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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselenggaranya “The 4th Annual Islamic Finance Conference” pada 

tanggal 24-25 Juli 2019 di Surabaya. Acara ini merupakan konferensi 

internasional yang keempat kalinya yang dilakukan oleh Badan 

Kebijakan Fiskal sebagai  salah satu upaya untuk meningkatkan 

peran keuangan Islam dalam perekonomian Indonesia melalui 

diseminasi pengetahuan dan pengalaman di antara para akademisi, 

wakil pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya di 

bidang ekonomi dan keuangan Islam. Tahun ini tema yang diangkat 

adalah “Blending Islamic Finance and Impact Investing for SDGs”. 

Dengan tema tersebut, diharapkan acara ini dapat menghasilkan 

diskusi yang mendalam mengenai teori dan praktik, model dan 

instrumen keuangan Islam dalam impact investing yang akan 

berguna dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs. 

Dalam setiap penyelenggaraan konferensi internasional ini, kami 

terus menerus melakukan perbaikan. Tahun lalu di AIFC ke-3, kami 

menambahkan kompetisi Call for Paper. Tahun ini, kami 

menyempurnakannya dengan menerbitkan tulisan-tulisan 

pemenang kompetisi Call for Paper AIFC ke-4 dalam jurnal dan 

proceeding. Dengan usaha tersebut, kami berharap dapat mendorong 

para pegiat ekonomi dan keuangan Islam untuk menghasilkan lebih 

banyak penelitian yang berkualitas. Berbagai penelitian tersebut 

akan bermanfaat tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga 

sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan pengembangan 

keuangan Islam di Indonesia. 



 

 
 

 
 
2 | Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference 

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Islamic 

Development Bank Group (IsDBG), United Nations Development 

Programme (UNDP), World Bank Group, Refinitiv, dan Universitas 

Airlangga, serta berbagai pihak yang telah bekerjasama demi 

terselenggaranya acara ini. Kami berharap ide dan pemikiran yang 

dihasilkan dari penyelenggaraan acara ini dapat bermanfaat bagi 

kemajuan industri keuangan Islam khususnya dan bagi 

perekonomian Indonesia pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha 

Esa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya dalam kehidupan 

kita. Aamiin. 

 

 

Jakarta, September 2019 

  

 

 

Prof. Suahasil Nazara 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Tujuan dari konferensi yang diadakan selama dua hari ini adalah 

untuk mendiskusikan tentang penerapan teori, model dan 

instrumen keuangan Islam dalam impact investing untuk mencapai 

tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Konferensi ini juga 

menjadi sarana untuk membahas bagaimana membuat praktik 

kolaborasi antara keuangan Islam dan impact investing yang terjadi 

terutama di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI), serta perannya dalam pencapaian SDGs. 

Konferensi pada hari pertama membahas tentang bagaimana impact 

investing dapat mendukung pencapaian SDGs serta peluang dan 

tantangan dalam menggabungkan keuangan Islam dan impact 

investing. Konferensi pada hari kedua membahas tentang penerapan 

keuangan Islam untuk impact investing, potensi pemanfaatan dana-

dana sosial Islam, serta peran pemerintah dalam mendorong 

keuangan Islam untuk impact investing. 

Sesi pertama dengan topik “What is The Impact Investing and How It 

Can Help in Achieving SDGs” mendiskusikan konsep impact investing 

secara umum, termasuk mengenai prinsip-prinsip dasar, praktik 

terbaik, dan implementasinya di Indonesia. Sesi ini menekankan 

mengenai pentingnya melibatkan sektor swasta dalam pencapaian 

SDGs. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui impact 

investing, yaitu investasi pada perusahaan, organisasi, dan fund yang 

memberikan dampak baik pada lingkungan dan kehidupan sosial 

masyarakat selain keuntungan finansial. Indonesia memiliki potensi 

yang cukup besar untuk impact investing. Diperkirakan antara 2019-

2023, terdapat peluang impact investing di Indonesia sebesar USD  23 



 

 
 

 
 
4 | Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference 

miliar, dengan sektor energi merupakan yang terbesar, diikuti oleh 

sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah punya peran yang 

cukup penting untuk dapat mewujudkan potensi tersebut menjadi 

nyata. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain 

dengan menjaga rupiah tetap stabil, memberikan insentif pajak 

untuk menarik investor terutama investor asing, dan sebagainya. 

Sesi kedua membahas tentang peluang dan tantangan keuangan 

Islam untuk impact investing. Keuangan Islam dipandang sesuai 

untuk impact investing karena keduanya memiliki banyak 

kesamaan. Sebagaimana halnya impact investing, keuangan Islam 

juga memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kesejahteraan sosial. 

Prinsip dalam keuangan Islam untuk menghindari riba, gharar, dan 

maysir, adalah salah satu cerminan dari kepedulian keuangan Islam 

terhadap dampak sosial dari aktivitas di sektor keuangan. Meskipun 

memiliki banyak kesamaan, mewujudkan kolaborasi antara 

keuangan Islam dan impact investing bukan hal yang mudah. 

Keduanya memiliki masalah yang sama dalam hal kurangnya 

literasi masyarakat terhadap keuangan Islam maupun impact 

investing. Secara praktik, kolaborasi antara keuangan Islam dan 

impact investing yang ada saat ini antara lain dalam bentuk 

keuangan mikro Islam, Green Sukuk, dan wakaf produktif. 

Sesi ketiga membahas tentang aspek-aspek teknis untuk penerapan 

keuangan Islam untuk impact investing. Isu yang dibahas antara lain 

mengenai platform, instrumen, peluang, risiko, dan strategi mitigasi, 

serta fatwa-fatwa yang diperlukan. Berbagai negara menerapkan 

keuangan Islam untuk impact investing dalam bentuk yang berbeda-

beda. Sebagai contoh, ada Green Sukuk di Indonesia, pembiayaan 

Islam untuk energi terbarukan di Pakistan, dan FinTech Islam yang 

berkelanjutan di Bahrain. Mengenai dukungan fatwa, Dewan 

Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan 
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beberapa fatwa yang relevan seperti fatwa tentang pembiayaan 

ultra mikro, asuransi wakaf, jaminan kesehatan nasional, pariwisata 

Islam, Rumah sakit Islam, dan pengembalian atas pendapatan yang 

tidak halal. 

Dalam sesi keempat dengan topik "Islamic Social Finance and Impact 

Investing" dibahas tentang keuangan sosial Islam terutama wakaf 

tunai dan perannya dalam mendukung impact investing. Islam 

sebagai agama dan pandangan hidup memiliki instrumen untuk 

mengatasi permasalahan sosial, yaitu wakaf, zakat, infaq, dan 

shodaqah. Wakaf, apabila dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber 

pendanaan yang penting penting untuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial dan lingkungan. Salah satu praktik yang bisa dijadikan 

rujukan adalah manajemen wakaf yang dilakukan oleh Social Islamic 

Bank Limited (SIBL) Bangladesh. SIBL memiliki skema wakaf tunai di 

mana wakif mentransfer wakaf tunai mereka ke SIBL, yang lalu 

menginvestasikan dana wakaf yang terkumpul tersebut untuk 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari investasi tersebut 

kemudiaan digunakan untuk berbagai kegiatan sosial sesuai 

keinginan wakif, antara lain untuk bantuan keluarga miskin, 

pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan sanitasi, serta layanan 

sosial seperti bantuan hukum untuk orang miskin. 

Terakhir, sesi kelima membahas tentang peran pemerintah dalam 

mendukung keuangan Islam untuk impact investing. Pemain utama 

dalam keuangan Islam untuk impact investing sebetulnya adalah 

sektor swasta, tetapi pemerintah dapat berperan sebagai katalis. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain 

membuat masterplan, menciptakan skema yang inovatif, 

memobilisasi dana sosial, dan memberikan insentif pajak. Apabila 

diperlukan, pemerintah juga dapat berperan sebagai investor untuk 

menginisiasi pengembangan keuangan Islam untuk impact investing. 
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Konferensi ini juga diisi dengan sesi guest lecture oleh dua pembicara 

yang ahli di bidangnya. Ada pula kompetisi call for paper di mana 9 

(sembilan) makalah terbaik dipilih dan dipresentasikan. Keynote 

speech disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Indonesia, 

Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan 

Direktur Jenderal Country Relations and Services IsDB, yang 

menandai kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan 

IsDB. Sambutan penutup disampaikan oleh Staf Ahli Bidang 

Pengeluaran Negara yang menyatakan keyakinannya bahwa 

keuangan Islam dan impact investing memiliki potensi besar untuk 

memajukan pengembangan keuangan Islam dan mencapai SDGs.
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 

melalui World Investment Report 2014, memperkirakan bahwa 

untuk mencapai semua 17 Sustainable Development Goals (SDGs), 

negara-negara berkembang masih kekurangan investasi sekitar USD 

2,5 triliun per tahun. Kekurangan ini tidak dapat dipenuhi hanya 

dengan mengandalkan model investasi biasa, tetapi perlu ada 

inovasi terutama untuk menarik keterlibatan sektor swasta. Salah 

satu inovasi tersebut adalah impact investing. 

Menurut Global Impact Investing Network (GIIN), impact investing 

dapat didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan pada 

perusahaan, organisasi, dan fund dengan tujuan menghasilkan 

dampak positif pada sosial dan lingkungan, selain keuntungan 

finansial. GIIN memperkirakan bahwa aset kelolaan (AUM) impact 

investing pada tahun 2018 adalah sebesar USD 239 miliar, atau 

meningkat 5% dibandingkan dengan AUM pada tahun 2017 yang 

sebesar USD 228 miliar. Berbagai tipe investor terlibat didalamnya, 

terutama yayasan, family office, dan bank. Beberapa tipe investor 

yang lain seperti sovereign wealth funds, dana pensiun, dan 

perusahaan asuransi juga menunjukan ketertarikan untuk 

berinvestasi. 

Impact investing secara praktik dapat menggunakan media keuangan 

konvensional maupun keuangan Islam. Namun, keuangan Islam 

seharusnya dapat memainkan peran yang lebih besar, karena 

adanya kesamaan prinsip antara impact investing dan keuangan 

Islam. Pertama, Impact investing dan keuangan Islam sama-sama 

rizqizulmiati
Highlight
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menghindari hal-hal yang merusak. Impact investing memiliki tujuan 

sosial dan lingkungan, demikian juga dengan keuangan Islam.  

Prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh keuangan Islam memiliki 

perhatian terhadap sosial dan lingkungan seperti larangan untuk 

menjual barang-barang berbahaya seperti rokok dan alkohol, serta 

kewajiban para pelaku keuangan Islam untuk membayar dana sosial 

dalam bentuk zakat. 

Kedua, impact investing dan keuangan Islam juga sama-sama 

berupaya mendapatkan keuntungan bisnis dengan cara yang baik 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu prinsip keuangan Islam 

yang paling populer adalah larangan bunga (riba). Dalam pandangan 

Islam, bunga (riba) menciptakan hubungan bisnis yang tidak adil 

antara pemberi pinjaman dengan konsumennya. Sebagai alternatif, 

keuangan Islam menggunakan mekanisme bagi hasil yang lebih adil 

dan memberi manfaat lebih besar bagi konsumen atau masyarakat. 

Sebenarnya keuangan Islam memiliki potensi besar untuk 

mendukung impact investing bukan hanya karena adanya kesamaan 

prinsip saja, tetapi juga karena alasan lain. Keuangan Islam memiliki 

dana sosial unik yang sangat potensial untuk mendukung impact 

investing, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf dalam 

bentuk uang tunai atau aset likuid. Sebagaimana wakaf, nilai uang 

tunai yang dikumpulkan dalam wakaf tunai juga harus 

dipertahankan nilainya. Namun demikian, pengelola wakaf tunai 

(nadzir) diperbolehkan untuk menginvestasikan dana tersebut. 

Keuntungan dari investasi tersebut dipakai untuk mendanai 

kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat seperti perbaikan 

sanitasi, penyediaan akses air bersih, meningkatkan gizi ibu dan 

anak, dan yang lainnya. 

Selain itu, generasi milenial di negara-negara mayoritas Muslim 

seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan negara-negara GCC juga 
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memiliki kepedulian yang besar terhadap kelestarian lingkungan 

dan masalah sosial. Pelaku usaha di negara-negara tersebut bahkan 

telah berhasil menginisiasi platform yang punya kepedulian sosial 

seperti Blossom Finance dan Angel Investment Network Indonesia. 

Mengembangkan keuangan Islam untuk impact investing di negara-

negara mayoritas Muslim merupakan sebuah peluang. 

Di Indonesia, kolaborasi antara keuangan Islam dan impact investing 

terwujud dalam bentuk Green Sukuk. Sejak diperkenalkan tahun 

2018, Green Sukuk telah berhasil mendanai 121 unit pembangkit 

listrik tenaga surya, mini-hidro dan mikro-hidro, 727 kilometer jalur 

kereta api ganda, dan pengelolaan limbah untuk 3,4 juta rumah 

tangga. 

Meskipun keuangan Islam memiliki potensi yang besar dalam impact 

investing, kenyataannya kontribusinya masih terbatas. Tantangan 

terbesar adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap 

keuangan Islam maupun impact investing. Selain itu, keuangan Islam 

dan impact investing juga memiliki instrumen investasi yang terbatas 

jenis dan nilainya serta tidak liquid. Instrumen lindung nilai (hedging) 

dalam keuangan Islam juga masih kurang berkembang. 

Tujuan 

Tujuan dari konferensi ini adalah untuk membahas mengenai 

penerapan teori, model dan instrumen keuangan Islam dan impact 

investing untuk mencapai SDGs. Selain itu, konferensi ini juga 

bertujuan untuk mendiskusikan kolaborasi antara keuangan Islam 

dan impact investing di negara-negara anggota OKI, serta dampaknya 

terhadap peran keuangan Islam dalam pembangunan berkelanjutan. 
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Beberapa pertanyaan yang dibahas secara intensif dalam konferensi 

ini antara lain: 

a. Apa yang dimaksud dengan impact investing? 

b. Bagaimana impact investing dapat membantu pencapaian 

SDGs? 

c. Bagaimana hubungan antara impact investing dan keuangan 

Islam? 

d. Bagaimana peluang dan tantangan dalam menggabungkan 

antara keuangan Islam dan impact investing? 

e. Bagaimana penggabungan antara keuangan Islam dan 

impact investing bisa bekerja? 

f. Bagaimana instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan 

wakaf tunai dapat digunakan dalam impact investing? 

g. Bagaimana peran pemerintah untuk mendukung keuangan 

Islam untuk impact investing? 

Penyelenggara 

Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja 

sama dengan Islamic Development Bank Group (IsDBG), Komite 

Keuangan Islam Nasional (KNKS) dan Asosiasi Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia (IAEI). Konferensi ini juga didukung oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya. 
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Target Peserta 

Konferensi ini dihadiri kurang lebih 300 peserta dari kalangan 

akademisi, kementerian terkait, lembaga pemerintahan, pelaku 

usaha swasta dari dalam dan luar negeri, pemerintah daerah, 

organisasi bilateral dan internasional, asosiasi profesi, pelaku 

industri, organisasi nirlaba, dan media. Acara ini juga akan dihadiri 

oleh para cendekiawan muda yang memiliki minat dan karya dalam 

bidang ekonomi dan keuangan Islam. 
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PESERTA 

 

Jumlah partisipan pada pelaksanaan AIFC ke-4 sebanyak 321 peserta 

dengan proporsi 56 persen pria dan 44 persen wanita. Selain itu, 

peserta dengan usia 31-40 tahun mendominasi sebesar 42 persen. 

Selanjutnya, peserta dengan tingkat pendidikan Master 

mendominasi dengan proporsi sebesar 52 persen. Angka tersebut 

jauh lebih besar dibandingkan dengan peserta dengan tingkat 

pendidikan Doktor (28 persen), Sarjana (17 persen), dan Diploma (3 

persen). Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai instansi 

yaitu akademisi sebanyak 44 persen, instansi pemerintahan sebesar 

43 persen, sektor swasta 11 persen, dan lainnya sebesar 2 persen 
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WELCOMING REMARK 

 

Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, 
Wakil Gubernur Jawa Timur 
 

Dalam sambutannya, Emil E. Dardak mengangkat potensi Provinsi 

Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 48.000 km2 dan populasi 

hampir 40 juta orang, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi 

ekonomi yang luar biasa. 

Namun demikian, investasi seharusnya tidak hanya menghasilkan 

keuntungan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah 

Provinsi telah merumuskan visi dan misi Provinsi Jawa Timur, salah 

satunya adalah penciptaan pekerja melalui pendidikan dan 

pelatihan, khususnya pendidikan ekonomi. 

Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 

Provinsi Jawa Timur cukup besar, diikuti oleh sektor perdagangan, 

sektor pertanian, dan 14 sektor lainnya. Ke depannya, Pemerintah 

Provinsi ingin lebih meningkatkan kontribusi sektor jasa dan 

industri daripada sektor pertanian. 

Emil E. Dardak menyatakan minat Pemerintah Provinsi untuk 

mengembangkan Pulau Madura dan mengubahnya menjadi pusat 

keuangan Islam, sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang 

diperlukan dan pariwisata halal. Beliau kemudian menambahkan 

bahwa dukungan untuk keuangan Islam juga dapat dilihat dari 

pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur, bank pembangunan daerah untuk Provinsi 

Jawa Timur. 
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Lebih lanjut, beberapa tantangan telah diidentifikasi dalam upaya 

mengembangkan keuangan mikro syariah di Jawa Timur. 

Tantangan-tantangan tersebut, antara lain terbatasnya jenis produk 

dan sumber pendanaan, modal yang tidak memadai, kurangnya 

pengawasan yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas 

rendah, serta rendahnya tingkat literasi mengenai zakat dan wakaf. 

Ayu Sukorini 
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan 
 
Ayu Sukorini menjelaskan bahwa impact investing dipilih sebagai 

topik Annual Islamic Finance Conference ke-4 karena adanya 

peningkatan ketertarikan pada impact investing, yang sejalan dengan 

keuangan Islam, di mana etika atau prinsip-prinsip moral telah 

menjadi dasar untuk setiap aspek kegiatan ekonomi. 

Seminar dua hari AIFC dibagi ke dalam lima sesi panel, yang masing-

masing menghadirkan pembicara terkemuka yang membahas 

berbagai topik mengenai impact investing. Selain itu, ada juga sesi 

kuliah umum yang disampaikan untuk memberikan perkembangan 

terkini mengenai impact investing kepada para peserta, dan 

bagaimana teknologi blockchain dapat mengatasinya. 

Bersamaan dengan seminar dua hari adalah acara Call for Paper, 

yang diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Airlangga. 

Sembilan makalah terbaik dipresentasikan pada sesi paralel yang 

diselenggarakan pada hari pertama acara. 

Ayu Sukorini menutup sambutannya dengan mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyelenggaraan kegiatan AIFC ke-4. 
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KEYNOTE SPEECH  

 

H.E. Dr. Walid Abdelwahab,                                                    
Director-General, Country Relation and Services Islamic 
Development Bank 

Indonesia memiliki peluang unik untuk menjadi juara keuangan 

Islam. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, memiliki sumber 

daya alam yang luas dan lokasi geografis yang strategis, 

menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan 

peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk industri keuangan 

Islam. 

Dengan berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia 

baru-baru ini dan kemauan politik yang kuat, saya yakin bahwa 

industri Keuangan Islam akan tumbuh menjadi sektor yang kuat dan 

berkelanjutan, sambil mempertahankan banyak produk dan 

layanan uniknya. Indonesia secara konsisten berada di peringkat 

sepuluh besar negara, dimana peran utamanya dalam industri 

Keuangan Islam mendapat pengakuan. 

Dalam banyak hal, prinsip-prinsip keuangan Islam dan dampak 

investasi sama-sama cocok. Kolaborasi antara kedua sektor ini 

merupakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk 

menempatkan dunia pada jalur pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Memadukan potensi keuangan Islam dan Impact 

Investing dapat memobilisasi sumber daya tambahan keuangan 

untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan dampak sosial, 

lingkungan, dan keuangan dari investasi melalui peningkatan 

koordinasi, dan mempercepat kemajuan menuju Agenda 2030. 
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Prinsip-prinsip keuangan Islam dan Impact Investing memiliki 

banyak kesamaan: Pertama, Keuangan Islam dan Impact Investing 

adalah struktur investasi berbasis nilai. Kedua, melalui Keuangan 

Islam dan Impact Investing, investor mengaitkan diri mereka dengan 

tujuan moral yang menghindari bahaya. Ketiga, kekuatan bersama 

Keuangan Islam dan Impact Investing menyediakan akses ke 

keuangan bagi orang-orang yang secara langsung atau tidak 

langsung dikeluarkan dari sektor keuangan formal. Keempat, 

mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempromosikan 

kesejahteraan seluruh umat manusia. Meskipun kedua sektor 

mengakui kebutuhan investor untuk mendapatkan pengembalian 

yang dapat diterima, pengembalian ini hanya merupakan satu 

dimensi investasi. Lebih penting lagi, baik investor Islam dan Impact 

Investing berusaha untuk menciptakan nilai-nilai non-keuangan 

yang positif di samping pengembalian keuangan untuk mendukung 

sistem ramah lingkungan dan masyarakat. 

Biaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. PBB mengadopsi 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk membantu negara 

mengatasi tantangan ini. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur 

saja mencapai sekitar USD 3 triliun per tahun. Di 57 negara anggota 

Bank Dunia, pembiayaan SDG membutuhkan antara USD 700 miliar 

dan USD 1 triliun per tahun. Kesenjangan pembiayaan diperkirakan 

akan semakin melebar pada tahun 2030, dengan peningkatan 

populasi penduduk di negara-negara anggota kami (dari 1,7 miliar 

menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030). Namun, kurangnya sumber 

daya keuangan bukan satu-satunya tantangan untuk mencapai 

SDGs. Kita juga membutuhkan insentif dan motif yang tepat untuk 

mengarahkan kegiatan ekonomi menuju kebaikan bersama. Insentif 

dan motif umum ini adalah di mana kekuatan bersama Keuangan 

Islam dan Impact Investing dapat membuat perbedaan: mereka 
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berdua dapat menyajikan model keuangan yang etis, berdampak dan 

bertanggung jawab dan memberikan contoh bagi mitra lain dalam 

industri keuangan dan pengembangan. 

Menyelaraskan pasar dengan standar moral (atau membuat pasar 

bekerja untuk pengembangan) bukanlah tugas yang sepele, dan di 

sinilah kita membutuhkan inovasi. Revolusi Industri Keempat bisa 

sangat membantu dalam penyelarasan ini. Misalnya, teknologi 

blockchain dapat secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, 

pemberdayaan ekonomi, transparansi, dan tata kelola yang baik. 

Itulah sebabnya IsDB Group bekerja tanpa lelah untuk mengubah 

Bank dari bank pembangunan menjadi bank untuk pengembangan 

dan pengembang. Bank bertujuan untuk bertindak sebagai katalis 

untuk pembangunan daripada hanya menyediakan dana untuk 

proyek-proyek pembangunan. 

Sejak awal, persetujuan bersih Grup IsDB mencapai USD 134 miliar. 

Selain pembiayaan langsung dan investasi di sektor keuangan Islam, 

IsDB Group berkontribusi pada pengembangan industri keuangan 

Islam melalui kelompok penelitian dan pelatihan (IRTI) dan tiga 

lengan operasional terkemuka, yaitu, ICD - pengembangan sektor 

swasta, ITFC - pembiayaan perdagangan, dan ICIEC - asuransi kredit 

investasi dan ekspor. 

Di Indonesia, IsDB Group menyediakan lebih dari USD 5 miliar 

pembiayaan, 60% di antaranya digunakan untuk proyek-proyek 

pembangunan di bidang pertanian, pendidikan, industri, 

transportasi, dan energi. 40% lainnya digunakan untuk mendukung 

pembiayaan perdagangan, di samping pembiayaan sektor swasta 

dan asuransi. Bank juga merupakan investor reguler di SUKUK 

Indonesia, berinvestasi lebih dari USD 1 miliar untuk mendukung 

Pasar Modal Syariah domestik. 
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Sementara IsDB bangga dengan pencapaian epik selama 40 tahun, 

kami menyadari perlunya perubahan agar dapat menghadapi 

tantangan yang kami dan negara-negara anggota kami hadapi saat 

ini. Untuk mencapai tujuan ini, peta jalan baru telah diluncurkan di 

bawah "Program Lima Tahun Presiden" yang berfokus pada 

pengiriman dan adopsi pendekatan yang lebih dinamis, proaktif, dan 

berorientasi pada hasil. Strategi Bank berdiri di atas empat pilar: 

1. Pendekatan pengembangan yang berpusat pada rantai nilai; 

2. Kemitraan dengan organisasi lokal, regional, dan 

internasional yang berbagi visi dan tujuan bersama; 

3. Mengarusutamakan inovasi di semua tingkat proses 

pembangunan, dan 

4. Mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam. 

Model baru ini akan meningkatkan relevansi Bank Dunia dengan 

negara-negara anggota dan menjadikannya lembaga pembangunan 

yang lebih proaktif, cepat, dan adaptif. Meskipun mengalami 

pertumbuhan dua digit, keuangan Islam masih perlu mengatasi 

kritik atas kegagalannya memenuhi janji-janji mereka tentang 

keadilan, keadilan, dan inklusi. Ada juga permintaan dan peluang 

nyata untuk mengarahkan inovasi ke layanan dan produk yang 

menciptakan lebih banyak peluang ekonomi, pekerjaan, dan inklusi 

keuangan, sejalan dengan Maqasid Al Shari'ah. Keuangan Islam 

harus berhenti mengejar agenda meniru versi keuangan 

konvensional yang diizinkan dengan sedikit perhatian pada maksud 

dan tujuan ekonomi Islam yang lebih luas. Sebaliknya, ia harus 

memfokuskan empat faktor yang saling terkait: 

1. Kita harus berinovasi produk yang melampaui tweaker 

kontrak yang ada untuk memberikan apa yang dicita-
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citakan oleh pasar. Produk keuangan Islam harus dapat 

memberikan diferensiasi sejati dan nilai tambah nyata 

untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang 

dihadapi oleh Muslim dan dunia yang lebih luas. 

2. karena investasi keuangan dan dampak Islam meluas ke 

pasar dan yurisdiksi baru, dan semakin terhubung dengan 

ekonomi Islam global, harmonisasi aturan hukum dan 

peraturan akan menjadi semakin kritis. 

3. Esensi fundamental Islam adalah universalitasnya dan 

fakta bahwa ia melampaui waktu, tempat, dan manusia. 

Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, 

kasih sayang, kesetaraan, pembagian risiko dan inklusi. 

Dan terakhir, karena dunia telah menandatangani SDG, keuangan 

Islam tidak dapat melewatkan kesempatan untuk membuktikan 

bahwa ia dapat berkontribusi untuk mencapai beberapa SDG dengan 

cara yang bermakna, seperti pengentasan kemiskinan dan 

mengurangi ketidaksetaraan. 

Christophe Bahuet,              
Country Director of UNDP Indonesia 
 
Pencapaian Agenda 2030 membutuhkan sumber daya keuangan dan 

teknis yang substansial. Kekurangan pembiayaan untuk Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di negara-negara berkembang 

saat ini diperkirakan mencapai USD 2,5 triliun setiap tahun. Jumlah 

ini di luar ruang lingkup pemerintah individu atau Bantuan 

Pembangunan Resmi dan hal tersebut memerlukan aliansi yang 

lebih luas dari mitra, suara baru, dan perspektif baru, termasuk dari 

sektor publik dan swasta untuk bersama-sama mendukung upaya 

pembangunan. Indonesia adalah contoh tepat dari pemerintah yang 

secara aktif mengejar pencapaian pembangunan nasional.  
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Keuangan Islam, sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan 

tercepat di industri keuangan global, memberikan peluang unik 

untuk solusi pembiayaan inovatif. Keuangan Islam mewakili nilai-

nilai inklusi, solidaritas, dan kasih sayang. Aset keuangan Islam 

diperkirakan akan mencapai USD 3,8 triliun pada tahun 2022. 

Prinsip-prinsip keuangan Islam sangat selaras dengan TPB yang 

secara kuat menekankan pada inklusivitas dan pemahaman yang 

luas tentang hubungan bisnis dan masyarakat. Menjalin kemitraan 

baru di bidang ini akan sangat penting untuk memberikan bantuan 

yang sangat dibutuhkan untuk membiayai dan 

mengimplementasikan Agenda 2030.  

UNDP berkomitmen untuk memaksimalkan peluang pemanfaatan 

keuangan Islam, untuk memastikan bahwa ‘Kita Tidak 

Meninggalkan Seorang Pun’ pada tahun 2030. Secara global, UNDP 

dalam kemitraan dengan bagian-bagian lain dari PBB telah mulai 

melibatkan negara-negara anggota dan mitra eksternal dalam 

keuangan Islam – memanfaatkan instrumen keuangan komersial 

dan sosial – dengan cara inovatif. Di Palestina, UNDP memfasilitasi 

mobilisasi dana untuk usaha kecil dan menengah melalui keuangan 

mikro syariah. Di Turki, UNDP sedang menjajaki cara-cara baru 

untuk memadukan keuangan Islam dengan urun dana melalui 

teknologi blockchain untuk membantu para pengungsi. Di Bahrain, 

kami telah meluncurkan nota kesepahaman dengan Bank Al-Baraka 

tentang penyelarasan TPB. 

Di Indonesia, UNDP telah mendirikan Innovative Financing Lab 

yang merupakan wadah baru yang dinamis untuk TPB. Lab ini 

beroperasi sebagai ruang kolaboratif untuk pemerintah, sektor 

swasta, investor, pengusaha, organisasi keagamaan, masyarakat 

sipil, badan-badan PBB, dan pemangku kepentingan lain yang 

tertarik untuk terlibat dan mengembangkan solusi untuk 
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membiayai TPB. Lab tersebut memetakan dan menganalisis 

kesenjangan dan peluang pembiayaan, bersama-sama mendesain 

dan menguji solusi pembiayaan baru, membantu menyelaraskan 

investasi dengan TPB, serta mengukur kemajuan dan mengevaluasi 

dampak. Innovative Financing Lab memiliki portofolio keuangan 

Islam yang berkembang. 

Di bawah Innovative Financing Lab, UNDP telah bekerja sama 

dengan Kementerian Keuangan dalam menciptakan reformasi 

keuangan publik yang diperlukan untuk meningkatkan keuangan 

Islam secara besar-besaran melalui penerbitan sukuk hijau yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, pertama di dunia yang hingga saat ini 

telah mengumpulkan hingga USD 2 miliar untuk membiayai 

tindakan perubahan iklim di Indonesia. UNDP Indonesia bermitra 

dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pertama 

kalinya memanfaatkan dana zakat dalam implementasi TPB di 

tingkat lokal melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro. Hasilnya, lebih dari 4.000 warga desa di wilayah 

terpencil di Jambi kini berhasil menikmati akses sumber energi 

terbarukan. Kami juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia 

untuk berkolaborasi dalam SDGs dan mengembangkan platform 

digital untuk kontribusi wakaf. 

Impact Investing sangat cocok dengan gambaran ini. Menurut Global 

Impact Investing Network (GIIN) ukuran pasar investasi dampak 

secara global sekitar USD 520 miliar. Berdasarkan laporan GIIN pada 

tahun 2018, Indonesia adalah pasar terbesar untuk investasi dampak 

di kawasan Asia Tenggara. Investor dampak swasta telah 

mengerahkan USD 148,8 juta sementara Lembaga Keuangan 

Pembangunan telah mengerahkan USD 43.6 miliar modal dampak. 

Oleh karena itu, investasi dampak memberikan peluang besar untuk 

menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif, 
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bersamaan dengan imbal hasil finansial ke dalam kemitraan yang 

menghasilkan Agenda 2030 dan TPB untuk Indonesia.  

Innovative Financing Lab UNDP Indonesia juga merancang 

ImpactAim Venture Accelerator bekerja sama dengan 500 Startups. 

Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan wirausaha 

yang mendukung pencapaian TPB dan kami berharap untuk 

meningkatkan inisiatif ini melalui kemitraan yang lebih luas, 

termasuk untuk menghubungkan dengan investor keuangan Islam. 

UNDP dan Islamic Development Bank (IsDB) memiliki kemitraan 

yang kuat melalui Global Islamic Finance dan Impact Investing 

Platform (GIFIIP), yang didirikan pada tahun 2016. Platform ini 

memberikan solusi berbasis pasar untuk tantangan pembangunan 

dan memosisikan investasi dampak berbasis keuangan Islam sebagai 

implementasi TPB. Melalui platform ini, UNDP dan Islamic Research 

and Training Institute IsDB bersama-sama menyusun laporan, “I for 

Impact: Blending Islamic Finance and Impact Investing for the Global 

Goals” pada tahun 2017. Laporan tersebut mengartikulasikan 

persamaan dan sinergi antara keuangan Islam dan Impact Investing 

dan dengan demikian menciptakan ekosistem bisnis yang 

memungkinkan untuk TPB. 

GIFIIP juga telah mengembangkan program pelatihan keuangan 

Islam dan Impact Investing untuk membantu para pelaku keuangan 

Islam untuk membangun kapasitas mereka dalam menangkap 

peluang investasi TPB. UNDP Indonesia dan Kementerian Keuangan 

menyelenggarakan pelatihan tentang keuangan Islam dan Impact 

Investing yang menyatukan para investor keuangan Islam dan 

Impact Investing bersama-sama dalam sebuah kerangka kerja sama 

yang menguntungkan untuk mendukung TPB.  
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Dapat kita simpulkan bahwa sudah ada banyak sinergi antara 

keuangan Islam dan Impact Investing yang masih terus dapat 

dikembangkan. Di akhir konferensi ini, kita dapat memiliki 

pemahaman dan mengidentifikasi tujuan baru tentang bagaimana 

melibatkan keuangan Islam dan investasi dampak dengan lebih 

produktif TPB dan tujuan-tujuan global. UNDP Indonesi akan terus 

berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan seluruh 

pemangku kepentingan untuk memberikan solusi pembangunan 

yang efektif dan mencapai TPB. 

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Akt.              
vice Minister of Finance of Indonesia  
 
Pada bulan September 2015, seluruh negara anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk mengadopsi sebuah paket 

tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, dan memastikan 

kesejahteraan untuk semua sebagai dari Agenda PBB 2030. 

Ketujuhbelas tujuan dan 169 indikator di dalam SDG begitu luas dan 

ambisius, meliputi sejumlah isu yang dapat mempengaruhi negara-

negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. 

Untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs), United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTD) memperkirakan adanya 

kekurangan investasi sekita USD 2,5 triliun per tahunnya. Dana 

tersebut merupakan dana yang sangat besar, dan tidak dapat 

dipenuhi hanya dengan model investasi tradisional semata. 

Banyak negara termasuk Indonesa, telah menyatakan komitmen 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Indonesia, sebagai salah 

satu negara berpendapatan menengah yang sedang mencoba untuk 

menjadi negara maju, memiliki sejumlah prioritas pembangunan 

nasional yang berkesesuaian dengan Agenda SGDs. Namun 

demikian, Indonesia juga mengalami permasalahan yang sama 
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untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan target 

SDGs. Mardiasmo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah 

mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk mengatasi 

masalah ini, termasuk dengan meningkatkan minat atas impact 

investing dan memadukannya dengan keuangan Islam. 

Dalam praktiknya, impact investing dapat dilakukan menggunakan 

pendekatan keuangan konvensional atau syariah. Namun, 

keuangan Islam mungkin dapat memiliki peran lebih besar dalam 

hal impact investing karena keduanya memiliki beberapa prinsip 

yang serupa. Pertama, impact investing dan keuangan Islam sama-

sama bertujuan untuk mencapai hal baik dan menghindari hal 

buruk. Kedua, impact investing dan keuangan Islam berupaya untuk 

mencapai tujuan bisnis dengan cara yang juga bermanfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

Mardiasmo mengusulkan sebuah dana sosial keuangan Islam unik 

yang memiliki potensi besar untuk mendukung impact investing, 

yaitu wakaf tunai. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana 

nadzir (pengelola wakaf) dapat berinvestasi dan menghasilkan laba, 

sambil menjaga nilai aset. Lebih lanjut, terdapat beberapa instrumen 

lainnya di Indonesia yang memadukan keuangan Islam dengan 

impact investing, seperti Green Sukuk dan cash waqf linked Sukuk. 

Mempertimbangkan prinsip serupa antara keuangan Islam dan 

impact investing serta potensi keuangan Islam, keuangan Islam tentu 

memiliki peluang dalam mendukung impact investing. Namun 

demikian, tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi 

keuangan Islam dan impact investing, pasar investasi yang sempit, 

investasi kecil dan tidak likuid, serta instrumen lindung nilai syariah 

yang kurang berkembang. 
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Ventje Rahadjo Soedigno 
Executive Director KNKS 
 
Rahardjo berterimakasih kepada Kementerian Keuangan beserta 

panitia karena telah menyelenggarakan acara yang sangat menarik 

dan sukses. Beliau mewakili Menteri PPN/Kepala Bapenas dalam 

menyampaikan sambutan. Dia menceritakan tentang sejarah SDGS 

yang tujuannya untuk mempertahankan planet serta untuk 

mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan pada akhir 2030. SDGS 

adalah agenda global. SDGS terdiri dari unsur-unsur people, planet, 

prosperity, peace dan partnership. Rahardjo menyatakan bahwa 

dunia telah berubah dan instrumen ekonomi harus memenuhi nilai 

moral. Isu seperti konsumerisme dan investasi bertanggungjawab 

sosial telah berkembang pesat saat ini disertai dengan perubahan 

paradigma dewasa ini. Ekonomi Islam memiliki nilai moral yang 

tinggi seperti ditunjukkan oleh konsumen terkait bagaimana 

beraktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan 

penelitian bahwa 66% investor mau terlibat pada investasi 

berkelanjutan atau investasi bertanggungjawab sosial. Dengan 

melihat tren tersebut, pemerintah Indonesia telah megadopsi SDGs 

pada rencana pembangunan nasional (RPJMN) yang mencakup 

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, keberlanjutan 

lingkungan dan good governance. Agenda mulia ini tentu 

memerlukan sumber pembiayaan tidak hanya dari pemerintah. 

Menurut OJK (2016), terdapat kekurangan dana pembiayaan UMKM 

sebanyak Rp. 1.000 triliun. Ini mengindikasikan bahwa lembaga 

keuangan yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan 

nasional. Agenda pembiayaan nasional memerlukan inovasi dari 

berbagai pihak selain pemerintah. Contoh skema pembiayaan lain 

adalah ZISWAF, CSR, crowdfunding, PINA, pasar modal, PPP, dan 

KPBU. Sementar itu, keuangan Islam mempunyai berbagai macam 

instrument seperti perbankan syariah; industri keuangan non-bank 

syariah yang terdiri dari BMT, Takaful, dan Perusahaan Pembiayaan 
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Syariah; pasar uang dan modal seperti sukuk dan reksadana syariah; 

dan dana sosial keagamaan seperti ZISWAF. Instrumen-instrumen 

tersebut dapat dimaksimalkan dengan mengkombinasikan 

keuangan Islam dengan impact investing guna mempromosikan 

SDGs. Untuk mengembangkan ekosistem keuangan Islam, 

pemerintah meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Islam 

Indonesia. KNKS diberi mandat untuk mempercepat, memperluas, 

dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

KNKS juga ditugaskan untuk memperluas pengembangan industri 

halal di Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. 

Empat strategi utama untuk mencapai visi tersebut adalah: 

Penguatan halal value chain, UMKM, keuangan Islam, dan ekonomi 

digital. Kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan unutk 

mencapai tujuan mulia SDGs. KNKS mendorong ide-ide dan inovasi 

untuk penggabungan investasi ekonomi konvensional dan syariah. 

Dalam pidatonya, KNKS meluncurkan bulletin INSIGHT yang berisi 

isu-isu perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. Rahardjo 

berharap KNKS dapat mengambil peran yang signifikan serta 

kontributif untuk pengembangan keuangan Islam di Indonesia. 
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SESI PANEL 1: What is The 
Impact Investing and How It 
Can Help in Achieving SDGs 
 

Discussion Chair: Dr. Rifki Ismal, Chief of Indonesian Association 
of Islamic Economist (IAEI) 

 

1. Azam Khan, Country Manager for Indonesia, Malaysia and 
Timor-Leste - International Finance Corporation (IFC): 
Operating Principles for Impact Management 

Ada sembilan 9 langkah prinsip operasi dalam memanajemen 

dampak. Pertama, tetapkan tujuan dampak strategis, sehingga 

konsisten dengan strategi investasi. Manajer harus berusaha 

memastikan bahwa sasaran dampak dan strategi investasi konsisten 

dan kredibel untuk mencapai sasaran dampak (impact objective) 

melalui strategi investasi. Kedua, kelola dampak strategis (strategic 

impact) berdasarkan portofolio. Manajer harus memiliki proses 

untuk mengelola pencapaian dampak (impact achievement) 

berdasarkan portofolio. Sebagai bagian dari proses, manajer harus 

mempertimbangkan menyelaraskan sistem insentif bagi staf dengan 

pencapaian dampak serta kinerja keuangan. Ketiga, tetapkan 

kontribusi manajer terhadap pencapaian dampak. Kontribusi dapat 

dilakukan melalui satu atau lebih saluran keuangan. Keempat, nilai 

dampak yang diharapkan dari setiap investasi berdasarkan 

pendekatan sistematis. Penilaian harus menggunakan kerangka 

pengukuran hasil yang sesuai yang bertujuan untuk menjawab 
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pertanyaan mendasar seperti dampak yang dimaksudkan dan 

bagaimana faktor risiko yang signifikan. Kelima, menilai, mengatasi, 

memantau dan mengelola dampak negatif potensial dari setiap 

investasi. Keenam, pantau perkembangannya. Ketujuh, lakukan 

jalan keluar dengan mempertimbangkan dampak pada dampak 

berkelanjutan. Ketika melakukan jalan keluar, manajer harus, 

dengan itikad baik dan konsisten dengan keprihatinan fidusia, 

mempertimbangkan efek di mana waktu, struktur dan proses 

keluarnya akan memiliki satu kesesuaian dampak. Kedelapan, tinjau 

dokumen dan tingkatkan keputusan. Terakhir tetapi tidak kalah 

pentingnya, secara terbuka mengungkapkan keselarasan dengan 

prinsip-prinsip dan memberikan verifikasi independen secara 

teratur atas keselarasan program. Kesimpulan dari laporan verifikasi 

ini juga harus diungkapkan kepada publik. 

IFC adalah salah satu bank investasi di dunia. IFC dapat berinvestasi 

di berbagai sektor dan mensindikasikan semua transaksi dalam satu 

platform. IFC menghasilkan tingkat yang wajar, bahkan jika tidak 

ada pengembalian, tidak ada dampak. Dampak investasi seperti 

mengadopsi pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan. Di Indonesia 

mulai tahun 1963 dan dipasok dari USD 2 miliar. IFC memastikan 

bahwa apa yang dilakukan IFC memiliki dampak seperti di sektor air 

dari Jakarta dan Surabaya. Beberapa sektor lain adalah sektor tenaga 

angin dan energi terbarukan. Filosofi uang sangat berharga bagi 

orang dan semua orang. Uang bergerak sangat cepat dan ini 

berdampak. Motivasi investasi memiliki dampak karena populasi 

dunia yang besar. Kaum muda memiliki hasrat untuk revolusi sosial 

seperti bisnis dan properti. Investasi harus memiliki tujuan dan 

tujuan. IFC memastikan bahwa ada dampak dari hasil investasi. IFC 

menciptakan Green Sukuk di Indonesia dan mengalami 

perkembangan yang menggembirakan. Prinsip IFC dalam berbisnis 

adalah bagaimana memberi dampak yang positif. Ada USD 300 juta 
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dana yang diinvestasikan di IFC. IFC mempertimbangkan investasi 

yang potensial di masa depan.  

2. David Soukhasing, Director Angel Investing Network Indonesia 
(ANGIN): Leveraging Private Finance for Public Good 

Soukhasing menunjukkan beberapa contoh bisnis startup di 

Indonesia. Mereka kebanyakan merupakan perusahaan bisnis 

online dan mempunyai dampak terhadap Indonesia. Soukhasing 

menekankan pentingnya uang dan modal. ANGIN dimulai dengan 

individu dan berkembang. ANGIN terdiri dari investor dengan 

mekanisme crowdfunding. Perusahaan tidak hanya meraih 

keuntungan tetapi juga memberdayakan masyarakat. Ukuran 

fleksibel membuatnya mudah untuk bekerja dengan investor lain. 

Tetapi potensi investor individu tidak terlihat, misalnya di 

Indonesia, ANGIN adalah satu-satunya yang melayani investor 

individu. Perusahaan mengkatalisasi modal semua pihak. Investasi 

diatur oleh investasi sosial. Perusahaan mendistribusikannya ke 

pendidikan. Perusahaan mencoba meningkatkan portofolio mereka. 

Beberapa kebijakan yang diperlukan adalah insentif yang lebih 

sedikit. Perusahaan berusaha untuk menciptakan ekosistem yang 

baik. Dibandingkan dengan Malaysia, mereka sangat didukung oleh 

masalah investasi. Perusahaan mendorong kewirausahaan sosial. 

3. Joanne Manda, Senior Advisor for Innovative Financing UNDP: 
Impact Investing: What is Needed to Scale Up 

UNDP tertarik untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs di 

Indonesia. Sistem keuangan adalah jantung dari SDGs. Ada risiko 

perubahan iklim bagi masyarakat. Penting untuk mengetahui apa 

dampaknya dan bagaimana mengukurnya. UNDP memberikan poin 

untuk mendapatkan investasi dari 129 target. UNDP melibatkan 

sektor-sektor lain seperti sektor swasta. Sebuah investasi harus 

bertanggung jawab untuk memberikan nilai pemegang saham. 



 

 
 

 
 
38 | Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference 

UNDP menemukan pengembangan bisnis pada tahap awal di 

UMKM, dan UNDP menyediakan platform untuk berkembang. 

Indonesia adalah pasar yang besar dan dinamis untuk investasi dan 

ada banyak peluang luas. 148 juta dalam pendanaan untuk sektor 

swasta di Indonesia. Pemerintah Indonesia diinisiasi untuk 

mendukung program Impact Investing. Sistem keuangan harus 

memiliki dampak positif. UMKM memiliki tantangan pendanaan 

karena ketidakcocokan dengan investor. Contoh nyata pembiayaan 

investasi seperti ImpactAim dan Bukalapak. UNDP memberikan 

dukungan dan bantuan teknis kepada perusahaan tersebut. UNDP 

memberikan saran tentang bagaimana mengukur dampak dari apa 

yang mereka lakukan. UNDP juga membantu dan memfasilitasi 

UMKM untuk menemukan investor yang tepat. 

4. Thierry Sanders, Chief Executive Officer, PT Mekar Investama 
Sampoerna: Impact Investing in Indonesia 

Sanders merasa beruntung karena pemerintah Belanda 

memprakarsai sebuah Impact Fund. CEO PT Mekar Investama 

Sampoerna tersebut baru saja berdiskusi dengan banyak pihak 

untuk berinvestasi di Indonesia tetapi menemui beberapa kendala. 

Kendala tersebut biasanya menjadi alasan mengapa investor asing 

enggan berinvestasi di Indonesia. Terdapat senilai USD 23 miliar 

proyek yang sepertinya layak bagi sektor swasta untuk berinvestasi 

di Indonesia. Beberapa sektor tersebut antara lain energi, pertanian, 

pertanian, dan proyek tersebut berpotensi membantu peningkatan 

penghasilan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun yang akan 

datang. 

Investasi memiliki dampak, bukan hanya uang atau keuntungan 

tetapi juga manfaat. Ada sekitar 30 juta pekerjaan dari rendah 

hingga sedang yang harus diciptakan. Untuk alasan ini, diperlukan 

peralatan seperti listrik dan bangunan. Caranya adalah dengan 
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berinvestasi dan bukan amal sehingga menguntungkan. 

Rekomendasi Thierry Sanders adalah risiko mata uang, ada biaya 

lindung nilai sebesar 7-17 persen per tahun. Yang kedua adalah biaya 

pajak yang mencapai 20 persen yang dirasa sangat tinggi, ditambah 

dengan pajak lain-lain yang mencapai 25 persen. 

5. Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Deputy Governor of East 
Java Province: Impact Investing: Case Study East Java 

Big Data akan memungkinkan analisis yang lebih akurat dan cepat 

dalam membuat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Program prioritas untuk memberdayakan UKM adalah suatu 

keharusan. Sektor-sektor yang ada meliputi kelembagaan, sumber 

daya manusia, produksi, modal, dan pemasaran. Struktur ekonomi di 

Jawa Timur terdiri dari pertanian, industri, dan lainnya. Mayoritas 

adalah industri kecil, proporsinya 50%. Dampak investasi 

diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja kelas menengah dan 

pengusaha. Wirasuaha kelas menengah harus mendapatkan 

insentif. Koperasi dan UKM berdampak besar terhadap 

perekonomian Jawa Timur.  

Banyak bisnis UMKM berusaha berjuang untuk mendapatkan 

penghasilan bulanan mereka. UMKM juga menghadapi risiko. 

Banyak pertumbuhan pasar swalayan skala kecil akan menggerus 

pangsa pasar toko kelontong dan UMKM yang ada di masyarakat. 

Namun disisi lain, banyak yang percaya keberadaan minimart di 

desa diperlukan sehingga membuat daerah makin berkembang. Ini 

sekaligus membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan layanan 

yang baik dan prima. 
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KULIAH TAMU 
Blending Islamic Finance and Impact Investing for The Global 
Goals 
 
 
Speaker:  
Ms. Gulcin Salingan 
Deputy Director of UNDP’s Istanbul International Center for Private 
Sector in Development (IICPSD) 
 
Pemimpin dunia setuju untuk menyukseskan SDGs, tetapi SDGs 

sendiri tidak dapat direalisasikan tanpa peran sektor swasta. Seperti 

yang dapat kita lihat pada tahun 2015, total kebutuhan investasi 

tahunan adalah USD 3,9 triliun dan investasi tahunan saat ini adalah 

USD 1,4 triliun. Kesenjangan investasi total USD 2,5 triliun. Tujuan 

SDGs adalah ambisi yang ingin dicapai. SDG membutuhkan sumber 

daya yang sangat besar. Tujuan SDGs adalah untuk negara-negara 

berkembang dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

sumber pendanaan yang besar. 

JP Morgan memperkirakan akan ada USD 1 triliun  investasi di masa 

depan, ini karena kesadaran yang kuat akan masalah sosial. Motivasi 

karena ada nilai-nilai yang diadopsi oleh perusahaan. Aset dapat 

menghasilkan keuntungan. Investasi yang bertanggung jawab 

sedang tumbuh. Secara global ada insentif yang dinikmati oleh 

investor. Filantropi tradisional tidak akan cukup sehingga ada 

banyak peluang impact investing. Semua sumber daya dimobilisasi 

untuk jenis investasi ini. Perlunya dukungan pemerintah dalam 

mempromosikan dampak investasi termasuk UNDP. Keuangan 

Islam mendorong SDGS dan inklusi keuangan. Keuangan Islam akan 

mendukung keadilan sosial dan tujuan global. Kesesuaian Keuangan 

Islam dengan SDGs akan sangat baik dan saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan manusia.  
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Gulcin menjelaskan contoh bagaimana peran IsDB dalam investasi. 

Di negara-negara Islam, investasi Islam jarang ditemukan di mana 

negara-negara Islam. Pendekatan ekosistem diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan. Ini diperlukan untuk membuat 

model bisnis yang berkelanjutan. Kerangka hukum perlu dibuat agar 

bisnis kuat. Perlu dipahami bagaimana cara menarik investor asing. 

Pihak yang terlibat dalam ekosistem ini dapat berasal dari unsur 

pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi internasional. 

Proses memadukan investasi (blended investing) melibatkan semua 

pihak dan membutuhkan visi bersama dari semua pihak. 

Pengukuran standar yang berisi ukuran dampak akan menarik 

investor. Calon pelamar harus memberikan data yang lengkap dan 

transparan. Salah satu contohnya adalah investasi perumahan, air 

bersih dan keterlibatan perempuan dalam dunia bisnis. Kombinasi 

investasi memiliki keuntungan membuka peluang pasar keuangan 

Islam yang lebih besar. Manfaat lainnya mendapat pengakuan ganda 

dari kedua belah pihak. Keuangan Islam memiliki potensi finansial 

memiliki potensi besar untuk masa depan asalkan harus memiliki 

langkah operasional yang cepat.
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SESI PANEL 2: Islamic 
Finance for Impact Investing: 
Opportunity and Challenges 

Discussion Chair: Dr. Sutan Emir Hidayat, SP, MBA, Director of 
Research and Education  

 

1. Dato’ Prof. Dr Mohd Azmi Omar, President and Chief Executive 
Officer of the International Centre of Education in Islamic 
Finance (INCEIF): The Similarity between Islamic Finance and 
Impact Investing 

Ukuran pasar investasi Islam mencapai USD 502 miliar di seluruh 

dunia. Jumlah ini hanya sekitar 17% dari keseluruhan pasar 

keuangan Islam dunia, yaitu sekitar USD 3 triliun. Potensi keuangan 

Islam untuk investasi sangat besar. Mr Omar menyatakan bahwa 

keuangan islam dan impact investing seperti sebuah “A Match Made 

in Heaven”. Juga, keduanya tampaknya diciptakan untuk saling 

melengkapi. Beberapa kesamaan ini termasuk bahwa keuangan 

Islam dan Impact Investing menghubungkan kegiatan bisnis dan 

kegiatan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mempromosikan keuangan inklusif. Dengan 

dampak investasi, para pelaku keuangan Islam diharapkan tidak lagi 

hanya fokus pada penyaringan negatif untuk menghindari sesuatu 

yang riba, gharar, dan maisir dalam bisnis, tetapi juga untuk 

melakukan screening untuk mencari investasi yang halal dan 

thoyyiban (baik). Lebih lanjut, pedoman khusus diperlukan yang 

dapat digunakan untuk mengakomodasi impact investing dan 

keuangan Islam. 
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2. Matthew Martin, Founder of Blossom Finance: Profit with 
Purpose Business: Blossom Finance Experience 

Martin menjelaskan perbedaan antara bongkar muat dulu dan 

sekarang dalam perdagangan internasional. Teknologi memfasilitasi 

dan mempercepat bongkar muat kapal. Teknologi adalah sebuah 

contoh blockchain. Disini, Blossom Finance menawarkan blockchain 

yang diaplikasikan pada BMT (koperasi syariah). Pada dasarnya, 

BMT (koperasi syariah) dapat berperan dalam pencapaian SDGs. 

Banyak cerita sukses yang terjadi dimana BMT sukses 

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema pinjaman 

syariah. Namun demikian, BMT dalam skala kecil masih mengalami 

masalah likuiditas musiman, misalnya saat musim sekolah dan Hari 

Raya. Hal ini dikarenakan para investor/penabung menarik uangnya 

untuk kepentingan tersebut. Disinilah sukuk dapat berkontribusi 

melalui bantuan pendanaan kepada koperasi BMT. Namun 

demikian, biasanya masih ada halangan yaitu mahalnya biaya 

operasional, kompleks, dan kadang tidak terakses secara luas. Salah 

satu solusi yang ditawarkan adalah skema Blossom-Smart Sukuk. 

Blossom-Smart Sukuk berusaha menghilangkan halangan tersebut. 

Smart Sukuk akan ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi 

blockchain. Teknologi blockchain dapat menghilangkan perantara 

tersebut untuk membuat unit standar yang disebut token, yang 

mewakili kepemilikan dalam suatu komunitas. Smart contract pada 

dasarnya adalah program komputer yang berjalan di blockchain. 

Blockchain akan mencatat semua transaksi dan menyederhanakan 

operasi. 
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3. Dwi Irianti Hadiningdyah, S.H, M.A, Director of Islamic Financing, 
Ministry of Finance: Green Sukuk: Convergence of Islamic Finance 
and Impact Investing 

Hadiningdyah menceritakan bahwa inisiasi Green Sukuk dimulai 

dari fakta dimana Indonesia merupakan negara dengan potensi 

bencana seperti kekeringan, banjir, dan perubahan iklim. Khusus 

untuk isu perubahan iklim, sampai dengan 2030 Indonesia 

berkomitmen untuk menurunkan emisi lingkungan sebesar 29% 

sampai dengan 41%, termasuk berusaha untuk memperbaiki 

ketahanan iklim Indonesia. Program tersebut membutuhkan dana 

yang kemudian didanai melalui penerbitan Green Sukuk pada Maret 

2018 dengan transaksi mencapai USD 1,25 milyar. Dana hasil 

penerbitan Green Sukuk tersebut memberikan dampak yang 

signifikan. Laporan dari proyek tersebut sudah selesai pada Februari 

2019. Satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa laporan 

tersebut berkontribusi pada kesuksesan SDGs. Sebagai tantangan di 

masa depan, kita harus mendorong lebih banyak penerbitan 

instrumen pembiayaan baru yang kreatif dan inovatif, tidak hanya 

di Pemerintah dalam bentuk Green Sukuk tapi juga dari sektor swasta 

dan BUMN. 

4. Dr. Adiwarman Azwar Karim, MBA, MAEP, Karim Consulting 
Indonesia: Islamic Finance for Impact Investing in Indonesia 

Harus ada penjelasan ekonomi mengapa kegiatan amal merupakan 

fenomena dilakukan banyak orang. Karim menyampaikan bahwa 

tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah memerlukan dana yang 

sangat besar untuk mendanai proyek-proyek yang berdampak 

positif bagi masyarakat (Impact Investing). Salah satu cara pendanaan 

yang belum terlalu digali oleh Pemerintah adalah sedekah. 

Pemerintah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam 

melibatkan orang untuk membiayai proyek-proyek besar 

pemerintah. Pertama, dengan memberikan insentif pajak atas 
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kegiatan amal yang dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan semacam 

ini akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk memberikan 

amal. Kedua, pemerintah dapat membuat hadiah yang sangat besar 

untuk menyemai proyek untuk meyakinkan orang sedemikian rupa 

sehingga menarik orang untuk memberikan amal mereka. Seperti 

disebutkan di atas, peran pemberian kepemimpinan memiliki efek 

besar terhadap masyarakat. 

Jika dua rekomendasi ini dilakukan, maka kita akan melihat 

gelombang besar amal yang akan berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi. Amal kemudian akan menjadi gaya hidup, karena dua 

motif utama terpenuhi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam 

meningkatkan perilaku masyarakat dalam memberikan amal 

tidaklah sulit, namun mudah tetapi akan membutuhkan beberapa 

periode agar adaptasi menjadi optimal Pareto. 
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KULIAH TAMU 
Blockchain Technology and Impact Investing for SDGs 
 
 
Speaker:  
Dr. Houssmen Eddine Bedoui 
Islamic Finance Sector Development Department, IsDB 
 
Semua tujuan negara di dunia adalah untuk mencapai Millenium 

Development Goals. Untuk mencapai hal itu semua pemerintah 

memerlukan dana yang besar.  Laporan dari Perserikatan Bangsa 

Bangsa menunjukkan bahwa diperlukan dana mencapai USD 2,5 

triliun. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh OECD DAC 

menunjukan bahwa pada tahun 2019 telah ada sekitar USD 228 

miliar asset pada kegiatan impact investing. 

Solusi pertama dalam pencapaian SDGs adalah tentang sedekah, 

yaitu setiap orang baik individu atau perusahaan yang memiliki 

modal dapat membuat akun dan dengan akun itu dapat 

menyediakan dana bagi proyek pemerintah untuk melakukan 

proyek yang memiliki dampak sosial positif yang luas. 

Kemudian contoh yang kedua, Bedoui menekankan adanya 

Indonesia Blockchain Waqf Sukuk dengan contoh Project Smart 

Social Impact Sukuk (SSS). Indonesia telah meluncurkan Cash 

Endowments Link Sovereign Bond, atau Wakaf Link Sukuk. Pada 

skema yang dipresentasikan Bedoui, terlihat ada beberapa pihak 

yang terlibat seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian atau 

lembaga Pemerintah. Kedua lembaga itu kemudian membuat Nota 

Kesepahaman dengan investor. Para investor di sini bisa berupa 

Banks, Lembaga Keuangan non Bank, dan Bank Sentral. Produk ini 

kemudian ditawarkan di pasar modal Islam dan pasar Sukuk.  
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Lebih lanjut Bedoui memberikan penjelesan bagaimana penerapan 

blokchain itu berlangsung pada proyek. Pertama bahwa investor 

yang memiliki proyek impact investing membuat investasi dengan 

cara Kontrak Sukuk. Kemudian kegiatan Sukuk dilanjutkan kepada 

bisnis sosial. Kontrak Sukuk juga bisa diterapkan pada kontrak 

donasi. Sumber dari kontrak donasi berasal dari lembaga filantropi. 

Kemudian baik dari Sukuk kontrak donasi dan bisnis sosial 

melaporkan kegiatan mereka kepada validator. Validator mendata 

semua hasil investasi.  

Bedoui membagi kategori investor impact investing menjadi tiga. 

Yang pertama adalah Impact Investor yaitu hak mereka adalah sukuk 

return dan sukuk profit. Investor ini berfokus bagaimana 

mendayagunakan sumber daya untuk sebuah proyek. Investor tipe 

kedua adalah Impact Investor dan Wakif Temporary. Investor tipe ini 

mempunyai fokus kepada pendayagunaan modal dan mereka tidak 

menikmati sukuk return dan hanya berhadap akan adanya impact 

saja. Kemudian tipe investor yang ketiga adalah Impact Investor dan 

Permanent Waqif. Investor jenis ini dapat mendayagunakan modal 

dan profit serta mereka tidak menikmati sukuk return dan tidak 

mempunyai principal.  

Paradigma mengenai invetasi telah bergeser dari investasi keuangan 

kemudian beralih menjadi investasi yang bertanggung jawab, 

kemudian investasi berkelanjutan, kemudian bergeser pada impact 

investing dan investasi filantropi. Masing-masing dari investasi itu 

memiliki ciri dan fokus yang khas. 
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SESI PANEL 3: Islamic Finance 
for Impact Investing: How to 
Make It Works 

Discussion Chair: Prof. Raditya Sukmana, Head of Islamic 
Economics Department, Airlangga University 

 

1. Ms. Gulcin, Director of UNDP's Istanbul International Center 
for Private Sector in Development (IICPSD): Global Islamic 
Finance and Impact Investing Platform 

GIFIIP bertujuan untuk membuat sinergi antara keuangan Islam dan 

impact investing untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan sampai 2030. Visi GIFIIP adalah untuk menempatkan 

keuangan Islam sebagai pelaku impact investing di dunia global 

dengan melibatkan pihak swasta. Tiga pilar strategi dari GIFIIP: pilar 

pertama, konseptualisasi dan capacity building. Pilar kedua, 

kolaborasi antar industri dan advokasi. Pilar ketiga, deal sourcing and 

matchmaking.  

Inisiatif Green Sukuk telah dilaksanakan di Malaysia dengan 

melibatkan komisi pasar modal Malaysia dan Islamic Development 

Bank. Proses inisiatif itu meliputi: 

a. penelitian pre-assessment 

b. workshop validasi dan multi-stakeholder task force 

c. fasilitasi pelaporan Green Sukuk 



 

 
 

 
 
54 | Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference 

Pelatihan Green Sukuk juga telah dilaksanakan di Istanbul, Turki, 

yaitu pada bulan Maret dan November 2018. Hal yang sama juga 

telah dilaksanakan di Pakistan. Program pelatihan ini bertujuan 

untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dalam 

membangun Green Sukuk. Target peserta pelatihan ini adalah ahli 

teknis, tim inovasi dan manajer pengumpulan dana dari lembaga 

keuangan Islam. Kemudian target peserta dari pihak pemerintah 

adalah pengelola lembaga pemerintah, pembuat hukum dan 

pengelola organisasi swasta. GIFIIP juga telah menyelenggarakan 

serangkaian konferensi mengenai keuangan Islam, seperti 

pertemuan tahunan Islamic Development Bank dan pertemuan 

majelis tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2. Dr. Mohammed Obaidullah, Lead Research Economist, IRTI: 
Risks, Opportunities, and Mitigation Strategies in Shariah 
Compliant Impact 

Obaidillah menyatakan bahwa kegiatan impact investing memiliki 

ciri yang berbeda dengan investasi konvensional. Pada investasi 

konvensional, portofolio diarahkan pada kerangka hasil dan risiko. 

Pada investasi Islam, portofolio dimaksimalkan dengan mengikuti 

kaidah-kaidah aturan Islam atau syariah, dan juga pada dampak 

sosial. Impact investing menghadapi dua tujuan, yaitu return yang 

maksimal dan impact yang maksimal. Pilihan untuk mencapai kedua 

tujuan tersebut mengakibatkan adanya risiko-risiko yang harus 

diambil oleh pengelola investasi.  

Obaidillah mengungkap risiko-risiko yang dihadapi impact investing 

meliputi risiko pasar, risiko operasional, risiko dampak, risiko modal, 

risiko pengukuran, risiko yang tidak dapat dihitung dan risiko 

penyelesaian. 
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3. Shaima Hasan, Research and Product Development Manager, 
Refinitiv: Making Positive Social Impact Through Islamic 
Finance: Bahrain Experience 

Shaima menyatakan bahwa Bahrain merupakan negara dengan 

pertumbuhan industri keuangan nomor dua di seluruh dunia. Secara 

global, aset lembaga keuangan Islam memiliki pertumbuhan yang 

signifikan. Angka menunjukkan aset diperkirakan akan menembus 

USD 3,8 triliun pada tahun 2023. Shaima menjelaskan bahwa 

Bahrain telah mengambil posisi yang strategis dalam pengembangan 

keuangan Islam. Dia mencontohkan, asset total lembaga keuangan 

Islam di Bahrain mencapai USD 43,6 miliar. Bahrain memiliki 47 

lembaga keuangan Islam dan diatur oleh lembaga standardisasi 

pemerintah Bahrain dengan hukum yang sangat komprehensif. 

Bahrain telah membangun Islamic fintech unuk membantu 

perusahaan startup. Negara ini juga menjadi markas besar bagi 

lembaga regulator keuangan islam dunia, seperti AAOIFI, IIFM, 

CIBAFI dan IIRA. 

Bahrain telah memulai impact investing, yaitu dengan memberikan 

modal kepada banyak lembaga keuangan mikro dan menghasilkan 

2.800 pekerjaan baru. Dana investasi mencapai USD 733 juta. Selain 

daripada itu, Bahrain telah menjadi pionir dalam membuat standar 

peraturan bagi bank syariah dan asuransi syariah. Bahrain juga 

telah meluncurkan manajemen likuiditas pada lembaga keuangan 

Islam dan meluncurkan Sukuk pemerintah untuk pertama kalinya. 

Dana wakaf Bahrain dibangun pada tahun 2006 oleh Bank Sentral 

Bahrain-The Central Bank of Bahrain (CBB) bekerjasama dengan 

industri keuangan Islam. Program ini bertujuan untuk mendanai 

proyek-proyek pendidikan, pelatihan dan penelitian lembaga 

keuangan Islam. Dana wakaf Bahrain mencapai USD 7 juta. 
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Pertumbuhan dana ini mencapai 4,6% per tahun. Beberapa program 

yang dibiayai seperti diploma dalam keuangan Islam, diploma dalam 

ushul fiqh, program reviewer advance syariah dan round table 

discussion. Program dana wakaf Bahrain ini telah menghasilkan 

ekosistem dan lokasi strategis yang merangsang industri dan dunia 

usaha, yaitu lebih dari 119 startup inovatif, 34 inkubator dan co-

working space serta USD 100 juta dana awal untuk modal investasi 

di bidang startup dan teknologi. Beberapa catatan yang dijelaskan 

oleh Shaima menngungkapkan bahwa beberapa faktor pendukung 

Bahrain sebagai negara yang bersahabat dengan bisnis, yaitu: 

a. 100% kepemilikan asing 

b. Tidak ada zona pembatasan 

c. Regulasi Bahrain memfasilitasi aspirasi investor 

d. Rezim pajak yang longgar 

e. Biaya membuka bisnis yang rendah 

4. Dr. Muhammad Maksum, M.A., National Sharia Board, The 
Council of Indonesian Ulama (MUI): MUI Fatwa to Support 
Islamic Finance for Impact Investing 

Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terhadap perkembangan 

lembaga keuangan Islam sangat besar. Fatwa adalah jawaban yang 

mengandung penjelasan tentang hukum syariah berdasarkan dua 

sumber utama yaitu Alquran dan Hadits. Fatwa adalah opini hukum 

yang berasal dari pendapat ulama dan tidak mengikat kecuali bagi 

yang bertanya tentang fatwa itu. Fatwa MUI dalam kaitannya 

dengan lembaga keuangan Islam akan mengikat jika telah disahkan 

oleh OJK atau BI. 
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Peran DSN MUI: 

1. Mengeluarkan fatwa 

2. Mengawasi implementasi fatwa 

3. Mengeluarkan panduan untuk implementasi fatwa 

4. Rekomendasi SSB 

5. Mengeluarkan laporan kepatuhan syariah bekerjasama 

dengan otoritas 

6. Mengeluarkan sertifikasi syariah kepada entitas bisnis dan 

institusi 

7. Pelatihan dan sertifikasi SSB 

8. Sosialisasi dan edukasi mengenai fatwa 

Pandangan DSN MUI terhadap impact investing yaitu: 

1. Fatwa no. 123 tahun 2018 tentang pendapatan non-halal 

bahwa pendapatan non-halal harus disalurkan kepada 

kepentingan public atau kepentingan umat muslim yang 

tidak melanggar aturan syariah seperti bantuan korban 

bencana alam, mendukung lembaga pendidikan Islam 

seperti masjid dan madrasah, mendukung literasi dan 

pendidikan keuangan Islam, beasiswa untuk siswa miskin 

dan pemberian konsumsi kepada kaum miskin. 

2. Fatwa lain yang terkait dengan impact investing adalah 

fatwa no. 119 tahun 2018 mengenai pembiayaan ultra-

mikro, yaitu pembiayaan yang kurang dari 10 juta rupiah 

harus menggunakan kontrak bersyarat khusus.  

3. Fatwa nomor 106 tahun 2016 tentang asuransi wakaf 



 

 
 

 
 
58 | Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference 

4. Fatwa nomor 98 tahun 2016 tentang jaminan social 

kesehatan syariah 

5. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah  

6. Fatwa nomor 108 tahun 2016 tentang pariwisata syariah 

7. Fatwa nomor 107 tahun 2016 tentang rumah sakit syariah 

Prinsip fatwa DSN MUI meliputi: 

1. Berorientasi pada tujuan Islam 

2. Metodologi penyelesaian masalah 

3. Pemisahan perkara yang halal dengan perkara yang haram 
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SESI PANEL 4: Islamic Social 
Finance and Impact  
Investing 

Discussion Chair: Iggi H Achsien (MES) 

1. Mohamad Ikhsan Modjo: Islamic Socially Responsible Investing 

Modjo menyatakan bahwa socially responsible investing telah 

tumbuh secara signifikan dan mendapatkan penerimaan yang baik 

dari industri keuangan global, khususnya dalam dekade terakhir. 

Lebih dari satu USD dari setiap empat USD yang diinvestasikan 

dicatat sebagai responsible investing di Amerika Serikat. Selanjutnya, 

30 investor memilih investasi yang bertanggung jawab. Keinginan 

untuk berinvestasi secara etis sangat menonjol di kalangan kaum 

Milenial. Environmental, Social and Governance Practices (ESG) dari 

suatu investasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kinerja investasi dimaksud. Faktor-faktor ESG digunakan untuk 

meningkatkan kegunaan analisis keuangan tradisional untuk 

mengidentifikasi risiko dan peluang di luar penilaian teknis. 

Socially responsible investing memilih kegiatan yang sesuai dengan 

nilai-nilai etika. Motif yang mendasarinya dapat berupa agama, 

nilai-nilai pribadi, dan keyakinan politik. Socially responsible 

investing menggunakan faktor ESG untuk menyaring investasi. 

Dalam impact investing, dampak positif adalah yang paling penting. 

Dampak positif tersebut juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat 

atau lingkungan, sebagai contoh investasi dalam energi bersih atau 

terbarukan. 
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Ada empat pihak yang terlibat dalam impact investing. Pihak pertama 

adalah sektor publik, termasuk donor dan penyedia asisten teknis, 

Development Finance Institutions, lembaga nirlaba, dan pemerintah. 

Pihak kedua adalah sektor swasta, termasuk impact investors, 

investor ritel, penyedia obligasi, dan penyedia crowdfunding. Pihak 

ketiga adalah investor, termasuk ritel, rumah tangga, institusi, dana 

pensiun, bank, dan perusahaan asuransi. Bagian keempat adalah 

yayasan yang memiliki kegiatan investasi yang berdampak luas. 

Investasi Islami dapat dikategorikan sebagai bagian dari socially 

responsible investment. Perbedaan utama antara istilah-istilah itu 

adalah prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kriteria pemilihan 

investasi Islami secara khusus didasarkan pada pedoman agama. 

Investasi Islami juga memiliki serangkaian instrumen dan model 

bisnis yang berbeda. Jenis keuangan Islam yang dekat dengan 

prinsip impact investing adalah Zakat dan Wakaf. 

Modjo mengakhiri presentasinya dengan menjelaskan adanya 

potensi dana abadi haji sebagai sumber dana untuk responsible 

investment di Indonesia. Modjo percaya bahwa potensi untuk 

responsible investment di Indonesia sangat besar. Namun, tantangan 

terbesar adalah membuat indikator untuk menilai sejauh mana 

dampak yang disebabkan oleh investasi. 

2. Prof. Md. Anwarul Azim Arif, Chairman of Social Islami Bank 
Limited: Cash Waqf Deposit Scheme: Social Islamic Bank Limited 
Experience 

Arif menjelaskan mengenai Wakaf Uang, yang meliputi tentang 

dasar hukum, definisi, prinsip-prinsip, dan praktik Wakaf Uang pada 

zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut Arif, wakaf uang bisa 

difasilitasi oleh perbankan syariah. Dana wakaf uang tersebut dapat 
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diinvestasikan untuk usaha yang menguntungkan, sehingga 

hasilnya dapat dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan.  

Kehadiran Wakaf Uang di Bangladesh menjadi sebuah tren yang 

menggembirakan. Tingkat kesadaran atas Wakaf Uang dalam 

beberapa tahun terakhir di Bangladesh juga sangat besar. Beberapa 

bank swasta di Bangladesh telah perintis dalam memperkenalkan 

Wakaf Uang. Setelah pemerintah Bangladesh memberlakukan 

Undang-Undang Universitas Swasta tahun 1992, banyak universitas 

swasta dan lembaga pendidikan tinggi telah didirikan di negara 

tersebut, beberapa di antaranya dibiayai dengan Wakaf Uang. Salah 

satu institusi tersebut adalah Social Science Institute (SSI). SSI 

memiliki dana abadi yang merupakan Wakaf Uang. Dana Wakaf 

Uang disimpan dalam dana investasi Bank Islam yang beroperasi 

berdasarkan mudarabah. Kemudian keuntungan digunakan untuk 

memenuhi beberapa tujuan Islam yang ditetapkan dalam konstitusi 

SSI. Ini adalah tren yang menggembirakan bagi kalangan kaya 

Muslim di negara ini yang mungkin tertarik untuk mengumpulkan 

dana mereka kemudian mengumpulkan Wakaf Uang untuk 

membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara ini, Wakaf 

Uang dapat menambah cara baru pada kegiatan amal. 

The Social Islamic Bank Bangladesh (SIBL) mulai beroperasi pada 

tahun 1995. SIBL menawarkan layanan keuangan konvensional dan 

pinjaman keuangan mikro sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan 

berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola wakaf dan 

lembaga keagamaan lainnya. SIBL mendefinisikan operasinya di tiga 

sektor yang berbeda - formal, non-formal, dan sukarela. Sektor 

sukarela menawarkan Skema Sertifikat Wakaf Uang yang 

merupakan produk keuangan inovatif yang ditujukan untuk 

kesejahteraan sosial. Wakaf Uang dikonversi menjadi unit penghasil 

pendapatan dan pendapatan yang diturunkan digunakan sesuai 
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instruksi dari Wāqif atau tanpa adanya instruksi tersebut, 

berdasarkan Syariah Islam. 

The Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) telah memperkenalkan 

skema “Mudaraba Waqf Cash Deposit Account” (MWCDA) sejak Juli 

2004. Dalam skema ini, uang yang disetor diinvestasikan dan laba 

dibelanjakan sesuai dengan akan dan keinginan para wāqif. Wāqif 

memiliki hak untuk memilih dari daftar tujuan yang akan dilayani 

dari daftar berikut atau tujuan lain yang diizinkan oleh Syariah: 

Rehabilitasi Keluarga; Pendidikan, Olahraga, Dakwah, dan Budaya; 

Kesehatan dan Sanitasi; dan Layanan Sosial. 

Rekening wakaf tunai telah lama diperkenalkan oleh sejumlah Bank 

Islam di negara tersebut. Semua bank ini memiliki pedoman untuk 

mengoperasikan jenis akun ini yang nyaman, ramah pelanggan dan 

memotivasi dalam mempromosikan perbuatan baik. 

3. Dr. Imam Teguh Saptono, Indonesia Waqf Board: Cash Waqf 
Funds to Support Social Entrepreneurs 

Saptono mengatakan bahwa ada dikotomi dalam bisnis tradisional, 

yaitu pemisahan antara manfaat finansial dan manfaat sosial, di 

mana kita tidak dapat memilih keduanya secara bersamaan. 

Tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah paradigma 

dikotomi dengan mengubah konsep bisnis tradisional menjadi 

konsep bisnis ukhrawi. Meskipun ada pemisahan tujuan bisnis 

menurut ekonomi tradisional, yaitu distribusi bisnis komersial dan 

nirlaba, Asy Syatibi telah merinci tujuan syariah atau dikenal 

sebagai maqashid syariah yang terdiri dari perlindungan agama, 

kehidupan, alasan, keturunan, dan properti. Fungsi investasi dalam 

Islam adalah untuk memaksimalkan manfaat dengan pilihan tiga 

kategori tingkat kebutuhan, yaitu hajiyat, tahsiniyat, dan 

dharuriyat. 
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Creating Shared Value (CSV) adalah konsep bisnis yang menekankan 

pentingnya memperhitungkan masalah dan kebutuhan sosial dalam 

desain strategis perusahaan. CSV adalah pengembangan dari 

Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep ini diperkenalkan oleh 

Michael Porter dan Mark Kramer pada tahun 2006, yang 

menjembatani kesenjangan antara dunia bisnis dan kesejahteraan 

sosial. Saptono juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja 

tanggung jawab sosial yang sangat baik akan mendapatkan 

keuntungan yang baik. Trickle-down economics adalah mitos, 

memperkaya korporasi tidak akan selalu membantu mereka yang 

berada di tengah, apalagi mereka yang berada di bawah.  

Saptono menjelaskan bahwa Wakaf dapat menggantikan peran 

bank komersial untuk membiayai usaha komersial maupun publik. 

Namun, penggunaan wakaf memiliki tantangan, seperti 

kesenjangan antara teori dan praktik di bidang wakaf produktif. 

Kemudian tantangan berikutnya adalah harmonisasi peraturan 

seperti subsidi pajak dan sistem insentif bagi para pelaku Wakaf, dan 

pengembangan kapasitas organisasi. Peran MUI harus didorong 

untuk menghasilkan fatwa sesuai dengan perkembangan zaman. 

Inovasi produk wakaf harus dibuat lebih sederhana, fleksibel, dan 

kompatibel. 

Saptono menjelaskan peran zakat, infaq, dan wakaf selama Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz. Saat itu semua kebutuhan umat Islam 

terpenuhi, bahkan sampai memberikan bantuan kepada pasangan 

yang akan menikah. Peran Wakaf berlanjut ke Kekhalifahan 

Utsmaniyah, di mana sebagian besar tanah adalah tanah Wakaf. 

Di era modern, aset wakaf meliputi infrastruktur, properti, 

universitas, lembaga keuangan, pabrik, infrastruktur air, rumah 

sakit, perusahaan, dan fasilitas transportasi. Peran Wakaf di 

Indonesia juga sangat besar, seperti penyediaan tanah untuk stadion 

Senayan dan Monumen Nasional di Jakarta. 
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Di era saat ini, potensi wakaf sangat besar. Survei Varkey 

menunjukkan bahwa milenial berpendapat bahwa agama memberi 

dampak baik bagi dunia, dengan tingkat kebahagiaan tertinggi dari 

dampak agama di Indonesia. Konsumen Kelas Menengah di 

Indonesia dapat menghasilkan Potensi Wakaf Tunai USD 2,7-4 

miliar/tahun. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

menyerap potensi itu adalah Waqf-linked Sukuk. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam skema ini termasuk Badan Wakaf Indonesia, 

Kementerian Keuangan, dan lembaga keuangan Islam sebagai mitra 

Nazir. 
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SESI PANEL 5: Role of  
Government to Support Islamic 
Finance for Impact Investing 

Discussion Chair: Dr. Mohamed Ishthiaq Akbar, IsDB Group 
Regional Hub Indonesia 

1. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng, Ph.D, Staf Ahli 
Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Bappenas: Islamic 
Finance for Impact Investing in Indonesian Master Plan for Islamic 
Economic and Finance 

Dasar hukum untuk penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) 

di Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pelaporan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan 

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

127 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok 

Kerja, dan Tim Ahli Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2019. 

Anggota Komite Pelaksana dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi 

Nasional SDG terdiri dari empat pihak: pemerintah dan parlemen; 

organisasi masyarakat sipil; filantropi dan bisnis; dan akademisi.  

Laporan tentang implementasi SDGs bertajuk Voluntary National 

Review telah diterbitkan pada 2017 dan 2019. Pengarusutamaan 

SDGs telah dilakukan ke dalam Agenda Pembangunan Nasional pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 

(RPJMN 2020-2024). Ada 104 target SDGs dalam RPJMN 2020-2024. 

Pencapaian SDG membutuhkan sumber dana yang besar. Indonesia 
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membutuhkan sumber pembiayaan baru dan mekanisme keuangan 

inovatif. 

Pemerintah telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Islam Indonesia 

2019-2024. Ada beberapa SDGs yang selasar dengan Master Plan 

Ekonomi Islam Indonesia, misalnya: 

1. Target Pencapaian: Menaikkan Indeks Kesejahteraan yang 

selaras dengan SDGs nomor 1 dan 10. 

2. Indikator Utama: Meningkatkan Ketahanan Pangan dan 

Kecukupan Energi yang selaras dengan SDGs nomor 2, 7, 

dan 14. 

Pemerintah telah meluncurkan buku "Fikih Zakat on SDGs." Buku ini 

berisi perkembangan pemikiran hukum Islam dalam menanggapi 

perkembangan zaman, termasuk tujuan pembangunan dunia yang 

terus disempurnakan. Widyasanti juga menjelaskan tentang Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki banyak program 

seperti tanggap bencana, beasiswa, layanan kesehatan, analisis 

strategis, dan pembiayaan mikro. BAZNAS telah memilih untuk 

memprioritaskan SDGs nomor 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 11. Widyasanti 

menjelaskan beberapa contoh program BAZNAS yang mendukung 

SDGs, seperti program di Bengkulu dan Jambi, yaitu pembentukan 

pembangkit listrik mikrohidro dari dana zakat masyarakat. 

Widyasanti juga menjelaskan contoh impact investing di Indonesia. 

SDGs Impact Fund Negara adalah program kemitraan antara UNDP 

dan ANGIN untuk mendukung wirausahawan dalam mengakses 

dana dari investor swasta. Dengan mengeksplorasi perpaduan 

pembiayaan swasta dan publik, Impact Fund akan mengatasi 

beberapa hambatan bagi wirausahawan dalam rantai nilai agribisnis 

dalam mengakses keuangan. 
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Peran pemerintah dalam impact investing antara lain dengan 

memberikan mandat kepada investor swasta untuk terlibat dalam 

impact investing, mensubsidi impact investing, membangun kapasitas 

untuk impact investing, dan memberikan informasi dan menetapkan 

standar. Peran kelima adalah memberikan informasi lengkap 

tentang program investasi dampak. Widyasanti juga memberikan 

penjelasan tentang contoh Management Impact Investing di beberapa 

negara seperti India, Korea, dan Malaysia. 

2. Arsalaan Ahmed, CEO of HSBC Amanah Malaysia: Government 
Support for the Development of Impact Investing: Malaysian 
Case Study 

Pemerintah meningkatkan impact investing melalui saluran-saluran 

berikut ini, yaitu investasi pemerintah langsung, dana pemerintah, 

mobilisasi modal sosial, insentif, pasar modal, dan industri 

perbankan. Global Systematic Important Bank (G-SIB) mencatatkan 

total aset sebesar USD 51,40 triliun, sedangkan aset di pasar modal 

adalah USD 30,7 triliun. Total aset pasar modal hijau (green capital 

market) hanya USD 208 miliar. Bahkan jika 50% dari obligasi hijau 

hanya dibeli oleh G-SIB, itu hanya akan menjadi 0,34% dari aset non-

pinjaman mereka. 

Menurut sebuah laporan oleh UK Prudential Regulation Authority, 

tiga kategori besar untuk menentukan bagaimana bank menanggapi 

masalah, yaitu: 

1. Bertanggung jawab, yang merupakan pendekatan 

berdasarkan perspektif CSR, dengan fokus pada risiko 

reputasi. 

2. Responsif, yang merupakan pendekatan di mana perubahan 

iklim dipandang sebagai risiko keuangan, meskipun dari 

perspektif jangka pendek yang relatif sempit. 
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3. Strategis, yang merupakan pendekatan yang lebih 

komprehensif mengambil pandangan jangka panjang risiko 

keuangan. 

Ahmed menjelaskan konsep Value-Based Intermediation (VBI). VBI 

dirancang sesuai dengan konsep Value-Based Banking (VBB), yang 

telah dipraktikkan oleh 53 bank di dunia. Melalui penyesuaian 

dengan standar VBB yang berpusat pada 6 prinsip, lembaga 

keuangan harus mengarahkan kembali kegiatan bisnis mereka 

untuk memasukkan kebutuhan lingkungan dan sosial; dan 

mendorong profitabilitas jangka panjang. Keenam prinsip VBB 

adalah triple bottom line, ekonomi rill, transparan, budaya, 

mengutamakan klien, dan ketahanan. 

Triple bottom line adalah kunci untuk mencapai dampak yang 

diharapkan pada sektor perbankan. Triple bottom line terdiri dari 

planet (bagaimana bank berperan dalam mengatasi perubahan 

iklim), orang (bagaimana bank memainkan peran dalam komunitas 

sosial ekonomi), dan kemakmuran (bagaimana bank 

mempertahankan kemakmuran ekonomi jangka panjang dari 

lembaga keuangan). 

Pengukuran Kuantitatif VBI terdiri dari: kategori 1 (contoh: ROE dan 

ROA); kategori 2 (contoh: ekonomi riil); dan kategori 3 (contoh: triple 

bottom line). Pengukuran kualitatif VBI terdiri dari: strategi dan 

kebijakan; proses dan tindakan; dan hasil KPI. 

3. Suminto, S.Sos., M.Sc. Ph.D, Staf Ahli Bidang Pengeluaran 
Negara, Kementerian Keuangan 

Menurut Suminto, Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu 

negara dengan perekonomian terbesar dunia pada 2045. Pemerintah 

memprediksi sejumlah potensi yang bisa membawa Indonesia  
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ke posisi itu, antara lain: 

1. Jumlah penduduk yang mencapai 319 juta jiwa 

2. Indonesia sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia 

3. Proporsi populasi usia produktif mencapai 47% 

4. Proporsi pendapatan kelas menengah mencapai 70% 

5. Proporsi populasi kota mencapai 73% 

6. Struktur ekonomi bergeser pada sektor dengan nilai tambah 

yang lebih tinggi 

7. Pendapatan per kapita mencapai USD 23.199 

8. “Kue” ekonomi dari sektor jasa mencapai 73% 

Tema kebijakan fiskal pada tahun 2020 adalah “Anggaran 

Pemerintah untuk Mempercepat Peningkatan Daya Saing melalui 

Inovasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Beberapa sektor 

yang menjadi prioritas pemerintah adalah infrastruktur, sumber 

daya manusia, birokrasi, teknologi, tata ruang wilayah, dan sumber 

daya ekonomi dan keuangan. Suminto mengatakan alasan mengapa 

pemerintah harus terlibat dalam impact investing adalah karena 

impact investing dapat memanfaatkan sumber daya pemerintah yang 

terbatas, memanfaatkan pengalaman pemerintah di bidang sektor 

publik, dan mendorong solusi inovatif. 

Suminto menjelaskan bahwa ada tiga alat yang dapat digunakan 

pemerintah dalam impact investing, yaitu: 

1. Kebijakan non-fiskal, seperti kerja sama internasional dan 

regulasi  
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2. Kebijakan kuasi fiskal, seperti Special Mission Vehicle dan 

Dana Jaminan Infrastruktur 

3. Kebijakan fiskal, dengan menggunakan pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah 

Suminto menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur 

telah meningkat dari USD 18,3 Miliar pada 2015 dan mencapai USD 

29,6 Miliar pada 2019. Peningkatan signifikan dalam pengeluaran 

infrastruktur pemerintah terbukti meningkatkan peringkat indeks 

kinerja logistik dan kualitas peringkat infrastruktur. Suminto juga 

menjelaskan tentang alokasi dana desa yang terus meningkat setiap 

tahun dan berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan dan 

jumlah orang miskin di daerah pedesaan. 

Suminto juga menjelaskan tentang skema Public-Private Partnership 

(PPP). Skema ini memiliki karakteristik kontrak jangka panjang, 

melibatkan elemen pemerintah dan sektor swasta, dan berorientasi 

pada infrastruktur dan layanan publik. Contoh Proyek PPP adalah 

SPAM Way Riau, Bandar Lampung; SPAM Semarang, Jawa Tengah; 

SPAM Umbulan, Jawa Timur; dan SPAM Pekanbaru. 

Suminto juga menjelaskan bahwa ada beberapa proyek yang sedang 

berjalan yang dibiayai oleh skema keuangan campuran, termasuk 

lima proyek transportasi perkotaan, tiga proyek sumber daya air, 

satu proyek jalan tol, satu proyek pariwisata, empat proyek 

pelabuhan, satu proyek telekomunikasi, dua proyek kereta api, tiga 

proyek kesehatan, 72 proyek energi terbarukan, dan satu proyek 

zona ekonomi khusus. 

Pemerintah Indonesia adalah penggagas Sukuk Hijau pertama di 

dunia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Hijau pada 

tahun 2018 dan 2019. Dana yang terkumpul mencapai dua miliar 
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USD. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk Sukuk ini bertujuan 

untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga 

surya, mini-hidro, dan mikro-hidro; jalur kereta api ganda, dan 

pengelolaan limbah padat. 
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CLOSING REMARKS 

Speaker:  
Suminto, PhD 
 
Dalam sambutan penutupnya, Suminto mengulas poin-poin penting 

yang dibahas selama acara berlangsung. Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 

membutuhkan sumber daya dan bukan sesuatu yang dapat dipenuhi 

oleh satu atau beberapa negara saja tetapi membutuhkan partisipasi 

setiap negara di dunia. Ketika dunia terus mencari modalitas 

pembiayaan yang inovatif untuk mengisi kesenjangan pendanaan 

SDGs, keuangan Islam dan investasi dampak memiliki peluang unik 

untuk mengisi kesenjangan tersebut. Keduanya memiliki prinsip 

yang serupa dan dapat saling melengkapi pada beberapa bidang. 

Dua instrumen keuangan Islam utama, yakni zakat dan wakaf, 

memainkan peran besar dalam ekosistem impact investing. 

Implementasi modern dari kedua instrumen ini di negara-negara 

peer telah memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan di 

Indonesia. Namun, satu hal penting yang perlu diingat mengenai 

pemanfaatan zakat dan wakaf untuk SDGs adalah tata kelolanya. 

Pemerintah Indonesia percaya bahwa keuangan Islam dan impact 

investing memiliki potensi besar di Indonesia untuk memajukan 

pengembangan keuangan Islam dan mencapai SDGs. Keyakinan ini 

dibuktikan dengan dimasukkannya impact investing sebagai salah 

satu program utama dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Islam 

Indonesia yang baru diluncurkan. 

Suminto juga mengutarakan kegembiraannya pada jumlah makalah 

yang diajukan untuk acara Call for Paper, yang mencapai lebih dari 

70 makalah. Beliau berharap agar gagasan dan rekomendasi 
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kebijakan dalam makalah yang disampaikan dapat ditindaklanjuti, 

dikembangkan lebih lanjut, dan bahkan direalisasikan untuk 

memberikan alternatif solusi yang kreatif dan efektif atas tantangan 

perekonomian Indonesia. 
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PROFIL PEMBICARA 

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt. Wakil Menteri Keuangan 
Republik Indonesia 

Prof Mardiasmo lahir di Solo pada 

tanggal 10 Mei 1958. Beliau 

menempuh pendidikan sarjana di 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Mada pada tahun 1981. Kemudian, 

beliau melanjutkan studi S2 di 

University of Bridgeport, 

Connecticut, USA dengan gelar 

Master of Business Administration 

(MBA) pada tahun 1989. Gelar S3 

diraihnya dari School of Public 

Policy, University of Birmingham, 

Inggris pada tahun 1999. 

Dengan fokus pada bidang ilmu Akuntansi, ia menjabat sebagai 

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. 

Beliau juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

(FEB) Universitas Gajah Mada yang aktif menulis beberapa buku 

diantaranya Perpajakan (2006), Seri Otonomi Daerah: Otonomi dan 

Manajemen Keuangan Daerah (2003), Akuntansi Sektor Publik 

(2003), dan Akuntansi Keuangan Dasar (2000). 

Sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 27 

Oktober 2014, beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri 

Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-2006, Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2006-

2010), Wakil Ketua Tim Pembahas Rancangan Undang-Undang 

tentang BPK-RI (2006), Ketua Tim Quality Assurance Reformasi 
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Birokrasi Nasional (TQA RBN), (2011–sekarang), Wakil Ketua Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran (TEPPA), (2011–

sekarang), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010–2014. Pada 1 

Desember 2014 sampai dengan 6 Februari 2015, beliau dipercaya 

sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Wakil Gubernur Jawa Timur 

Emil Elestiano Dardak adalah politisi 

Indonesia yang saat ini menjabat 

sebagai Wakil Gubernur Jawa 

Timur. Sebelumnya, beliau 

menjabat sebagai Bupati Kabupaten 

Trenggalek periode tahun 2016-

2019. 

Emil Dardak lahir di Jakarta, 20 Mei 

1984 sebagai putra pertama dari empat bersaudara. Dardak 

menempuh pendidikan di Singapore's Raffles Institution, kemudian 

mendapatkan gelar sarjana dari University of New South Wales dan 

gelar doktor dari Ritsumeiken Asia Pasific University. Pada tahun 

2018, Dardak pernah berpartisipasi sebagai satu-satunya peserta dari 

Indonesia dari 40 (empat puluh) walikota yang diundang dalam 

Bloomberg Harvard City Leadership Initiative. 
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Suminto, S.Sos., M.Sc. Ph.D, Staf Ahli Bidang Pengeluaran 
Negara, Kementerian Keuangan  

Lahir di Sragen pada 7 Juli 1972. 

Mendapatkan gelar Sarjana 

Hubungan Internasional dari 

Universitas Airlangga. Meraih 

gelar M.Sc. in Development 

Finance dari Hiroshima University, 

dan Ph.D. in Development 

Economics dari Ritsumeikan Asia 

Pacific University, Jepang. 

Pernah menjabat Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018) dan Plt. 

Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018). Sebelumnya telah 

melaksanakan berbagai penugasan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Utang/Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 

Pada 17 Juli 2018 dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran 

Negara. 
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Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng, Ph.D, Staf Ahli 
Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional  

Ibu Amalia Adininggar Widyasanti 

adalah Penasihat Senior untuk 

Menteri Sinergi Ekonomi dan 

Pendanaan di Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

(Kementerian PPN/Bappenas). Dia 

bekerja untuk Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional sejak Januari 2006 sebagai 

Wakil Direktur Perdagangan. Ia mendapatkan gelar sarjana Teknik 

Kimia dari Institut Teknologi Bandung, gelar master juga di bidang 

Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, gelar master kedua 

dalam Manajemen Industri dari Rensselaer Polytechnic Institute 

(USA), dan gelar Ph.D bidang Ekonomi dari Universitas dari 

Melbourne (Australia). 
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Prof. Suahasil Nazara S.E., M.Sc., PhD., Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal, Kementerian Keuangan 

Lahir di Jakarta pada tanggal 23 

November 1970. Meraih gelar 

Sarjana Ekonomi (SE.) dari 

Universitas Indonesia pada tahun 

1994, kemudian mendapatkan gelar 

Master of Science (MSc.) dari Cornell 

University USA pada tahun 1997. 

Pada tahun 2003, meraih gelar 

Doctor of Philosophy (PhD.) dari 

University of Illinois at Urbana-Champaign USA. 

Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada tahun 

2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu 

Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala 

Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala 

Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu 

Ekonomi (2009-2013). 

Pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang 

Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Suahasil juga aktif di Ikatan 

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah 

memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan 

Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang 

pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di 

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi 

Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. 

Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana 

Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 
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2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

 

Ayu Sukorini, S.E., M.A, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 
Kementerian Keuangan 

Ayu Sukorini meraih gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E.) dari Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga 

pada tahun 1990, dan kemudian 

gelar Master of Arts (M.A.) dari 

University of Colorado di Denver, 

Amerika Serikat pada tahun 1998. 

Beliau memiliki ketertarikan dan 

keahlian di beberapa bidang, 

diantaranya kebijakan fiskal, 

manajemen resiko, dan pasar keuangan. 

Pada Agustus 2017, beliau dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan 

Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 

Sebelumnya, beliau pernah bertugas di Sekretariat Jenderal (Setjen), 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Pada 

penugasan sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Strategi 

dan Portofolio Utang (2008-2012) dan Direktur Pinjaman dan Hibah 

(2012-2017) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 

Risiko. 
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Dwi Irianti Hadiningdyah, S.H, M.A, Direktur Pembiayaan Syariah, 
Kementerian Keuangan 

Dwi Irianti Hadiningdyah saat ini 

menjabat sebagai Direktur 

Pembiayaan Syariah di Direktor 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko, Kementerian Keuangan. 

Beliau mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum dari Universitas Diponegoro 

dan gelar Master of Arts in Economics 

dari University of Delaware, USA. 

Beliau aktif terlibat dalam pembuatan 

regulasi terkait pasar modal Indonesia 

khususnya regulasi Undang-Undang terkait Sukuk Negara yang 

dibuat dan diimplementasika mulai tahun 1994. 

Beliau juga terlibat langsung dalam pengembangan Sukuk Negara 

sejak pertama kali diperkenalkan termasuk persiapan pembuatan 

dokumen hukum/kontrak yang digunakan dalam penerbitan di 

dalam maupun luar negeri. Beliau juga terlibat dalam pembentukan 

Direktorat Pembiayaan Syariah. Saat ini, beliau menjabat sebagai 

President Director dari Sukuk Negara Issuing Company (SPV), yang 

bertanggung jawab atas penerbitan the Republic of Indonesia (ROI) 

Global Sukuk and ROI Green Sukuk. Beliau juga menjabat sebagai 

Ketua Divisi Pengembangan Sukuk, Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia. 
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Christophe Bahuet, UNDP Indonesia Resident Representative  

Christophe Bahuet menjadi Country 

Director of UNDP di Indonesia sejak 

Agustus 2015. Beliau pernah 

bertugas untuk UNDP di Cina, 

Vietnam, Ghana, Uzbekistan, dan 

Ukraina. Bahuet juga bertugas untuk 

UNDP Headquarters di New York, 

pada bagian Evaluation Office dan 

Partnership Bureau. Sebelum 

bergabung dengan UNDP, beliau 

bekerja untuk Kedutaan Prancis di Yugoslavia.  

Bahuet memiliki gelar master kehormatan dari Institut d’Etudes 

Politiques de Paris, gelar diploma bidang ilmu Asia Tenggara dari 

National Institute of Oriental Languages and Civilizations di Paris, 

sebuah gelar hukum, dan sebuah gelar Rusia dari University of 

Bordeaux 

H.E. Dr. Walid Abdelwahab, Director-General, Country Relations 
and Services Islamic Development Bank 

Walid Abdelwahab bergabung 

dengan Islamic Development Bank 

(IsDB) pada tahun 1998 dan saat ini 

menjabat sebagai Director-General 

Country Relations and Services yang 

bertanggung jawab atas manajemen 

portofolio IsDB yang tersebar di 

semua sektor pada 57 negara 

anggota di Asia, Afrika, MENA, 

Eropa, dan Amerika Latin. Sebelumnya, Walid menjabat sebagai 
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Infrastucture Director yang menginisiasi masuknya IsDB ke sektor 

infrasruktur yang meliputi energi, transportasi, sanitasi, dan 

pelayanan umum. Walid juga menginisiasi peran IsDB dalam skema 

pembiayaan pubic private partnership (PPP) yang saat ini menjadi lini 

IsDB yang paling berkembang.  

Sebelum bergabung dengan IsDB, Walid bertugas untuk Ministry of 

Transport and Highways of British Columbia, Kanada sebagai Senior 

Safety Research Engineer (1991-1994). Beliau juga pernah menempati 

posisi sebagai asisten professor di University of British Columbia dan 

memimpin program penelitian bersama antara Ministry of 

Transport and Highways of British Columbia dengan University of 

British Columbia. Beliau juga pernah mengajar bidang 

Transportation Engineering dan menjadi Head of Civil Engineering 

Department di Al Isra University, Jordan (1994-1998). 

Selama mengajar di Jordan, beliau memberikan beberapa 

pertimbangan terkait isu-isu transportasi kepada kementerian-

kementerian terkait, yakni Ministry of Transport, Ministry of Public 

Works, Ministry of Municipal Affairs. Walid memperoleh gelar Ph.D 

dalam bidang Civil Engineering dari University of Calgary, Kanada. 

Beliau telah menerbitkan banyak karya terkait dengan bidang 

transportasi dan ekonomi. 
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Azam Khan, Country Manager for Indonesia, Malaysia and Timor-
Leste - International Finance Corporation (IFC) 

Azam Khan adalah Country 

Manager for Indonesia, Malaysia 

and Timor Leste yang saat ini tinggal 

di Jakarta. Sebelumnya, beliau 

adalah Chief Investment Officer, 

Infrastructure East Asia and Pacific, 

yang berkegiatan di Singapura. 

Khan bergabung dengan IFC pada 

tahun 2000 sebagai Assistant 

Investment Officer in the Private 

Equity and Investment Funds Department yang bertugas di 

Washington, DC. Sejak saat itu, beliau telah menduduki beberapa 

jabatan strategis. Pada tahun 2003, beliau membuka jalan bagi 

pengembangan Private Equity Investments di Asia Selatan dan 

membangun jaringan pendanaan privat yang kuat dan menginisiasi 

transparansi transaksi yang dilakukan oleh IFC.  

Dari tahun 2003 hingga 2011, Khan memimpin salah satu lini bisnis 

dari IFC yakni, private equity di Asia Timur dan Selatan. Di saat yang 

sama, beliau juga dipercayai sebagai global structuring specialist 

untuk semua Infrastructure and Distressed Debt Funds. Pada saat 

berada di posisi tersebut, beliau melakukan negosiasi transaksi 

dengan pemain-pemain kunci dari berbagai sektor di Asia, Timur 

Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Rusia. Beliau sukses membangun 

jaringan yang kuat melalui Private Equity houses. Sebelum bergabung 

dengan IFC, Khan membangun karier di bidang teknik dan finansial 

di Pakistan dan Timur Tengah. 
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David Soukhasing, Director Angel Investment Network Indonesia 

David Soukhasing adalah 

Managing Director dari Angel 

Investment Network Indonesia 

(ANGIN), jaringan angel investor 

paling aktif di Indonesia. Beliau 

juga menjabat sebagai Managing 

Partner dari ANGIN Women Fund, 

yang memfokuskan jaringannya 

untuk mendanai pengusaha-

pengusaha perempuan di 

Indonesia. David juga pernah bertugas sebagai Investment Manager 

yang ditugaskan di Indonesia oleh LGT VP, sebuah organisasi global 

yang mempertemukan impact investor dengan organisasi yang 

mampu memberikan dampak sosial dan lingkungan. Sebelumnya, 

David membangun karier di industri Private Equity sebelum terjun 

dalam bidang kewirausahaan. David juga adalah mentor dan 

konsultan untuk berbagai organisasi dan lembaga di Indonesia, 

seperti Founder Institute, Ashoka, BEKRAF, Unltd Indonesia, dan 

Plug & Play. 
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Joanne Manda, Senior Advisor for Innovative Financing UNDP 

Joanne Manda memberikan 

rekomendasi kebijakan dan 

technical assistance untuk negara-

negara di Asia Pasifik dengan fokus 

pada hubungan antara pembiayaan 

perubahan iklim domestik dan 

internasional. Beliau telah 

berkecimpung di bidang 

perubahan iklim, lingkungan, dan 

peningkatan kualitas hidup serta manajemen bencana di Afrika dan 

Asia Tenggara selama 16 tahun. Joanne dapat dihubungin melalui 

joan.manda@undp.org. 

Thierry Sanders, Chief Executive Officer, PT Mekar Investama 
Sampoerna 

Thierry Sanders adalah CEO dari 

Mekar sejak Maret 2014. Thierry 

telah membawa Mekar untuk 

bertransformasi dan tumbuh 

menjadi salah satu platform P2P 

Lending yang terkemuka di 

Indonesia. Beliau juga bertugas 

sebagai anggota dari Dewan 

Pertimbangan Putera Sampoerna 

Foundation. Selain itu, beliau adalah pendiri dan direktur dari bidX, 

sebuah web-platform yang berusaha untuk mempertemukan 

UMKM di negara berkembang dengan para investor. Sebelum 

bergabung dengan Mekar, beliau pernah memiliki beberapa peran 

termasuk sebagai konsultan dari Global Entrepreneurship 

Programme of US President Obama at U.S. Department of State. 
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Dr. Rifki Ismal, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) 

Dr. Rifki Ismal adalah Ketua Bidang 

Pendidikan Ekonomi Islam pada 

Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia dan pengajar pada berbagi 

universitas seperti Sekolah Tinggi 

Ekonomi Islam Tazkia. Beliau 

mendapatkan gelar sarjana ekonomi 

dari Universitas Indonesia, gelar 

master bidang ekonomi dari 

University of Michigan, Amerika 

Serikat, dan gelar Ph.D bidang ekonomi dan keuangan Islam dari 

University of Durham, Inggris. Beliau telah menulis beberapa buku 

yang diterbitkan oleh John Wiley and Sons, Springer, ISRA, dan 

Routledge serta menulis lebih dari 40 jurnal internasional yang 

terindeks scopus. 

Ms. Gulcin Salingan, Deputy Director of UNDP's Istanbul 
International Center for Private Sector in Development (IICPSD) 

Gulcin Salingan adalah Deputy 

Director of UNDP Istanbul 

International Center for Private 

Sector Development (IICPSD). 

Gulcin memiliki pengalaman lebih 

dari 20 tahun membangun 

hubungan baik dengan sektor 

privat maupun lembaga 

pemerintahan. Sebelum 

bergabung dengan IICPSD, beliau menjabat sebagai Deputy Team 

Leader di sebuah proyek European Union (EU) yang berjudul 

“Technical Assistance for Empowering SMEs for Networking and 

Interregional Cooperation”. Pada saat menduduki jabatan tersebut, 
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beliau bekerja sama dengan Ministry of Economy dan Ministry of 

Science, Industri and Technology, Turki. Beliau juga terlibat dalam 

beberapa proyek lain yang didanai oleh EU serta memulai dan 

menjalankan 5 cluster initiatives sebagai Business Center Director. 

Gulcin juga telah beberapa tahun menjabat sebagai EU expert. Beliau 

juga bekerja untuk UNDP sebagai senior consultant untuk 

Development of a Cluster Support Programme for the Ministry of 

Science, Industri and Technology. Beliau pernah bergabung untuk 

beberapa proyek yang terkait dengan daya saing, kewirausahaan, 

pengembangan UMKM, pengembahan daerah, dan perencanaan 

strategi bisnis.  

Beliau mengenalkan sebuah perusahaan Denmark, Eurowater AS, 

kepada pasar Turki dan menemukan rekanan lokal untuk 

pelaksanaan operasional perusahaan tersebut di Turki. Beliau juga 

mengenalkan dan mengembangkan anak perusahaan dari sebuah 

perusahaan Amerika, Finzoom Financial Guide Network di Turki. 

Sebelum mendirikan perusahaan konsultannya sendiri, Gulcin 

memulai kariernya di Price Waterhouse dan bekerja di kantor 

Lisbon dan Istanbul.  

Beliau juga pernah menjabat sebagai Finance Manager di The Coca 

Cola Company Regional Eropa Tenggara yang mencakup Slovenia, 

Bosnia, Albania, Bulgaria, dan Romania. Sebelumnya, beliau bekerja 

untuk The Coca Cola Company Bottling Operations di Turki. 

Gulcin mendapatkan gelar sarjana di bidang Business Administration 

dari Bosphorus University di Istanbul, menjalankan studi post 

graduate di Westminster University di London, dan mendapatkan 

gelar master di Istanbul dengan tesis yang berkaitan dengan 

pengembangan kluster. Saat ini, Gulcin sedang menjalankan studi 

untuk mendapatkan gelar Ph.D di bidang Management. 
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Dato’ Prof. Dr Mohd Azmi Omar, President and Chief Executive 
Officer of the International Centre of Education in Islamic 
Finance (INCEIF) 

Azmi Omar menjabat sebagai 

President & Chief Executive Officer 

of INCEIF - The Global University 

of Islamic Finance sejak Oktober 

2017. Sebelumnya, beliau menjabat 

sebagai Director General dari 

Islamic Research and  Training 

Institute (IRTI), Islamic 

Development Bank (IDB) Group, 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun dan seorang 

senior professor and university administrator di International Islamic 

University Malaysia selama hampir 30 tahun. Azmi menginisiasi dan 

mengenalkan beberapa penelitian kebijakan yang inovatif yang 

telah dimuat di berbagai laporan seperti IRTI Islamic Social Finance 

Report dan IDB-World Bank Global Report on Islamic Finance. 

Azmi juga memberikan konsultasi dan technical assistance untuk 

beberapa negara anggota IDB dalam implementasi keuangan Islam. 

Beliau adalah anggota dari External Advisory Group for the 

International Monetary Fund (IMF) Interdepartmental Working 

Committee on Islamic Finance dan Board of Trustees of Responsible 

Finance Institute (RFI) Foundation. Azmi pernah mendapatkan 

penghargaan “The Most Outstanding Individual Contribution to 

Islamic Finance” dalam KLIFF Islamic Finance Awards di tahun 2015. 

Beliau juga bertugas sebagai Islamic Finance Expert untuk Autoriti 

Monetari Brunei Darussalam. 
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Matthew Martin, Founder, Blossom Finance 

Matthew J. Martin adalah pelopor 

penggunaan Fintech untuk 

keuangan syariah. Dengan 

mengombinasikan ketertarikan-

nya atas keuangan syariah dan 

keahliannya di financial 

technology, Matthew mendirikan 

Blossom Finance di tahun 2014. 

Blossom Finance diharapkan 

mampu meningkatkan ketersediaan dan inklusivitas dari keuangan 

syariah menggunakan blockhain. 

Matthew memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang antra lain 

engineering dan product management di digital wallet, payment card, 

money remittance, mobile payments, dan mobile banking sectors di 

perusahaan startup yang venture capital funded dan bertaraf 

international seperti Xoom, Boku, dan Monitise. Beliau menjadi 

konsultan terkait teknologi untuk startup di bidang Fintech dan 

blockchain, dan telah menjadi pembicara di level internasional 

seperti di USA, Qatar, Bahrain, UAE, Singapore, Malaysia, and 

Indonesia. Sebelum mendirikan Blossom Finance, Matthew 

mendirikan ventura yang juga menggunakan teknologi blockhain di 

tahun 2013, ketika Bitcoin masih di harga kurang dari USD 100, yang 

memungkinkan pembelian Bitcoin di 27 negara hanya melalui 

telepon genggam. 

Matthew mempelajari 8 bahasa dan menguasai bahasa Indonesia, 

Persia, dan Perancis dengan cukup baik, di samping Bahasa Inggris 

yang merupakan bahasa aslinya. Matthew memeluk agama Islam 

pada tahun 2010 dan saat ini tinggal di Jakarta. 
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Adiwarman Karim, Karim Consulting Indonesia 

Adiwarman Azwar Karim 

merupakan ikon ekonomi dan 

keuangan syariah. Ia memperoleh 

pendidikan formal dari Institut 

Pertanian Bogor (Ir.), Universitas 

Indonesia (S.E.), European 

University Belgium (M.B.A.) dan 

Boston University, Amerika Serikat 

(M.A.E.P). Kemudian ditugaskan 

sebagai Research Associate di 

Oxford Center Islamic Studies 

United Kingdom. 

Sebelumnya, ia pernah berada dalam jajaran manajemen Bank 

Muamalat Indonesia. Ia juga merupakan penulis lima buku best 

seller ekonomi Islam, yaitu Bank Islam: Analisis Fikih dan 

Keuangan, Ekonomi Mikro Islami, Ekonomi Makro Islami, Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi 

Kontemporer. Ia juga menulis lebih dari 70 tulisan tentang ekonomi 

Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan 

internasional seperti Konferensi Ekonomi Islam International ke-3, 

ke-4, dan ke-5 yang disponsori oleh Islamic Development Bank (IDB) 

dan Konferensi Tahunan International Western Economics 

Association yang ke-76. 

Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan 

Syariah Nasional MUI (2015-2020), anggota dari International 

Islamic Financial Market (IIFM) Sharia Advisory Panel (Januari 2011-

2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan 

Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada 

beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern 

Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank 
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Danamon Syariah (2002-Rapat Pemegang Saham 29 April 2010), 

HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-31 Maret 2008), BNP Paribas 

Investment Partners (dahulu Fortis Investments) (2007-29 Februari 

2012) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing. 

Ventje Rahadjo Soedigno, Direktur Eksekutif, Komite Nasional 
Keuangan Syariah 

Ventje Rahadjo Soedigno 

memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Universitas 

Ekonomi Pembangunan 

Indonesia pada tahun 1980 dan 

Master Ekonomi bidang 

Keuangan untuk Pembangunan 

di Universitas New England, 

Armidale Australia pada tahun 

1986. 

Bekerja sejak 1981 di Bank 

Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan posisi-posisi termasuk 

General Manager Cab Hong Kong dan Direktur Junior Urusan 

Perbendaharaan. 

Dia adalah anggota Komite Penggabungan Bank Mandiri 1998 dan 

kemudian menjadi Direktur Komersial Bank Mandiri dari 1999 

hingga 2004. Dia menjadi Direktur Ritel dan Mikro Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) pada 2004-2005 dan kemudian menjadi Direktur 

Bank Internasional Indonesia (BII) 2006-2008. Pada 2008 - 2011 ia 

diangkat sebagai Direktur Utama BRI Syariah dan juga mendirikan 

bank. 

Pada 2012-2017 ia melanjutkan karirnya di Bank Mandiri sebagai 

Senior Executive Vice President di bidang Change Management dan 
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Corporate Transformation, serta menjabat sebagai Komisaris Utama 

di Mandiri Axa General Insurqnce dan Bank Syariah Mandiri. 

Sejak Juli 2017 hingga sekarang, ia telah dipercaya oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan sebagai Staf Khusus, di bidang permodalan 

dan proses bisnis. Dari Januari 2019 hingga sekarang, Ventje 

Rahardjo juga telah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite 

Keuangan Syariah Nasional (KNKS), yang ditunjuk melalui 

Keputusan Presiden sebagai Ketua KNKS. 

Dr. Sutan Emir Hidayat, Direktur, Komite Nasional Keuangan 
Syariah  

Dr. Sutan Emir Hidayat saat ini 

menjabat sebagai Direktur Bidang 

Pendidikan dan Riset Keuangan 

Syariah di Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS). Beliau 

juga merupakan associate 

professor dan Head of Business 

Administration Department pada 

University College of Bahrain 

(UCB). Dr. Hidayat mendapatkan 

gelar Ph.D di bidang Banking and Finance dan MBA di bidang Islamic 

Banking and Finance dari University Malaysia (IIUM). Dr. Hidayat 

juga merupakan anggota dari advisory committee for Centre of Islamic 

Finance dan trainer for Islamic accounting standards and Accounting 

for Islamic Financial Institutions module at the Advanced Diploma in 

Islamic Finance  (ADIF) program and CIMA Diploma in Islamic Finance 

(CDIF) program  di Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF). 

Dr. Hidayat aktif terlibat dalam berbagai penelitian akademis di 

bidangnya. Beliau pernah mempresentasikan beberapa hasil 

penelitiannya pada berbagai konverensi internasional, seperti 11th 

Harvard University Forum on Islamic Finance at Harvard Law School, 
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Massachusetts, the USA, the Gulf Research Meeting at University of 

Cambridge, United Kingdom, International conferences dan beberapa 

workshop yang diselenggarakan oleh Islamic Research and Training 

Institute (IRTI) of Islamic Development Bank (IDB). Beliau juga 

beberapa kali diundang untuk menjadi pembicara di konferensi yang 

renowned industry-based seperti AAOIFI-World Bank Annual 

Conference on Islamic Banking and Finance, Deloitte-IRTI Executive 

Workshop 3 on Talent Development in Islamic Finance, dan the 11th 

Middle East Insurance Forum. Pada tahun 2015, Dr. Hidayat yang saat 

itu menjabat sebagai Chairman of the Organizing Committee 

menggelar workshop tematik dengan tema Macroprudential policies 

and regulations for Islamic financial industry: Theory and applications, 

bekerja sama dengan IRTI-IDB. Pada tahun 2016, Hidayat menggelar 

workshop tematik dengan tema Exploring Islamic Economic, Finance 

and Business Issues Research in the Middle East and South East Asia. Di 

Indonesia, Dr. Hidayat juga beberapa kali diundang untuk 

memberikan kuliah umum di berbagi universitas, seperti 

Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Dr. Hidayat telah 

menerbitkan beberapa jurnal internasional, salah satunya adalah 

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance, Emerald 

and Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. Beliau juga 

adalah associate editor untuk Journal of Islamic financial studies dan 

beberapa jurnal lainnya. Selama kariernya, Dr. Hidayat telah 

menerbitkan 2 (dua) buku dan berkontribusi pada 5 (lima) buku 

lainnya, membimbing penulisan 37 judul tesis master, serta 

memeriksa penulisan 1 (satu) judul tesis PhD dan 21 judul master tesis 

di Bahrain, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Dr. Hidayat juga 

merupakan jurnalis keuangan syariah. Beliau rutin menerbitkan 

tulisannya pada Islamic Finance News (IFN-Red Money), Daily Tribune 

(koran di Bahrain), ISFIRE magazine, UK, dan Global Islamic Finance 

Magazine, UK. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, 

Dr. Hidayat terlibat dalam penyusunan daftar pernyataan dalam 



 

Prosiding 4th Annual Islamic Finance Conference | 95  

pengujian untuk Certified Islamic Professional Accountant (CIPA), 

sebuah sertifikat profesional yang diberikan oleh Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 

Beliau juga terlibat sebagai external validation and revalidation 

committee untuk Advanced Diploma di Islamic commercial 

Jurisprudence di BIBF. Dr. Hidayat masuk dalam Islamica 500 pada 

tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Islamica 500 adalah sebuah daftar 

yang dibuat oleh ISFIN, perusahaan konsultasi terkemuka, yang 

berisi tokoh-tokoh berpengaruh berskala global yang berkontribusi 

pada ekonomi Islam. 

Dr. Houssem Eddine Bedoui, Islamic Finance Sector Development 
Department, IsDB 

Houssem Eddine Bedoui adalah 

Ketua Pakar Keuangan Islam Global 

di Islamic Development Bank. 

Sebagai bagian dari pekerjaannya di 

Islamic Development Bank, ia 

secara aktif berkontribusi dalam 

penataan, peluncuran, dan 

implementasi produk dan proses 

inovatif untuk pasar. Selain itu, Dr. 

Bedoui adalah pelatih yang telah bersertifikat CIBAFI dan ATD 

(MTP: Program Master Trainer). 

Dia memiliki beberapa pengalaman kewirausahaan dalam 

menerapkan prinsip dan produk keuangan Islam ke dalam praktik. 

Dia memiliki gelar Master dari Telecom SudParis Engineering School 

(INT), Prancis; gelar MBA dari IE Business School (Spanyol); gelar 

doktor dari ENS (École Normale Supérieure, Prancis); dia juga Alumni 

dari Harvard Kennedy School (CID, Center for International 

Development). Minatnya meliputi pasar modal Islam, fintech, 
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blockchain, dampak investasi, kewirausahaan sosial dan keuangan, 

dan daya saing. 

Beliau diakui secara global sebagai 500 tokoh terkemuka dan tokoh 

berpengaruh di dunia dan ekonomi Islam pada 2017 dan 2018 

(ISLAMICA500). 

Shaima Hasan, Research and Product Development Manager, 
Refinitiv  

Shaima Hasan adalah manager di 

divisi keuangan Islam Refinitiv 

dengan 10 tahun pengalaman 

profesional. Shaima memimpin 

tim peneliti dan bertanggung 

jawab untuk mengembangkan 

berbagai solusi pengetahuan 

Keuangan Islam yang melayani 

pertumbuhan Industri Keuangan 

Islam. Dengan spesialisasinya di 

Pasar modal Islam, Shaima merupakan seorang penulis utama dari 

beberapa laporan Thomson Reuters seperti Studi Persepsi & 

Prakiraan Sukuk, Manajemen Aset Islam Global, indikator 

pengembangan Keuangan Islam, dan banyak lainnya. Dia telah 

bekerja dalam mengembangkan inisiatif pasar lainnya seperti 

membuat indeks pasar termasuk Indikator Pengembangan 

Keuangan Islam (IFDI) dan Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI). 

Sebagai tokoh kunci di bidang Keuangan Islam, Shaima juga telah 

melakukan dan memberikan banyak sesi pelatihan dan presentasi 

secara regional dan global. Sebelumnya, ia bekerja dalam manajemen 

portofolio pendapatan tetap dari obligasi konvensional dan Sukuk 

untuk salah satu bank terbesar di Bahrain yang mengelola lebih dari 

USD 500 juta  instrumen pendapatan tetap selama lebih dari 2 tahun. 
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Shaima bersertifikat PMP dan memegang gelar sarjana Administrasi 

Bisnis dengan konsentrasi Akuntansi dan Keuangan dari American 

University of Sharjah. 

Dr. Mohammed Obaidullah, Lead Research Economist, IRTI 

Dr Mohammed Obaidullah adalah 

pimpinan riset ekonomi, menjabat 

sebagai Manajer Divisi, Divisi 

Penelitian Ekonomi dan Keuangan 

Islam di IRTI, anggota Kelompok 

Islamic Development Bank (IsDB) di 

Jeddah, Arab Saudi. Bidang 

minatnya meliputi keuangan Islam, 

keuangan pembangunan, keuangan 

sosial dan keuangan digital. Dia 

memulai hubungannya dengan 

IsDB Group sebagai Ekonom pada tahun 2006. Dia merangkap 

jabatan sebagai Ketua Kedua Yayasan Tun Ismail (YTI) di bidang 

Keuangan Islam di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) di Kuala 

Lumpur, Malaysia selama 2014-2015. Dr Obaidullah telah menjabat 

sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Internasional Ekonomi Islam 

dan Anggota Pendiri World Zakat Forum. Dia juga mendirikan IBF 

Net: Jaringan Bisnis dan Keuangan Islam dan akademi onlinenya di 

IIIBF.Com pada tahun 1999. 

Dr Obaidullah juga membantu Universitas Raja Abdulaziz, Jeddah, 

Kerajaan Arab Saudi, Universitas Islam Internasional Malaysia, dan 

Universitas Xavier, India sebagai Associate Professor of Finance. 

Dr Obaidullah adalah Trainer Pelatih Bersertifikat dalam Keuangan 

Mikro oleh Asian Development Bank Institute dan Disertifikasi 

dalam Uang Digital oleh Fakultas Hukum dan Diplomasi Fletcher 
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dan Institut Digital Frontiers. Dia memegang gelar Ph.D. dan gelar 

Master of Business Administration (MBA) dari India. 

Saat ini, keinginannya adalah menulis sebuah blog tentang 

keuangan sosial Islam yang berfokus pada zakat, wakaf, haji, dan 

keuangan mikro nirlaba. Dia menulis di https://sadaqa.in 

Beberapa kontribusi terbarunya: Laporan Keuangan Sosial Islam 

2014, 2015 dan 2017 (Pemimpin Proyek dan Penulis Utama) 

Pengantar Keuangan Mikro Islam, IBF Net, New Delhi, 2006. 

Bukunya Islamic Financial Services, Pusat Penerbitan Ilmiah, 

Universitas King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, 2005 memiliki lebih 

dari 320 kutipan saja dan semua publikasi bersama, memiliki lebih 

dari 1.200 kutipan sesuai Google Cendekia. 

Dr. Muhammad Maksum, M.A., Majelis Ulama Indonesia (MUI)   

Bapak Muhammad Maksum adalah 

dosen di Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. Dia juga sebagai sekretaris 

departemen perbankan Islam di Dewan 

Syariah Nasional (DSN), Dewan Ulama 

Indonesia. Konsentrasi beliau adalah 

hukum syariah, hukum kontrak, dan 

hukum ekonomi Islam. Ia memperoleh 

gelar sarjana hukum syariah dari Institut Agama Islam Negeri 

Jakarta (2001), Magister (2006) dan gelar Ph.D (2013) di bidang 

hukum ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Master 

keduanya dari University of Perpignan France dalam hukum 

komparatif (2016). 
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Prof. Raditya Sukmana, Kepala Departemen Ekonomi Islam, 
Universitas Airlangga 

Raditya Sukmana adalah Profesor 

di Ekonomi Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga, Surabaya, Indonesia. 

Beliau meraih gelar sarjana 

keuangan di Airlangga Uniiversity 

dan mengejar gelar Master in Art in 

Economics dari Geoegia State 

University, USA. Beliau 

menyelesaikan gelar doktor dari International Islamic University 

Malaysia. Bidang spesialisasi beliau adalah wakaf dan bank syariah. 

Beliau menjadi presenter di beberapa seminar dan konferensi yang 

diadakan oleh Universitas bergengsi seperti Universitas Harvard 

dan Universitas Cambridge. Beliau telah menerbitkan karyanya di 

beberapa jurnal terkemuka seperti Pemodelan ekonomi, Penelitian 

Kualitatif, dan Pasar Keuangan dll. Beliau dapat dihubungi melalui 

email: raditya-s@feb.unair.ac.id 

Mohamad Ikhsan Modjo  

Ikhsan Modjo adalah seorang Ekonom 

dan Spesialis Inovatif dengan 

keterampilan komunikasi verbal dan 

tertulis yang sangat baik untuk 

memberikan masukan dan mendidik 

pemangku kepentingan bisnis serta 

publik dalam ilmu ekonomi. Dia telah 

menulis lebih dari 200 report, artikel 

akademis, dan media tentang ekonomi 

dan pembangunan. Selain sebagai anggota fakultas di Universitas 

Bina Nusantara, saat ini ia juga bekerja sebagai Penasihat Investasi 
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Dampak (Impact Investment) untuk yayasan Filantropi 

Internasional. 

Dr. Imam Teguh Saptono, Badan Wakaf Indonesia   

Imam T. Saptono (49 tahun) adalah 

mantan presiden direktur bank 

Islam, yang saat ini sedang 

menekuni dunia wakaf. Saat ini ia 

adalah wakil ketua Dewan Awqaf 

Indonesia (BWI), ia juga CEO dan 

komisaris beberapa perusahaan 

wakaf yang tergabung dalam 

yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap). 

Ia menyelesaikan gelar doktoralnya 

di Institut Pertanian Bogor (IPB) di 

bidang manajemen agribisnis. Dia juga aktif mengajar program 

manajemen magister di sekolah bisnis IPB. 

Kegiatan sosialnya dijalankan di komunitas 212 serta produser 

rekanan film "212 The Power of Love" dan "Hayya the Movie" dan 

penulis buku "Maybe I Am Radical". 
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Prof. Md. Anwarul Azim Arif, Chairman of Social Islami Bank 
Limited  

Md. Anwarul Azim Arif, Ketua 

Dewan Direksi Social Islami Bank 

Limited adalah Wakil Rektor 

Universitas Chittagong dari 15 Juni 

2011 hingga 14 Juni 2015. Dia 

menyelesaikan B.Com (Hons) dan 

M. Com dari Universitas 

Chittagong. Kemudian, pada tahun 

1982, ia menyelesaikan MBA dari 

University of the Philippines. Pada 

Januari 1976, Prof. Arif memulai 

karirnya sebagai dosen di Universitas Chittagong dan berakhir 

sebagai Wakil Rektor di Universitas yang sama. Selama karirnya di 

Universitas Chittagong, Prof. Arif menjabat sebagai Ketua 

Departemen Manajemen dari tahun 1992-1995. Dia juga menjabat 

sebagai Wakil Rektor Universitas Premier dari 2002 hingga 2006 

dan sebagai Wakil Rektor Universitas Chittagong dari Juli 2001 

hingga November 2001. Dia juga menjadi Dekan Fakultas 

Perdagangan, Universitas Chittagong dari 1994-1996. Prof. Arif 

terpilih sebagai Presiden Asosiasi Guru Universitas Chittagong dari 

1995-1997 dan sebagai Sekretaris Jenderal, Federasi Asosiasi Guru 

Universitas Bangladesh dari 1996-1997. Dia adalah anggota Komite 

Eksekutif Asosiasi Lembaga Pengembangan Manajemen di Asia 

Selatan (AMDISA), Hyderabad, India, organisasi regional lembaga 

manajemen negara-negara SAARC dari 1994 hingga 1996. Prof. Arif 

juga terpilih sebagai Anggota Universitas Chittagong Sindikat dari 

tahun 1997 hingga 1998. Prof. Anwarul Azim Arif telah melepaskan 

tanggung jawabnya sebagai anggota Senat Universitas Chittagong 

dari tahun 1986 hingga 2015. Prof. Arif adalah anggota dari Dewan 

Pendidikan Chittagong dan juga anggota Dewan Wali Amanat 
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Karyawan Perkebunan Bangladesh yang ditunjuk oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, Pemerintah Bangladesh. Dia 

juga berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya 

di dalam dan luar negeri. Anwarul Azim Arif mengunjungi berbagai 

negara di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat (AS), Belanda, 

Jerman, Prancis, Belgia, Norwegia, Australia, Jepang, Korea Selatan, 

Thailand, Taiwan, Singapura, Malaysia, Srilanka, dan India . Prof. 

Md. Anwarul Azim Arif dinominasikan untuk "Best B School Award 

2012" dari Asia oleh "The World Education Congress". Dia juga 

dianugerahi Penghargaan Hak Asasi Manusia PBB, 2004 untuk 

kinerja yang luar biasa di bidang hak asasi manusia dan pekerjaan 

sosial. Prof. Arif menerima A/D/C Fellowship pada tahun 1980, CBC 

Fellowship pada tahun 1996, Penghargaan Pengunjung Internasional 

AS pada tahun 1989 dan menerima penghargaan lain serta beasiswa 

untuk kinerja akademiknya yang luar biasa. 

Iggi H Achsien, Masyarakat Ekonomi Syariah 

Iggi H. Achsien saat ini menjabat 

sebagai Komisaris Independen di 

Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

Bank pertama yang memenuhi 

persyaratan syariah di Indonesia. 

Dia juga anggota Dewan Syariah 

Nasional di Indonesia. 

Iggi secara aktif terlibat dalam 

industri Keuangan Syariah,  ia telah 

dikenal sebagai pelopor dalam 

pasar Obligasi Syariah (Sukuk) di 

Indonesia dengan penerbitan obligasi Syariah pertama Indosat 

Mudharabah pada tahun 2002. Ia juga terlibat dalam memberikan 
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saran untuk penataan Sukuk pertama Penerbitan Negara bersama 

Departemen Keuangan. 

Iggi memiliki lisensi Manajer Investasi dan menerima penghargaan 

untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap Islami Terbaik dari Majalah 

Investor Indonesia pada 2008-2011, ketika bekerja sebagai Direktur 

Pelaksana di PT Insight Investment Management. 

Pada 2012, Iggi menjabat sebagai Komisaris Independen untuk AJB 

Bumiputera 1912, perusahaan asuransi reksa tertua dan satu-

satunya di Indonesia. Setahun kemudian, ia juga memiliki 

pengalaman sebagai komisaris di perusahaan asuransi kredit, PT 

Jamkrida Jabar, yang membawa mandat untuk membantu bisnis 

bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Barat 

Indonesia. 

Iggi memiliki pengalaman di bidang perbankan investasi, 

manajemen dana, asuransi, perbankan syariah dan penasihat selama 

lebih dari 18 tahun. Beliau meraih gelar sarjana Manajemen 

Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan 

predikat cumlaude. Dia telah menyelesaikan Program Global 

Leadership Executive MBA (GLEMBA), gelar ganda antara Institut 

Teknologi Bandung (ITB) dan Aalto University Finlandia. 
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Arsalaan Ahmed, CEO of HSBC Amanah Malaysia  

Oz merupakan profesional 

keuangan Islam yang memiliki 

banyak pengalaman dalam 

perdagangan skala besar dan 

perbankan retail. Dia telah bekerja 

di seluruh Eropa, Timur Tengah dan 

Asia. Di awal karirnya, dia 

melakukan solusi inovatif keuangan 

Islam dalam berbagai aspek hukum 

dan memberi masukan kepada pemerintah tentang regulasi 

keuangan Islam. Dia mendapatkan penghargaan karena 

kontribusinya dalam pengembangan pasar Sukuk Global, terutama 

pada penyusunan pokok permasalahan yang harus diselesaikan oleh 

para ahli. Di antara banyak prestasinya, Oz melakukan banyak hal 

dalam memasarkan Sukuk di Timur Tengah dan Asia termasuk 

catatan Sukuk publik pertama yang terkait dengan pengembangan 

Mekah, Sukuk non-OIC pertama dan Sukuk vaksin pertama. Pada 

tahun 2018 ia mengawasi penerbitan Sukuk SDG PBB Pertama di 

Dunia untuk HSBC Amanah Malaysia dan mewakili misi Malaysia 

ke UNGA untuk membahas keuangan Islam serta perannya dalam 

mencapai SDG PBB. Dalam beberapa tahun terakhir Oz terkenal 

sebagai pemimpin dalam pemikiran mengenai keuangan Islam 

untuk dampak sosial dan intermediasi berbasis nilai di perbankan. 

Pada 2018 ia dianugerahi Islamic Banker of the year oleh The Asset. 

Oz memulai karirnya sebagai Analis Strategi, Layanan Keuangan di 

Accenture London. Setelah itu, ia bergabung dengan Grup HSBC 

pada 2005 dan berangkat ke Barwa Bank of Qatar pada 2013 untuk 

bergabung kembali pada 2016 sebagai CEO HSBC Amanah Malaysia, 

HSBC Group’s global  
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Dia memegang gelar MBA dari program eksekutif London Business 

School dan memiliki gelar Sarjana dari University College London 

dan gelar Master dari The University of Bristol. Dia adalah Chartered 

Professional di bidang Keuangan Islam dari Chartered Institute of 

Islamic Finance Professionals dan Chartered Banker dengan Asian 

Institute of Chartered Bankers. Saat ini ia adalah anggota EXCO dan 

Dewan AIBIM, Asosiasi Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan 

Malaysia (Association of Islamic Banking and Financial Institutions 

Malaysia/AIBIM). Oz adalah orang asing pertama yang memegang 

posisi di AIBIM EXCO. 

Dr. Mohamed Ishthiaq Akbar, IsDB Group Regional Hub Indonesia 

Ishthiaq Akbar merupakan warga 

negara Sri Lanka. Ia bergabung 

dengan IsDB Group pada 2005, 

setelah menyelesaikan studi sarjana 

dan pasca sarjana (doktoral) di bidang 

Teknik Mesin di Imperial College 

London, Inggris. 

Saat ini, Ishthiaq Akbar menjabat 

sebagai Country Manager di Islamic 

Development Bank (IsDB) Group Regional Hub di Indonesia, dan 

ditugaskan menangani kemitraan, pengembangan bisnis, dan 

pengembangan strategi Grup IsDB untuk negara-negara anggota 

IsDB di wilayah Asia Tenggara (yaitu Brunei, Indonesia dan 

Malaysia). 

Sebelumnya, Ishthiaq menjabat sebagai Manajer Portofolio 

Operasional di IsDB Group Country Gateway Office Indonesia 

selama 3 tahun, di mana ia membantu mengawasi dan mengelola 

portofolio sektor publik dengan pembiayaan lebih dari USD 2 miliar 

dari IsDB. 
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Selama lebih dari 13 tahun karirnya di IsDB, Ishthiaq telah mengelola 

lebih dari 20 proyek pembangunan senilai lebih dari USD 1 miliar, di 

10 negara di Asia dan Afrika. Salah satu dari kinerjanya adalah 

menjadi pelopor yang memprakarsai Proyek Pembangunan Berbasis 

Masyarakat (initiated the Community Driven Development/ICDD) di 

dalam IsDB Group, dimulai dengan program ICDD di Indonesia, 

dalam mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(atau PNPM-Mandiri). 
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SIARAN PERS 
Hari Pertama 
 

Blending Islamic Finance dan Impact Investing untuk Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 

Surabaya, 24 Juli 2019 – 4 th Annual Islamic Finance Conference 

(4th AIFC) yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 25 Juli 2019 di 

Surabaya, Jawa Timur mengusung tema “Blending Islamic Finance 

and Impact Investing for SDGs”, konferensi ini bertujuan untuk 

mendorong diskusi terkait kontribusi dan kolaborasi keuangan 

syariah dengan impact investing, serta perannya dalam mencapai 

sasaran yang tercantum dalam SDGs.  

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia 

menyampaikan bahwa keuangan syariah memiliki potensi peran 

yang besar dalam impact investing. “Tujuan investasi syariah adalah 

untuk mencapai hal yang baik dan menghindari hal yang haram, 

serta adanya kewajiban mengeluarkan zakat kepada yang berhak. 

Hal ini sejalan dengan impact investing yaitu tujuan bisnis tetap 

tercapai dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam 

mencapai SDGs.” Ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Selain 

itu, Wakil Menteri Keuangan juga menyampaikan dana sosial yang 

dikelola secara syariah dalam bentuk cash waqf, hasilnya dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat seperti sanitasi, 

nutrisi ibu dan anak. Sementara konsep impact investing dalam 

keuangan Islam diwujudkan Pemerintah dalam penerbitan Green 

Sukuk yang digunakan untuk membangun 727 km jalur kereta 

double-track, pengelolaan sampah untuk 3,4 juta rumah tangga, dan 

121 pembangkit listrik mini tenaga matahari.  
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Berbagai negara saat ini sedang fokus untuk mewujudkan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 

sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia 

dan planet bumi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan biaya 

yang tidak sedikit. World Investment Report 2014 melaporkan 

bahwa untuk mencapai 17 sasaran dalam SDGs, negara berkembang 

masih membutuhkan tambahan investasi sebesar USD 2,5 triliun 

setiap tahunnya. Tambahan investasi ini tidak dapat diperoleh 

hanya dengan mengandalkan model investasi tradisional. Inovasi 

menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dan peran dari sektor 

privat perlu untuk ditingkatkan. Salah satu inovasi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk impact investing.  

Impact investing merupakan investasi yang diniatkan tidak hanya 

untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian finansial, 

tetapi juga diharapkan dapat memiliki dampak sosial atau 

lingkungan. Impact investing dan keuangan Islam memiliki prinsip 

yang sama. Keduanya berusaha untuk mencapai tujuan bisnis 

dengan cara yang baik serta memberikan keuntungan bagi 

masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam pidatonya, 

Wahid Abdelwahab, Direktur Jenderal Country Relations and 

Services Islamic Development Bank menyampaikan bahwa 

memadukan potensi keuangan Islam dan impact investing dapat 

memobilisasi sumber keuangan tambahan untuk pembangunan 

berkelanjutan, meningkatkan dampak sosial, lingkungan, dan 

keuangan dari investasi melalui peningkatan koordinasi, dan 

percepatan kemajuan menuju Agenda 2030. 

Menurut Christophe Bahuet, UNDP Indonesia Resident 

Representative, pembiayaan adalah bagian penting untuk 

pencapaian agenda SDGs pada tahun 2030. Bauran pembiayaan 

syariah dan impact investing dapat menciptakan peluang besar untuk 
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mengatasi kesenjangan pembiayaan SDGs. UNDP menyampaikan 

penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan 

konferensi ini bekerja sama dengan UNDP dan para mitra lainnya. 

“Kami harap konferensi ini akan mendorong pemanfaatan potensi 

pembiayaan Syariah sepenuhnya untuk pencapaian SDGs di 

Indonesia. UNDP menawarkan berbagai platform untuk 

mengidentifikasi solusi yang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 

SDGs dan kami harap semakin banyak mitra dapat bergabung untuk 

memastikan keberhasilan upaya ini.” ujar Christophe Bahuet.  

AIFC adalah acara tahunan Kementerian Keuangan yang 

menghadirkan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan 

pelaku industri baik dari dalam negeri maupun dari internasional 

untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi dan keuangan Islam. 

Konferensi ini diselenggarakan berkat kerjasama antara 

Kementerian Keuangan, Islamic Development Bank Group (IsDBG), 

Komite Nasional Keuangan Syariah(KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi 

Islam (IAEI), United Nations Development Programme (UNDP), the 

World Bank, dan Universitas Airlangga. Penyelenggaraan seminar 

kali ini juga dilengkapi dengan Call for Paper yang merupakan ajang 

untuk menuangkan gagasan dalam upaya meningkatkan peran 

keuangan Islam dalam mencapai SGDs. 

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Impact 
Investing 

Surabaya, 24 Juli 2019 - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) saat ini menjadi fokus 

pembangunan di berbagai Negara, namun untuk mencapainya 

diperlukan pembiayaan yang sangat besar dan kerja sama berbagai 

pihak. Dalam panel session I Annual Islamic Finance Conference yang 

ke-4 (4th AIFC) yang digelar pagi ini, para panelis menyampaikan 

pandangannya mengenai impact investing dan bagaimana perannya 

dalam pencapaian SDGs. Lima panelis dalam sesi ini adalah Joanne 
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Manda (Innovative Financing UNDP), Thierry Sanders (PT Mekar 

Investama Sampoerna), Azam Khan (International Finance 

Corporation (IFC)), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa 

Timur), dan David Soukhasing (Angel Investment Network Indonesia).  

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam 

impact investing. Joanne Manda menyampaikan bahwa menurut 

UNDP, Impact Investing di Indonesia memiliki potential market yang 

sangat besar. Di tahun 2018, terdapat USD 148,8 juta investasi swasta 

secara umum. Selain itu, potensi dari sektor syariah juga cukup 

besar, contohnya zakat yang besarannya 4% dari PDB. Senada 

dengan pendapat tersebut, Therry Sanders berpandangan dalam 

lima tahun ke depan (2019-2023) Indonesia mempunyai peluang 

impact investing, yang berdampak luas bagi masyarakat, sebesar USD 

23 juta di berbagai sektor, dimana energi menjadi sektor terbesar, 

diikuti agrikultur dan perikanan. Investasi tersebut berpotensi 

membawa dampak pada peningkatan pendapatan kepada 30 juta 

orang, pendidikan kepada 38 juta orang, energi listrik terbarukan 

sebesar 4 GW, dan lain-lain.  

Namun demikian, investor juga tidak bisa menutup mata akan 

potensi risiko. Sanders menyebutkan beberapa tantangan yang 

mungkin dihadapi, yaitu risiko ketidakstabilan mata uang, pajak 

investor luar negeri yang tinggi, isu-isu ekuitas, dan mentalitas “Old 

School CSR”. Mentalitas ini berarti dana CSR hanya ditujukan untuk 

donasi semata tanpa adanya upaya untuk memberi dampak yang 

luas kepada masyarakat seperti dalam dana bergulir dan sebagainya. 

Untuk itu, ia memberikan beberapa saran kepada pemerintah, 

antara lain pemberian insentif sektoral (contoh: clean energy dan air 

minum), pemberian insentif pajak, dan insentif bagi keuangan Islam.  

Dalam sesi ini, para panelis juga menyampaikan pengalaman dalam 

mengelola investasi yang dapat memberikan dampak positif bagi 
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sosial dan lingkungan. Azam Khan menceritakan prinsip IFC yang 

telah beroperasi sejak 1956, bahwa semua proyeknya harus bisa 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan benar-benar 

memberikan dampak positif kepada masyarakat. Proyek IFC 

tersebar dalam beberapa sektor mulai dari pembangkit listrik tenaga 

matahari dan angin, hingga pembiayaan kepada UMKM. IFC juga 

berperan dalam pengembangan The Equator Principles (EPS), yakni 

kerangka kerja pengelolaan risiko untuk menentukan, menilai, dan 

mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek.  

Di sisi lain, Emil Dardak menyampaikan langkah Pemerintah Jawa 

Timur untuk mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dengan fokus “peningkatan kualitas dan penguatan 

Koperasi UMKM berbasis syariah dan digitalisasi”. Langkah ini 

ditempuh karena struktur industri di Jawa Timur tahun 2018 

komposisinya 97,12 persen adalah industri skala kecil, 2,73 persen 

skala menengah, dan hanya 0,15 persen skala besar. Dari sisi 

penyerapan tenaga kerja, usaha kecil menyerap mayoritas tenaga 

kerja, yakni sebesar 57,61 persen.  

Sementara itu, paparan David Soukashing berisi peran penting 

investor individu dalam kemunculan perusahaan-perusahaan 

sukses di Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, 

dll. Melihat fenomena ini, Angel Investor Network Indonesia 

(ANGIN) berusaha mengambil peluang dengan mengajak, 

menggerakkan, mengumpulkan investor individu untuk 

mendukung lebih banyak kontribusi entrepreneur dalam pencapaian 

SDGs. 

Inovasi Instrumen Keuangan Islam untuk Impact Investing 

Surabaya, 24 Juli 2019 – Instrumen keuangan Islam merupakan 

salah satu alat untuk mewujudkan impact investing. Dengan 

karakteristiknya, investasi keuangan Islam banyak berkaitan 
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dengan impact investing. Dalam panel Session kedua 4th AIFC yang 

dihadiri oleh 4 (empat) narasumber, yakni Prof. Dato’ Azmi Omar 

(International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF)), Dwi 

Irianti Hadiningdyah (Kementerian Keuangan), Matthew Martin 

(Blossom Finance), dan Adiwarman Azwar Karim (Karim Consulting 

Indonesia), dibahas peranan keuangan Islam untuk impact investing.  

Prof. Dato’ Azmi Omar menyebut Impact Investing dan keuangan 

Islam sebagai match-made-in-heaven. “Keuangan Islam memiliki 

banyak sekali persamaan dan tercipta untuk saling melengkapi. 

Beberapa persamaan tersebut antara lain bahwa keduanya 

menghubungkan antara kegiatan bisnis dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan, mempunyai tujuan untuk menyejahterakan 

masyarakat, serta mempromosikan keuangan inklusif,” ujar Prof. 

Dato’Asmi Omar. Adapun potensi keuangan Islam untuk 

mendukung impact investing dinilai sangat besar. Menurut Global 

Impact Investing Network (GIIN), pada 2018 nilai dari proyek yang 

masuk dalam kategori impact investing diperkirakan hanya sekitar 

USD 502 miliar. Jumlah tersebut hanya sekitar 17% dari keseluruhan 

pasar keuangan Islam dunia, yaitu sekitar USD 3 triliun. Hal ini 

dikarenakan beberapa potensi keuangan Islam sosial (seperti zakat 

dan wakaf) terkadang tidak tercatat secara resmi karena dilakukan 

langsung antar individu. 

Sementara, ketiga panelis lainnya memaparkan contoh instrumen 

keuangan Islam dalam impact investing. Dwi Irianti Hadiningdyah 

menceritakan tentang Indonesia Green Sukuk yang telah mendapat 

pengakuan dan berbagai penghargaan internasional. “Inisiasi Green 

Sukuk dimulai dari fakta dimana Indonesia merupakan negara 

dengan potensi bencana seperti kekeringan, banjir, dan perubahan 

iklim. Khusus untuk isu perubahan iklim, sampai dengan 2030 

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi lingkungan 
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sebesar 29% sampai dengan 41%, termasuk berusaha untuk 

memperbaiki ketahanan iklim Indonesia. Program tersebut 

membutuhkan dana yang kemudian didanai melalui penerbitan 

Green Sukuk pertama pada 2018 dengan transaksi mencapai USD1,25 

miliar dan yang kedua pada 2019 dengan nilai transaksi mencapai 

USD750 juta,” ujar Dwi Irianti. Dana hasil penerbitan Green Sukuk 

pertama memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan 1st 

Green Sukuk Report yang dirilis Februari 2019, Green Sukuk pertama 

telah berhasil membiayai 23 Green Project, 727 km pembangunan rel 

kereta api ganda, 121 unit solar, mini-hydro dan micro-hydro power 

plants, serta 3,4 juta keluarga yang memperoleh manfat dari proyek 

manajemen sampah rumah tangga. Melihat kontribusi Green Sukuk 

pada kesuksesan SDGs, Dwi mengatakan perlu adanya lebih banyak 

penerbitan instrumen pembiayaan baru yang kreatif dan inovatif di 

masa mendatang, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh 

sektor swasta dan BUMN.  

Dari sudut pandang berbeda, Matthew Martin menyampaikan peran 

BMT (koperasi syariah) dalam pencapaian SDGs. Banyak cerita 

sukses yang terjadi dimana BMT sukses meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui skema pinjaman syariah. Namun, di sisi lain 

BMT dalam skala kecil masih mengalami masalah likuiditas 

musiman, misalnya saat musim sekolah dan hari raya. Hal ini 

dikarenakan para investor cenderung akan menarik uangnya untuk 

kepentingan tersebut. Di sinilah Sukuk dapat berkontribusi melalui 

bantuan pendanaan kepada koperasi BMT. Namun demikian, masih 

terdapat kendala terkait mahalnya biaya operasional, kompleksitas, 

dan kadang tidak terakses secara luas. Salah satu solusi yang 

ditawarkan adalah Blossom - SmartSukuk yang ditawarkan dengan 

memanfaatkan teknologi blockchain.  

Sebagai penutup diskusi panel, Adiwarman Azwar Karim 

mengusulkan satu solusi untuk menutup gap pembiayaan proyek-
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proyek pemerintah yang nilainya sangat besar, yakni dengan 

mengoptimalkan charity. Meskipun proyek pemerintah memiliki 

manfaat besar bagi umat (impact investing), namun akan sulit 

menarik minat masyarakat untuk memberi sedekah (tidak pareto 

optimal). Untuk itu, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal 

dan juga seed capital atau modal awal untuk memberikan sinyal 

bahwa proyek tersebut bagus. Sedekah ini dapat diwujudkan dalam 

bentuk wakaf temporer yang diberikan selama proyek berlangsung. 
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SIARAN PERS  
Hari Kedua 
 
Berbagai Implementasi Keuangan Islam untuk Impact Investing 

Surabaya, 25 Juli 2019 – Dalam Diskusi Panel AIFC terkait aspek 

teknis implementasi keuangan Islam untuk impact investing, 

Mohammed Obaidullah dari Islamic Research and Training Institute 

(IRTI-IsDB) menyampaikan bahwa munculnya SDGs menambah 

urgensi pentingnya impact investing. Selain keuntungan dan risiko, 

penentuan investasi saat ini juga harus mempertimbangkan aspek 

dampaknya (impact) terhadap berbagai sektor, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan akses keuangan. Prinsip impact investing ini jika 

ditambah dengan prinsip syariah akan semakin menguatkan prinsip 

bahwa suatu bisnis tidak boleh merugikan pihak‐pihak yang terlibat 

di dalamnya.  

Panelis lainnya, Shaima Hassan (Proposition Manager – Refinitiv) 

mengatakan pada dasarnya berbagai negara dan institusi keuangan 

Islam telah lama melakukan impact investing sehingga telah 

berperan aktif dalam kesuksesan SDGs. Beberapa contohnya adalah 

pemerintah Indonesia melalui penerbitan Green Sukuk, Pakistan 

dengan pembiayaan energi terbarukan, Malaysia yang 

mengakselerasi keuangan Islam, serta Bahrain dengan proyek 

fintech syariah dan penerbitan Sukuk berwawasan lingkungan. Di 

sisi lain, berbagai program CSR juga telah dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan syariah.  

Salah satu organisasi yang didirikan dalam rangka mewujudkan 

sinergi antara keuangan Islam dan impact investing untuk mendanai 

pencapaian SDGs adalah Global Islamic Finance dan Impact Investing 
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Platform (GIFIIP). GIFIIP yang didirikan oleh IsDB dan UNDP pada 5 

Mei 2016 di Jakarta memiliki 3 pilar strategi, yaitu peningkatan 

kapasitas, advokasi, dan mediasi. Beberapa produk dan kegiatan 

yang diinisiasi oleh GIFIIP antara lain pembuatan kajian, program 

pelatihan, konferensi, dan benchmarking terkait keuangan Islam dan 

impact investing. Gulcin Salingan dari UNDP's Istanbul International 

Center for Private Sector in Development (IICPSD) menyebut bahwa 

GIFIIP juga melakukan inisiasi penerbitan Green Sukuk serta turut 

berperan aktif dalam berbagai pertemuan internasional yang 

berkaitan dengan SDGs.  

Di Indonesia sendiri, impact investing turut didukung dengan adanya 

fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi 

nonpemerintah yang bertujuan untuk memimpin, membina, dan 

melindungi masyarakat muslim di Indonesia. Muhammad Maksum 

menjelaskan fatwa yang bersifat spesifik terkait keuangan dan 

bisnis syariah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). 

Hingga saat ini, DSN sudah menerbitkan 125 Fatwa, dimana 

beberapa diantaranya terkait dengan impact investing seperti 

pengaturan pengembalian yang tidak halal, pendanaan ultra-mikro, 

wakaf asuransi, jaminan sosial kesehatan syariah, pariwisata 

syariah, dan rumah sakit syariah. Fatwa Nomor 123 Tahun 2018 

terkait dengan pengembalian yang tidak halal diatur bahwa 

pengembalian yang tidak halal harus langsung digunakan sebaik-

baiknya untuk masyarakat muslim yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah seperti untuk mendukung pendidikan maupun 

kemanfaatan publik lainnya.  

Annual Islamic Finance Conference (AIFC) adalah event tahunan 

BKF Kemenkeu yang menghadirkan para pembuat kebijakan, 

ekonom, akademisi, dan pelaku industri untuk mendiskusikan 

berbagai isu ekonomi dan keuangan islam baik di Indonesia maupun 
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di dunia. Dalam gelaran ke-4 di Surabaya ini, AIFC mengangkat tema 

“Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs.” 

Peran Waqaf Tunai dalam Impact Investing 

Surabaya, 25 Juli 2019 – Di tengah perlambatan pertumbuhan 

keuangan Islam beberapa tahun terakhir, impact investing justru 

tumbuh cukup tinggi. Menurut US Forum for Sustainable and 

Responsible Investing, impact investing mengalami pertumbuhan 

hingga 38% dari USD8,7 triliun pada tahun 2016 menjadi USD12 

triliun pada tahun 2018. Oleh karena itulah, ekonom Ikhsan Modjo 

dalam diskusi panel AIFC sesi 4 “Islamic Sosial Finance and Impact 

Investing” menilai Sustainable, Responsible, and Impact Investing (SRI) 

memberikan peluang bagi pertumbuhan keuangan Islam. “Satu hal 

yang menarik dan menjadi tantangan bagi impact investing syariah 

adalah penentuan maqasid syariah (tujuan syariat islam). Aktivitas 

impact investing syariah menghasilkan suatu keuntungan dimana 

atas keuntungan tersebut sebagiannya harus disalurkan kepada 

maqasid syariah,” ujar Ikhsan Modjo.  

Salah satu skema yang dapat diimplementasikan dalam impact 

investing syariah adalah wakaf tunai. Md. Anwarul Azim Arif dari 

Social Islami Bank Limited menyampaikan bahwa lembaganya mulai 

memperkenalkan skema wakaf tunai pada Tahun 2004. Dalam 

skema ini, dana yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dan 

keuntungannya digunakan sesuai dengan keinginan dan harapan 

wakif (pemberi wakaf). Salah satu tujuan dari skema ini adalah 

menjadikan bank sebagai fasilitator bagi keseluruhan proses 

manajemen wakaf tunai. Wakif dapat memilih area yang diinginkan 

untuk mendapatkan dana wakaf, seperti family rehabilition (seperti 

pengentasan kemiskinan), pendidikan dan kebudayaan, kesehatan 

dan sanitasi, ataupun social utility service (seperti pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin).  
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Sementara itu, Imam Teguh Saptono (Badan Wakaf Indonesia) 

menyebut bahwa Islam sejak abad 15 sudah menyadari pentingnya 

memperhitungkan isu sosial ke dalam bisnis. Namun, business 

framework yang berkembang saat ini kurang sesuai dengan islamic 

model. Atas permasalahan ini, Imam mengajukan dua solusi untuk 

mewujudkan kembali dunia bisnis yang islami dan berdampak 

sosial, yaitu (i) mendorong pengembangan instrumen syariah, 

terutama di area ijtihad yang menghasilkan fatwa baru dan (ii) 

mengembalikan posisi lembaga keuangan islami, seperti wakaf, 

untuk lebih mengambil peran di masa sekarang. Beliau juga 

memprediksi, penduduk generasi muda di 2035 akan banyak 

didominasi golongan yang berdaya secara ekonomi, lebih bahagia 

dan pemurah, namun di sisi lain tidak tersedia instrumen syariah 

yang mumpuni. Oleh karena itu, salah satu solusi adalah 

mengembangkan instrumen syariah sejak dari sekarang, misalnya 

wakaf linked Sukuk dan Sukuk linked wakaf. Selain itu, hal yang 

sangat penting adalah membangun bisnis yang berasal dari dana 

wakaf tunai yang telah terkumpul.  

Annual Islamic Finance Conference (AIFC) adalah event tahunan 

BKF Kemenkeu yang menghadirkan para pembuat kebijakan, 

ekonom, akademisi, dan pelaku industri untuk mendiskusikan 

berbagai isu ekonomi dan keuangan islam baik di Indonesia maupun 

di dunia. Dalam gelaran ke-4 di Surabaya ini, AIFC mengangkat tema 

“Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs.” 

Dukungan Pemerintah Menuju SDGs melalui Keuangan Islam 

Surabaya, 25 Juli 2019 – Event tahunan BKF Kemenkeu, AIFC, yang 

menghadirkan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan 

pelaku industri untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi dan 

keuangan islam baik di Indonesia maupun di dunia di tutup dengan 

Panel Session ke-5 “Role of Government to Support Islamic Finance for 
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Impact Investing”. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan 

Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa 

Indonesia menyadari penuh pentingnya SDGs. Salah satu langkah 

nyatanya diwujudkan dengan meluncurkan 2019 Voluntary 

National Review, yakni laporan yang berisi tentang implementasi 

SDGs Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menyusun 

Roadmap SDGs Indonesia 2017-2030. “Untuk mencapai SDGs, 

Indonesia menghadapi tantangan berupa mobilisasi dana yang 

jumlahnya sangat besar dan tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh 

APBN. Bappenas melihat bahwa keuangan Islam merupakan salah 

satu sumber pendanaan yang sangat mungkin untuk dimobilisasi, 

sehingga disusunlah Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-

2024,” ujar Amalia. Rencana ini mencakup 4 langkah, yaitu 

memperkuat halal valuechain, memperkuat keuangan islam, 

memperkuat UMKM islam, dan memperkuat digital ekonomi islam. 

Beberapa program nyata dilaksanakan sehubungan dengan SDGs. 

Sebagai contoh, penunjukan Bengkulu sebagai percontohan provinsi 

SDGs, dimana Bengkulu akan berkomitmen melakukan 17 poin dari 

SDGs.  

Panelis lain, Arsalaan Ahmed (HSBC Amanah-Malaysia), 

memberikan gambaran umum bagaimana peran pemerintah 

Malaysia dalam impact investing, yakni sebagai katalisator kepada 

pihak swasta agar mau ikut mengambil bagian. Wujud dukungan 

pemerintah antara lain menjadi investor, membuat skema yang 

menarik, memobilisasi dana sosial, memberikan insentif pajak, serta 

menggerakkan pasar modal ataupun bank. Khusus untuk Bank 

sebagai salah satu sektor swasta yang memegang peran dalam 

impact investing, diterapkan Value Based Intermediation (VBI) yang 

dirancang sesuai dengan konsep perbankan berbasis nilai. 

Komitmen bank syariah di Malaysia untuk mengadopsi VBI adalah 

langkah signifikan yang diambil industri untuk mengidentifikasi 

secara jelas keuangan Islam dengan praktik berkelanjutan. Hal ini 
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juga telah menggerakkan inisiatif yang akan meningkatkan 

hambatan bagi proses, praktik, penawaran, dan perilaku yang 

mempromosikan bisnis dan komunitas yang berkelanjutan.  

Dalam diskusi yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan bidan 

Pengeluaran Negara, Suminto, menyampaikan bahwa Indonesia 

bercita-cita menjadi negara maju di tahun 2045 dengan indikator 

tertentu. Secara prinsip, ekonomi islam dan impact investing memiliki 

resep kesuksesan dan tujuan yang sama, yakni mendukung 

tercapainya tujuan Indonesia mencapai negara maju. Pemain utama 

dalam impact investing adalah sektor swasta, tetapi pemerintah juga 

dapat berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang 

mendukung agar sektor swasta mau bergerak. Suminto juga 

memaparkan hasil kajian Urban Institute bahwa pemerintah perlu 

berperan dalam pengembangan impact investing karena beberapa 

alasan: (i) Pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas, (ii) 

Dengan melibatkan sektor swasta, lebih besar kemungkinan untuk 

mendapatkan solusi-solusi yang inovatif tersebut, dan (iii) 

Pengalaman pemerintah dalam mengelola isu-isu sosial dan 

lingkungan bisa menjadi masukan bagi sektor swasta dalam 

melakukan impact investing. 
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