
 
 
 
 
 

 
Bank Syariah dan Sektor Riil 
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Bank syariah berorientasi sektor riil. Begitulah yang selalu 
didengungkan dalam ‘mempromosikan’ bank syariah. Apakah itu 
penting? Ya, ditengah ekonomi yang melambat karena terbatasnya 
investasi maka dorongan bagi perkembangan sector rill menjadi 
penting dan sangat berarti. Mengapa bisa begitu? Bank syariah tidak 
punya kesempatan ‘bermain’ di sektor moneter dengan mencari 
keuntungan dari spekulasi dalam jual beli valuta asing (valas) dan 
surat berharga (saham-obligasi). Karena itu, bank syariah 
menyalurkan dananya pada sektor usaha (riil). 
 
Dengan begitu bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan 
optimal. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan saat ini, 
masalah ekonomi kita justru karena intermediasi bank yang tidak 
berfungsi secara baik.   Apa memang begitu? Pada tahun 2007, LDR 
(loan to deposit ratio) bank secara nasional sebesar 60. Artinya, dari 
dana yang dihimpun bank, hanya 60% yang disalurkan kembali 
kepada masyarakat. Kondisi ini sudah lebih baik dari beberapa tahun 
sebelumnya sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada 
pertengahan tahun 1997.   
 
Apakah bank tidak rugi? Bukankah ada kewajiban kepada nasabah 
penyimpan dana. Disinilah bedanya dengan bank syariah. Bank 
konvensional akan memutar dananya ke sektor moneter baik melalui 
jula beli valas ataupun surat berharga termasuk SBI (sertifkat Bank 
Indonesia). Bahkan bank merasa lebih aman-nyaman menyalurkan 
dananya ke sektor moneter. Alasan yang selalu kita dengar bahwa 
ekonomi masih lesu dan penuh risiko sehingga bank membatasi 
penyaluran dananya ke sektor riil.  
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Tapi bank syariah tetap konsisten dengan fungsi intermediasinya. 
Pada saat yang sama FDR (financing to deposit ratio) atau LDR pada 
bank konvensional mencapai rata-rata diatas 100. Artinya, 
keseluruhan dana disalurkan kembali bahkan melebihi dana yang 
dihimpun dari masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Dunia usaha juga 
mendapat ‘energi’ untuk berkembang.  
 
Berkembangnya dunia usaha menciptakan kesempatan kerja yang 
luas dan membutuhkan bahan baku yang banyak, yang notabene 
produksi masyarakat, hasil pertanian misalnya.  Dengan demikian, 
kesejahteraan masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, dan 
produksi masyarakat terserap pasar. Itulah sebabnya syariah 
melarang uang hanya berputar diantara kelompok tertentu saja. 
Inilah kondisi yang diinginkan oleh syariah, baldatun toyyibatun 
warabbun ghafur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


