
perbankan syariah .
Apa yang dilakukan BI
tersebut merupakan upaya untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang perbankan
syariah agar masyarakat memahami industri
perbankan syariah dan mungkin dapat menjadi
19
upaya menjawab stigma pada industri ini . Hasil
riset & survey BI yang dikutip Ismal menunjukkan
tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah

18

Ibid.Outlook Perbankan.....hlm. 11
Setidaknya ada tujuh stigma terhadap
perbankan syariah sebagaimana dilaporkan
19
oleh Majalah Sharing Edisi 47 Tahun V
November 2010 ”7 Stigma Perbankan Syariah”
yaitu (1) bank syariah hanya untuk umat Islam ?
(2) margin dalam skema murabahah (jual beli)
di bank syariah adalah istilah lain dari
bunga/riba di bank konvensional (3)
mengutang ke bank syariah sering dianggap
lebih mahal cicilannya karena tetap (4) bank
syariah kurang berprestasi di bisnis perbankan
nasional (5) bank syariah tidak murni syariah
karena masih dimiliki oleh bank konvensional
(6) bank syariah lemah dan atau terbatas dalam
produk, fitur, layanan dan jaringan. (7) istilah di
perbankan syariah sulit dipahami orang. hlm
10‐15
19
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20

(89% menerima prinsip syariah) . Tingginya minat
masyarakat terhadap bank syariah ditunjang
dengan sosialisasi dan edukasi publik perbankan
syariah yang dilakukan oleh BI dengan mitra
aliansinya tentunya diharapkan menghasilkan
masyarakat yang paham terhadap produk dan
layanan perbankan syariah serta pemahaman
masyarakat terhadap industri perbankan syariah
itu sendiri. Namun hingga sekarang masih terjadi
mispersepsi masyarakat terhadap produk dan
21
layanan perbankan syariah .
Winandar
menemukan dalam penelitiannya bahwa 56%
responden menilai target pasar perbankan syariah
22
di Indonesia hanya untuk umat Islam . Penelitian
yang dilakukan Robbani dengan responden 100%
muslim, menunjukkan 41% responden nasabah
BNI Syariah tidak tahu ada atau tidaknya unsur riba
di BNI Syariah, 45% tidak tahu perbedaan antara
23
bunga dan bagi hasil . Waluyo dan Waluyo juga
menemukan
50%
responden
penelitian
menyatakan setuju bahwa margin dalam skema
murabahah (jual beli) di bank syariah adalah istilah
lain dari bunga/riba di bank konvensional; dan
mayoritas juga setuju bahwa bank syariah tidak
murni syariah karena masih dimiliki oleh bank
24
konvensional . Fakta‐fakta tersebut menunjukkan
20

Ismal,
Rifki.
2012.
Blue
Print
Pengembangan Perbankan Syariah yang Ke‐
Indonesiaan, materi Seminar dan Musyawarah
Nasional ASBISINDO Jakarta, 21 Maret 2012,
hlm. 6
21
dikutip oleh Ascarya dalam makalahnya
pada
Seminar
“Urgensi
Riset
Dalam
Pengembangan Keilmuan Ekonomi Islam dan
Bisnis Syariah”, berjudul Peran Riset untuk
Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam
Pengembangan Ekonomi Islam dan Bisnis
Syariah, Bogor, April 2013
22
Winandar, Rudi. Evaluasi Strategi Bank
Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan
Syariah Indonesia, Thesis, Program Studi
Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Gajah Mada, 2011 . hlm 78
23
Robbani,
Shofa.2012.
Analisis
Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang
Ke”Syariahan” BNI Syariah (Studi Kasus BNI
Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta), Tesis,
Prodi Studi Agama dan Lintas Budaya, Minat
Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, UGM.
hlm 68
24
Waluyo, Bambang dan Waluyo, Yoyok
Sabar. 2013. Persepsi Masyarakat Kampus
Terhadap Stigma Perbankan Syariah (Studi
Pada Politeknik Negeri Jakarta dan Universitas
Indonesia), Perspektif, Jurnal Manajemen dan
Keuangan Bisnis, Vol. 2 No. 1 Januari 2013, hlm.
323‐335.
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bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap
perbankan syariah masih rendah.
2. Strategi Edukasi Perbankan Syariah
Memberi pemahaman dan pengetahuan yang
menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat
menjadi tanggung jawab bersama bagi para
praktisi perbankan syariah, ulama, akademisi
ataupun orang‐orang yang berkepentingan
terhadap kemajuan bank syariah dengan
melibatkan para stakeholders. Pengembangan
perbankan syariah Indonesia mempunyai landasan
yang kuat sebagaimana disebutkan di atas yaitu
cetak biru edukasi masyarakat di bidang
perbankan.
Kenyataan bahwa masih ada
mispersepsi
terhadap
industri
perbankan
menunjukkan perlunya upaya yang lebih untuk
mengembangkan industri ini. Oleh karena itu,
penulis memberikan usulan untuk usaha dalam
sosialisasi dan edukasi publik perbankan syariah
yang lebih yaitu :
Jangkauan edukasi diperluas
Jangkauan edukasi perlu diperluas baik dalam hal
target kelompok masyarakat yang dituju dalam
edukasi maupun media yang digunakan dalam
pelaksanaan
edukasi
tersebut.
Perluasan
jangkauan edukasi publik akan sangat membantu
perkembangan perbankan syariah. Selama ini
jangkauan edukasi publik seperti terfokus pada
kota‐kota besar. Perlu dilakukan upaya terintegrasi
sehingga edukasi perbankan syariah pun
menjangkau wilayah yang lebih lus hingga ke
pedesaan. Apalagi konsep bagi hasil dalam
perbankan syariah sebenarnya ada kemiripan
dengan apa yang dilakukan masyarakat pedesaan
seperti maro, mertelu dalam kerjasama
pemeliharaan hewan peliharaan. Hal tersebut
dapat menjadi modal dasar dalam pengenalan
perbankan syaraih dilihat dari cara kerja produk‐
produknya. Bahasa yang mudah dimengerti bagi
kalangan masyarakat pedesaan akan sangat
membantu mereka dalam memahami perbankan
syariah. Perlu dilibatkan tokoh masyarakat seperti
guru mengaji di pedesaan sebagai tokoh informal
dan perangkat desa sebagai tokoh formal.
Keterlibatan organisasi kepemudaan setempat,
PKK untuk ibu‐ibu serta melalui jalur kesenian
seperti wayang kulit dan ketoprak bagi masyarakat
Jawa untuk sosialisasi perbankan syariah untuk
masyarakat pedesaan mungkin cukup efektif.
Disamping itu keterlibatan langsung pihak bank
terjun ke pedesaan tentu akan membawa kesan
tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Jangankan
perbankan syariah, bank konvensional saja
mungkin mereka tidak kenal. Target sosialisasi dan
edukasi perbankan syariah di pedesaan tentu lebih
pada bagaimana agar mereka mengenal dulu apa
itu perbankan syariah dalam rangka menciptakan
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masyarakat yang memahami keunikan dan
keunggulan bank syariah serta nilai‐nilai dasar yang
melandasinya.
Setidaknya
dengan
mereka
mengenal hal‐hal tersebut akan tercipta pola pikir
bahwa perbankan syariah dapat menjadi solusi
dalam penyimpanan dana yang mereka miliki
maupun perbankan syariah sebagai tempat yang
dapat membantu mereka dalam masalah
permodalan bagi usaha‐usaha yang mereka
jalankan.
Aliansi strategis
Pelaksanaan edukasi harus dilakukan dengan
perencanaan yang matang serta melibatkan
stakeholders yang terkait dalam industri
perbankan. Oleh karena itu dalam proses edukasi
kepada masyarakat, maka pihak BI perlu beraliansi
dengan mitra strategisnya. Dalam aliansi strategis
harus diperhatikan mengenai faktor‐faktor yang
dapat mendukung suksesnya sebuah aliansi
sehingga aliansi strategis yang dijalin untuk
kegiatan sosialisasi dan edukasi publik perbankan
syariah memperoleh hasil yang optimal. Faktor‐
faktor suksesnya aliansi tersebut misalnya
mengenai komitmen manajemen, mempunyai visi
yang sama serta adanya program bersama yang
dapat dijalankan harus dipastikan ada dalam
aliansi yang dijalankan. Agar pelaksanaan edukasi
perbankan syariah berjalan secara masif maka BI
dalam melaksanakannya harus melibatkan pihak
lain yaitu para stakeholders perbankan syariah di
Indonesia. Pihak‐pihak yang dapat dijadikan mitra
dalam edukasi publik tidak dibatasi hanya pada
organisasi yang jelas‐jelas sudah mempunyai visi
dan misi pengembangan ekonomi, keuangan dan
perbankan Islam seperti Masyarakat Ekonomi
Syariah (MES). Pihak‐pihak lain yang potensial
untuk dijadikan mitra walaupun tidak mempunyai
visi dan misi pengembangan ekonomi, keuangan
dan perbankan Islam dapat dijadikan mitra,
misalnya organisasi kepemudaan, organisasi
profesi, serikat pekerja, organisasi keagamaan baik
yang berasaskan Islam maupun yang non Islam
mengingat mulai masuknya orang non Islam ke
dunia ekonomi, keuangan dan perbankan Islam.
Organisasi lain yang mempunyai basis massa pun
dapat dijadikan sebagai kader perbankan syariah.
Aliansi
strategis
dengan
lembaga‐lembaga
internasional
untuk
memperkuat
struktur
perbankan syariah juga dapat dilakukan. Pada
negara‐negara yang mayoritas penduduknya non
muslim seperti Inggris dan Singapura, mereka
sudah melirik industri keuangan dan perbankan
syariah. Hal tersebut menunjukkan konsep
keuangan syariah dapat diterima oleh masyarakat
yang mayoritas tidak beragama Islam. Oleh karena
itu dimungkinkan juga dalam melakukan sosialisasi
dan edukasi perbankan syariah beraliansi dengan
lembaga‐lembaga keagamaan non Islam. Hal yang
biasa saja ketika menggunakan public figure
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beragama Islam dalam kampanye perbankan
syariah Penggunaan public figure non Islam dalam
sosialisasi dan edukasi perbankan Islam seperti
yang pernah dilakukan dengan menggandeng Susi
Susanti peraih medali emas bulutangkis Olimpiade
1992, terbukti mendapat sambutan yang hangat
dari masyarakat karena Susi Susanti adalah non
Islam. Dengan demikian dimungkinkan juga jikalau
aliansi terjadi antara BI dengan lembaga
keagamaan non Islam dalam sosialiasi dan edukasi
perbankan syariah akan menjadi suatu nilai
tambah tersendiri baik pada kesan bahwa memang
perbankan Islam tidak ekslusif untuk umat Islam
tetapi juga mengalirnya dana ke perbankan Islam
yang berasal dari umat non Islam. Ide, riset dan
alternatif‐alternatif dapat berjalan dengan baik
ketika terdapat sinergi antara berbagai pihak
dalam sosialisasi dan edukasi perbankan syariah.
Aliansi muncul sebagai strategi dalam arti
membangun jaringan dengan perusahaan/pihak
lain yang mempunyai kemampuan dan bisa
dipercaya
dalam
menjalankan
sebuah
kegiatan/bisnis.
Dengan melakukan strategi
aliansi, maka keterbatasan sumber daya akan
dapat ditutupi dengan berbagai sumber daya
komplementer yang dimiliki oleh mitra aliansinya
untuk mampu mengerjakan suatu kegiatan dan
menciptakan sesuatu yang bernilai yang tidak
dapat dihasilkan oleh BI sendirian dalam sosialisasi
dan edukasi publik perbankan syariah.
Menyatukan tema edukasi
Tema edukasi yang sama dalam pelaksanaan
edukasi pada waktu yang bersamaan diharapkan
akan berdampak pada efektifnya pesan yang
disampaikan. Tema edukasi yang dipilih dapat
diatur sedemikian rupa yang dapat mudah diserap
oleh masyarakat. Tema tentang perbedaan
riba/bunga dengan bagi hasil mungkin sudah tidak
terlalu menarik bagi masyarakat karena sudah jelas
bahwa bunga bank adalah sesuatu yang
diharamkan. Tema yang dapat ditekankan adalah
pada keunggulan sistem bagi hasil dibandingkan
dengan bunga, dengan bahasa yang mudah
dimengerti.
Keunggulan
dalam
ketahanan
perbankan syariah dalam menghadapi terjangan
krisis moneter perlu dijadikan sebagai acuan
bagaimana perbankan syariah bekerja sehingga
terbebas dari lilitan krisis yang justru menjadi
masalah besar bagi perbankan ketika terjadi krisis
moneter 1997‐1998. Masyarakat yang semakin
rasional dalam memilih sesuatu termasuk jasa
perbankan, hendaknya diberikan pemahaman
melalui
contoh‐contoh
nyata
berdasarkan
pengalaman yang dilalui perbankan syariah. Bahwa
perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil
dan itu yang lebih dikenal oleh masyarakat
dibandingkan dengan produk jual beli seperti
murabahah, seharusnya pembiayaan berakad bagi
hasil menjadi porsi yang besar bagi perbankan
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syariah dalam penyaluran pembiayaan. Akan
tetapi yang terjadi kini, dari sisi pembiayaan
berdasarkan bagi hasil dan jual beli pada
perbankan syariah di Indonesia, mayoritas masih
ada pada pembiayaan dengan jual beli padahal jika
berbicara mengenai perbankan syariah masyarakat
lebih mengenalnya sebagai bank bagi hasil bukan
bank jual beli. Oleh karena itu dalam mengangkat
tema perlu diperhatikan dan dipertimbangkan
tentang apa yang sebenarnya masyarakat sudah
ketahui tentang perbankan syariah untuk
kemudian ditindaklanjuti dengan mengemukakan
contoh‐contoh nyata yang mengemukakan dengan
jelas keunggulan perbankan syariah dalam bidang
tertentu yang telah diketahui oleh masyarakat
sehingga
akan
menambah
kepercayaan
masyarakat pada perbankan syariah. Sementara
untuk hal‐hal yang masih belum diketahui
masyarakat, tema yang dipilih harus sesuai dengan
kebiasaan masyarakat sasaran sosialisasi den
edukasi. Misalnya pada kalangan PNS yang terbiasa
melakukan transaksi kredit pemilikan rumah
dengan bank konvensional karena mungkin dilhat
dari sisi kemudahan persyaratan dan kecepatan
dalam pencairan kredit, maka tema yang diusung
untuk sosialisasi produk perbankan syariah dalam
pengenalan produk haruslah dipilih tema yang
membawa pada keunggulan produk perbankan
syariah pada sisi pembiayaan pemilikan rumah.
Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan oleh
suatu bank baik konvensional maupun syariah
akan menjadi hal yang menyebabkan seorang
nasabah memilih bank baik itu terlepas apakah
nasabah tersebut beragama Islam maupun non
Islam. Harus diingat bahwa masyarakat yang
kategori “mengambang” dalam memilih antara
perbankan syariah dan perbankan konvensional
masih tinggi sehingga mereka akan mudah sekali
bergeser ke suatu bank hanya karena masalah
pelayanan yang mungkin dianggap oleh sebagian
kalangan tidak material tetapi bagi seseorang
menjadi hal yang penting seperti misalnya
pelayanan call center. Masyarakat perlu diberikan
sosialisasi bahwa datang ke perbankan syariah
lebih aman dan sama dengan perbankan
konvensional. Bahkan, harga yang ditawarkan
termasuk kompetitif.
Anggaran yang memadai
Salah satu cara memperkenalkan perbankan
syariah kepada masyarakat adalah dengan cara
sosialisasi yang masif dan preventif. Namun, bila
dikaitkan dengan modal yang dimiliki perbankan
syariah, maka akan minim bagi bank syariah
melakukan kegiatan sosialisasi secara preventif
dan masif dalam kurun waktu yang lama.
Pelaksanaan suatu kegiatan harus didukung
dengan pembiayaan yang mencukupi sehingga
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi publik
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perbankan syariah akan efektif mencapai
sasarannya antara lain karena adanya dukungan
pendaanaan. Iklan maupun media promosi yang
lain membutuhkan pendanaan yang memadai.
Beberapa waktu yang lalu pernah terdengar bahwa
biaya iklan salah satu bank swasta nasional
(konvensional) terkemuka di Indonesia masih lebih
besar daripada biaya iklan dari seluruh bank
syariah di Indonesia. Tentu hal tersebut cukup
memprihatinkan
di
tengah
ketidaktahuan
masyarakat terhadap perbankan syariah namun
untuk pengembangannya belum didukung oleh
pendanaan yang memadai.
Fakta membuktikan bahwa biaya untuk
mengembangkan bank syariah oleh Bank Indonesia
masih sangat kecil. Kecilnya market share ini
langsung
atau
tidak
langsung
disebabkan karena sedikitnya alokasi dana untuk
pengembangan bank syariah. Diperlukan dana
untuk edukasi dan pencerdasan masyarakat
tentang
bank
syariah. Promosi, pendidikan dan pelatihan
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya
beriklan di media massa membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Dengan demikian perlu ada bantuan
pada tahap awal untuk mensosialisasikan
perbankan syariah kepada masyarakat. Apalagi,
modal bank syariah di Indonesia masih dalam
tahap awal bila dibandingkan dengan perbankan
konvensional.
5. Memanfaatkan Alat Komunikasi (HP)
Alternatif lain yang mungkin dapat menjadi solusi
ialah dengan memanfaatkan HP.
Melalui
kerjasama dengan provider dapat diselipkan
pesan‐pesan tentang perbankan syariah. HP bagi
banyak lapisan masyarakat sekarang, sudah bukan
lagi barang mewah sehingga banyak kalangan dari
kelas bawah hingga kelas atas memilikinya karena
HP sudah menjadi kebutuhan. Pesan singkat
melalu SMS yang mengena akan dapat
menyadarkan masyarakat tentang perlunya
perbankan syariah dalam kehidupan seseorang.
Layaknya hidayah yang bisa dijemput oleh
siapapun, maka demikian juga perbankan syariah
bagi siapapun termasuk para pengguna HP.
Pemanfaatan HP dalam penyampaian pesan
tentang perbankan syariah dapat menjadi sebuah
terobosan untuk sosialisasi dan edukasi perbankan
syariah sehingga seseorang dapat menyadari
bahwa ada alternatif yang sesuai syariah dalam
berhubungan dengan perbankan, yang pada
akhirnya akan mulai menumbuhkan kesadaran
terhadap perlunya perbankan syariah.
Perlu Contoh
Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank belum
menampakkan signifikansinya dalam usaha untuk
meningkatkan market share perbank syariah.
Masih terjadinya pro kontra di masyarakat tentang
bunga bank, bahkan pada level tokoh agama,
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akibatnya
ummat
Islam
tenang‐tenang saja mempraktikkan bunga bank di
konvensional.
Karena
itu,
para
ulama
perlu diperkaya dengan ilmu perbankan syariah
dengan
pendekatan
yang
tepat.
Tidak
berkembangnya perbankan syariah di Indonesia
sangat mungkin karena belum adanya contoh
nyata dari negara ini dalam pengembangan
perbankan syariah. Negara Indonesia yang
mayoritas muslim dan mempunyai kementrian
khusus yang menangani masalah agama yaitu
kementrian agama setiap tahunnya mempunyai
hajatan besar yaitu pemberangkatan haji ke tanah
suci. Indonesia memperoleh kuota haji 200 ribu
orang per tahunnya. Saat ini dengan sekitar 1 juta
orang yang berada dalam daftar tunggu haji
membuat dana haji yang mengendap cukup besar.
Pengelolaan dana haji secara syariah pun terus
didorong. Bukan rahasia lagi selama ini dana
penyelenggaraan haji masih maju mundur untuk
disimpan di perbankan syariah. Masyarakat
mungkin tidak terlalu penting untuk mengetahui
mengapa seperti itu. Tetapi di situ terlihat bahwa
kementrian yang paling tahu tentang larangan
Islam untuk bertransaksi dengan perbankan
konvensional saja masih memakai jasa perbankan
konvensional dengan dana yang fastastis dari
setoran ONH yang mengendap. Dalam hal ini,
peran
Departemen
Agama
RI
sebagai
penyelenggara ritual tahunan ibadah haji perlu
dibangkitkan
lagi
untuk
mendukung
pengembangan industri perbankan syariah. Dana
haji merupakan himpunan dana yang besar. Saat
ini, ongkos naik haji (ONH) dapat disetor di hampir
seluruh bank konvensional. Artinya dana haji
mengendap di bank konvensional yang merupakan
bank
yang
tidak
Islami.
Sudah saatnya, kementrian agama mengeluarkan
kebijakan pengelolaan dana haji oleh industri
perbankan syariah. Kalau asuransi haji sudah
dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Maka,
tidak masalah jika pengelolaan ongkos naik haji
(ONH) dilakukan oleh industri perbankan syariah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Perlu upaya tiada henti agar konsep
perbankan syariah khususnya dan ekonomi
keuangan Islam umumnya dapat dipahami oleh
masyarakat sehingga masyarakat secara perlahan
akan mau memanfaatkan produk syariah dan akan
menambah market share perbankan syariah.
Keterlibatan berbagai pihak baik formal maupun
informal dalam sosialisasi dan edukasi perbankan
syariah adalah sebuah keniscayaan. Contoh yang
nyata atas keunggulan perbankan syariah
dibandingkan dengan perbankan konvensional
yang tidak hanya memenuhi aturan syariah Islam,
tetapi lebih pada keunggulan karena memang
perbankan syariah lebih menguntungkan. Untuk
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pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perbankan
syariah perlu dilakukan dengan jangkauan wilayah
edukasi yang diperluas, aliansi dengan berbagai
mitra, mengusung tema yang bervariasi dengan
melihat kebutuhan masyarakat serta tersedianya
anggaran yang memadai, contoh nyata dari
pemerintah dalam hal ini kementrian agama dalam
pengelolaan dana haji, akan dapat membantu
dalam
memberikan
pemahaman
kepada
masyarakat luas tentang perbankan syariah.
Pemahaman masyarakat yang baik terhadap
perbankan syariah akan membawa masyarakat
yang sadar akan keunggulan perbankan syariah
sehingga akan terdorong untuk menggunakan
perbankan syariah sebagai tempat menyimpan
dana, memperoleh pembiayaan serta sarana
bertransaksi dengan pihak lain. Dengan demikian
diharapkan market share tumbuh dan mencapai
apa yang telah ditargetkan selama ini.
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