Siaran Pers
PEMERINTAH KOMIT PROAKTIF DUKUNG PERBANKAN SYARIAH
JAKARTA – Menjadi pembicara kunci dalam Islamic Financial News Forum Asia 2016 yang diselenggarakan
Rabu (6/4), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan Pemerintah berkomitmen untuk
mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pasalnya, peran Pemerintah dalam
pertumbuhan bisnis secara Islami tersebut dirasa belum maksimal. “Bisnis syariah di Indonesia banyak
diinisiasi oleh sektor swasta, dan Pemerintah saat ini ingin terlibat juga dalam mengembangkan bisnis
syariah di Indonesia,” ungkap beliau.
Menteri Sofyan mengajak praktisi swasta yang berkecimpung di dunia keuangan syariah untuk bekerja
sama mencari solusi terkait permasalahan yang menghadang pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.
Pemerintah kini tengah fokus untuk mengurus kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
“Dengan adanya komite yang dipimpin Presiden langsung, maka Pemerintah akan lebih proaktif lagi,”
terang Menteri Sofyan.
KNKS disebut mampu menciptakan regulasi yang sesuai dengan iklim bisnis syariah. Selain itu, Pemerintah
juga akan mendukung eksistensi KNKS dengan mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya
menerapkan deregulasi pada aturan yang menghambat, memberikan insentif, dan menyiapkan aturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lebih kondusif. Menteri Sofyan menilai sistem syariah dapat berperan
sebagai alternatif baru bagi perekonomian Indonesia. “Tahun depan, Indonesia membidik pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,5 hingga 5,8 persen,” tegas beliau.
Islamic Finance News Forum Asia 2016 digagas oleh Islamic Finance News, penyedia konten berita
keuangan Islami. Forum ini merupakan acara tahunan yang menghadirkan pembicara dari dunia perbankan
syariah di seluruh dunia, termasuk Inggris, Maroko, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Singapura, China dan
lainnya. Selain Menteri Sofyan, hadir pula sejumlah praktisi perbankan syariah dari berbagai lembaga,
seperti BNI Syariah, CIMB Islamic, Bank Muamalat, dan lainnya. Forum ini digelar untuk membahas prospek
keuangan syariah di Asia Tenggara yang diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan di tahun-tahun
mendatang.
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