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Kata Pengantar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Tahun 2019 menandai akselerasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, dengan berhasil
diraihnya proporsi aset bank syariah sebesar 6% dari total aset perbankan Indonesia. Hal ini
menandai keberhasilan bank syariah untuk keluar dari ‘5% trap’ yang telah berlangsung sejak bank
syariah berdiri di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
menerbitkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang berisi arah industri ekonomi
dan keuangan syariah ke depan. Masterplan ini menyampaikan beberapa strategi yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, yaitu penguatan
rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah,
serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Selain itu, tahun 2019 juga ditandai dengan
diamanatkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal dan adanya kewenangan yang lebih jelas
untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Walaupun banyak kemajuan yang telah dialami oleh industri ekonomi dan keuangan syariah, masih
terdapat banyak ruang untuk pengembangan serta perbaikan ke depannya. Secara global, peringkat
Indonesia dalam The Global Islamic Economy Report 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Dinar
Standard dan Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC) juga belum masuk dalam 3 besar.
Selain itu, industri ini masih mendapat kritik karena dianggap belum mampu untuk memenuhi
aspek-aspek dasar dari tujuan Syariah (maqasid Syariah). Ditambah lagi adanya faktor-faktor yang
menjadi penghambat dalam pengembangan beberapa sub-sektor, misalnya kompleksitas dan masih
berlakunya impor bahan baku untuk farmasi halal.
Oleh karena itu, Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2020 hadir untuk memberikan informasi
mengenai perkembangan berbagai sektor dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,
kondisi terkini, tantang dan peluang, serta rekomendasi ke depan. Penjelasan ini akan dibagi menjadi
beberapa klaster, yaitu makroekonomi, keuangan sosial Islam (Zakat dan Wakaf), keuangan komersil
Islam (bank syariah dan pasar modal Islam), industri halal, dan haji. Selain itu, ISEO 2020 juga hadir
untuk memberikan pandangan mengenai perkembangan ekonomi Syariah Indonesia ke depannya
termasuk rekomendasi-rekomendasi untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai pusat
ekonomi Syariah dunia.
Semoga kehadiran ISEO 2020 menjadi salah satu kontribusi PEBS FEB UI dalam mengembangkan
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala PEBS FEB UI
Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D.
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1. Klaster Makroekonomi, Ekosistem, Dan Kelembagaan
1.1.

Pendahuluan

Ekonomi Syariah Indonesia pada dasarnya telah lama muncul sejak masa kerajaan-kerajaan
Hindu Buddha. Pada saat itu Ekonomi Syariah belum memiliki label Syariah sebagaimana
sekarang. Ekonomi Syariah pada saat awal-awal perkembangannya di Indonesia
dipraktekkan oleh pedagang-pedagang beragama Islam yang datang ke Indonesia dengan
motivasi utama untuk berdakwah menyebarkan risalah agama Islam. Berdagang pada
dasarnya merupakan sarana untuk tujuan utamanya, yaitu berdakwah. Sembari berdakwah,
berdagang dilakukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (Syahbudi, 2003). Cara
berdagang yang dipraktekkan mereka mencerminkan kejujuran dan nilai-nilai Islam lainnya.
Seiring meluasnya agama Islam, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang ikut
memfasilitasi perkembangan Ekonomi Syariah seperti menerapkan sistem Commenda
(Syirkah) dan Politik Mare Liberum (Laut Bebas)1. Mendekati lahirnya Indonesia sebagai
bangsa2 dan negara3, gerakan Ekonomi Syariah di Indonesia – meskipun disertai dengan
lahirnya banyak Organisasi Sosial Politik Keagamaan Islam seperti Sarekat Dagang
Islam/Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dsb – mulai menyurut seiring
lebih difokuskannya pikiran umat pada isu politik untuk memerdekakan tanah air.
Zaman silih berganti hingga sampailah perjalanan Gerakan Ekonomi Syariah di masa Orde
Baru. Corak pergerakan ekonomi Syariah modern di Indonesia menunjukkan corak yang
unik di mana Ekonomi Syariah dipopulerkan melalui inisiatif aktivisme masyarakat sipil.
Choiruzzad & Nugroho (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan gerakan ekonomi Islam di Indonesia pada masa orde baru ialah (1) kondisi
perpolitikan dalam negeri dimana Presiden Soeharto mulai dekat dengan kelompok Islam,
(2) munculnya intelektual-intelektual muslim yang inovatif dalam mengembangkan
instrumen ekonomi Islam; Bank Syariah, (3) aktifnya mahasiswa dalam menyelenggarakan
kegiatan intelektual serta mendirikan BMT, dan (4) Dukungan Ulama.
Secara Gerakan, Ekonomi Syariah Indonesia sebenarnya sudah muncul di era tahun 80-an
melalui Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) yang dipelopori oleh A.M. Saefuddin, Amin
Aziz, Abdillah Thoha, Adi Sasono, dan Dawam Raharjo. PPA, sebenarnya, tidak dirancang
sebagai organisasi yang secara khusus berfokus pada gerakan ekonomi Syariah. Namun, ide
dan agenda gerakan ekonomi Islam dibahas di sini. Amin Aziz dari PPA memimpin inisiatif
pendirian bank syariah pertama di Indonesia pada akhir 1980-an. Selain PPA, kelompok1

“Tuhan telah menciptakan daratan dan lautan; membagi bumi diantara umat manusia dan membagi lautan untuk
bersama-sama. Tidak pernah terdengar sebelumnya bahwa seseorang dilarang melayari lautan….” Sultan Makassar
Alauddin (1593-1639) (dalam Poelinggomang, 2002)
2
Sumpah Pemuda
3
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
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kelompok studi informal yang membahas ide-ide gerakan ekonomi Islam juga muncul secara
independen di universitas-universitas (Seperti Iqtishodi di FEUI), yang mendorong
penyelenggaraan Konferensi Nasional Ekonomi Islam Pertama di Bandung pada 1983.
Setelah konferensi, beberapa percobaan pelaksanaan lembaga keuangan Islam dilakukan.
Pada 1984, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan Baitut-Tamwil
Teknosa.
Ekonomi Syariah memperoleh legitimasi sosial lebih pada era 90-an dengan didirikannya
Bank Muamalat Indonesia 1991 berkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lahirnya Bank Muamalat Indonesia secara luas
dipandang sebagai awal mula berdirinya Ekonomi Syariah Modern Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan perekonomian terbesar di antara negara-negara anggota OKI
dengan 17% dari perekonomian OKI dikontribusi oleh Indonesia. Sebagai negara anggota
OKI dengan perekonomian terbesar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan
dalam membumikan ekonomi Syariah. Perjalanan ekonomi Syariah di Indonesia bukanlah
perjalanan yang singkat. Memang, berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan
pembuka jalan untuk berkembangnya ekonomi Syariah di Indonesia. Namun, kebijakan
pemerintah yang terkait dengan ekonomi Syariah baru benar-benar memperoleh perhatian
lebih besar pasca reformasi dengan diundang-undangnya UU no 17 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sadar
tidak sadar, kedua UU merupakan UU Syariah pertama di perekonomian terbesar OKI ini. UU
ini yang membuka lahirnya UU Syariah lainnya seperti UU Wakaf di 2004, UU Perbankan
Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di 2008, dan UU Jaminan Produk Halal di
2014.
Pasca reformasi, lahirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
pada 10 Februari 1999 mengakselerasi perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia
dengan memenuhi aspirasi pelaku ekonomi yang ingin menerapkan ajaran Islam pada
aktivitas ekonominya di Indonesia. DSN MUI pertama kali mengeluarkan fatwanya pada
tahun 2000 tentang Giro (Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000), Tabungan (Fatwa No. 02/DSNMUI/IV/2000), dan Deposito (Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000). Ketiga fatwa pertama ini
secara garis besar mengharamkan bunga bank. Namun, fatwa yang pertama kali
memperoleh sorotan publik justru dikeluarkan bukan oleh DSN MUI, melainkan oleh
organisasi induknya: MUI. MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Bunga (Interest/Fa’idah) yang secara tegas mengharamkan segala bentuk praktek Riba yang
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan.
Selang hampir 30 tahun setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Ekonomi Syariah
Indonesia akan bertransformasi menjadi arus baru perekonomian nasional. Sebuah mimpi
yang tak pernah terpikirkan 30 tahun yang lalu. Lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah
(KNKS) pada 2016 (Kini, pada 2020, berubah nama menjadi Komite Nasional Ekonomi dan
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Keuangan Syariah (KNEKS)) diharapkan membawa angin lebih segar bagi perkembangan
ekonomi Syariah di Indonesia sehingga ekonomi Syariah dapat mereformasi perekonomian
nasional menuju perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Laporan ini khusus disusun untuk membentangkan kisah perkembangan Ekonomi Syariah
di Indonesia selama 30 tahun terakhir ini dari berbagai sektor, yakni (1) Makroekonoi,
Ekosistem, dan Kelembagaan, (2) Keuangan Komersil Syariah, (3) Keuangan Sosial Syariah,
dan (4) Industri Halal. Pada bagian pertama ini, laporan ini akan menyajikan laporan
mengenai kondisi makroekonomi Syariah Indonesia dengan menunjukkan bagaimana
perkembangan Islamicity Index (Indeks Keislaman) Indonesia dibandingkan negara-negara
lain. Indeks ini berguna untuk menunjukkan bagaimana perekonomian dan pembangunan
Indonesia secara keseluruhan memiliki kedekatan dan keberpihakan pada nilai-nilai
universal Islam. Kemudian, laporan ini juga akan menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat
Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah. Dengan demikian, kita dapat memprediksi
bagaimana rakyat Indonesia mampu merealisasikan Maslahah di kehidupannya. Jika
komponen dasar Maqashid Syariah pun tidak tercapai, sulit untuk mengatakan bahwa rakyat
Indonesia dapat merealisasikan Maslahah dalam kehidupannya. Setelah memperoleh
gambaran makro dari Ekonomi Syariah di Indonesia, selanjutnya, laporan ini akan
menjelaskan perkembangan regulasi ekonomi Syariah di Indonesia dan melihat bagaimana
dukungan regulasi tersebut berkontribusi pada perkembangan ekonomi Syariah di
Indonesia. Terakhir, laporan ini akan menerangkan ekosistem ekonomi Syariah Indonesia
dari sisi Pendidikan sebagai sektor terpenting untuk memastikan keberlanjutan
perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia.
1.2.

Kondisi Terkini

1.2.1. Islamicity Indices (Indeks Keislaman)
Islamicity Indices atau Indeks Keislaman adalah indeks yang disusun oleh Rehman & Askari
(2010) untuk mengukur tingkat keislaman dari suatu negara. Tingkat keislaman yang dilihat
bersifat lebih aksiologis dan substantif dibandingkan bentuk dan redaksional. Terdapat
empat dimensi utama untuk mengukur tingkat keislaman suatu negara, yaitu (1) keislaman
perekonomian (economic islamicity), (2) legal dan tata kelola (legal and governance), (3) hak
asasi kemanusiaan dan politik (human and political rights), dan (4) indeks keislaman
hubungan internasional (international relations islamicity index). Terkhusus dalam report
ini, report ini akan lebih berfokus membahas dimensi pertama, yaitu keislaman
perekonomian.
Dimensi keislaman perekonomian memiliki sebelas elemen, yaitu (1) peluang ekonomi dan
kebebasan ekonomi, (2) akses yang setara terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan,
(3) penciptaan pekerjaan dan akses yang setara terhadap lapangan kerja, (4) hak properti
dan kemurnian kontrak, (5) pencegahan korupsi, (6) penanggulangan kemiskinan,
penyediaan bantuan dan kebutuhan dasar manusia, (7) perpajakan dan kesejahteraan sosial,
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(8) sistem keuangan yang mendukung, (9) kepatuhan pada keuangan islam, (10)
kemakmuran ekonomi, dan (11) keadilan ekonomi. Setiap elemen itu pun juga dilengkapi
dengan komponennya masing-masing. Untuk lebih lengkap, komponen dari setiap elemen
dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Komponen-Komponen dari 11 Elemen Dimensi Keislaman Perekonomian
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Sumber: Rehman & Askari (2010), diolah

Gambar 1.2. Persentase Peningkatan Islamicity Index (Overall Score), 2000-2018

Sumber: The Islamicity Foundation (2018), diolah
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Gambar 1.2. menunjukkan persentase peningkatan dari indeks keislaman negara-negara
selama 18 tahun dari tahun 2000 ke 2018. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa
seluruh negara yang disurvei mengalami peningkatan skor indeks keislaman. Namun
terdapat negara-negara yang mengalami peningkatan signifikan dan tidak. Sebagai contoh,
Rwanda adalah negara yang mengalami peningkatan skor paling pesat dibandingkan
negara-negara lainnya. Sementara Yaman adalah negara dengan peningkatan skor paling
rendah. Rwanda, secara substantif, mampu meningkatkan keislaman negaranya secara
ekonomi, hukum, tata kelola, HAM, politik, dan hubungan internasional dengan cepat. Di sisi
lain, Rwanda juga ternyata berhasil memiliki peningkatan yang juga sama pesatnya pada
dimensi keislaman perekonomian. Hal itu dapat kita lihat pada Gambar 1.3. Rwanda
memiliki peningkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatannya pada overall
score.
Gambar 1.3. Persentase Peningkatan Islamicity Index (Economic Islamicity Score), 20002018

Sumber: The Islamicity Foundation (2018), diolah

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami peningkatan di kisaran 10-11% selama
rentang 18 tahun, 11,20% untuk overall score dan 10,69% untuk Economic Islamicity Score.
Secara rata-rata, seluruh negara mengalami peningkatan di kisaran 8% selama rentang 18
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami peningkatan di atas ratarata global. Hal ini bagus sebab menunjukkan bahwa berbagai aspek pembangunan dan
perekonomian nasional semakin mendekati nilai-nilai Islam. Akan tetapi, Indonesia belum
boleh puas karena dua hal. Yang pertama, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim
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dan merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dengan predikat demikian,
Indonesia harus malu karena kalah dengan banyak negara yang mampu lebih pesat dalam
mendekatkan nilai-nilai pembangunannya dengan Islam. Yang kedua, dalam rentang 18
tahun tersebut, banyak negara mampu menyalip peringkat Indonesia. Hal tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Perbandingan Peringkat Islamicity Index 2000 Dan 2018 pada 5 Negara dengan
Persentase Peningkatan Tertinggi dan Terendah Serta Indonesia

Sumber: Islamicity Foundation (2018), diolah

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa lima negara dengan persentase peningkatan tertinggi
mampu menyalip Indonesia dalam peringkat Islamicity Index pada 2018, baik pada overall
score maupun pada Economics Islamicity score. Pada overall score, 3 dari 5 negara dengan
persentase peningkatan tertinggi mampu menyalip posisi Indonesia. Rwanda, Georgia, dan
Bosnia dan Herzegovina memiliki peringkat di bawah Indonesia pada tahun 2000. Namun
pada 2018, ketiga negara tersebut berhasil melangkahi Indonesia. Kazakhstan hampir
menyalip Indonesia pada 2018, hanya tertinggal satu peringkat. Sementara Albania memang
sudah memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan Indonesia di tahun 2000. Kita patut
mengangumi Albani karena ia sudah memiliki posisi yang lebih bagus dari Indonesia dan
terus konsisten mendekatkan nilai-nilai pembangunannya dengan nilai Islam.
Pada dimensi keislaman perekonomian, pola yang sama juga ditunjukkan, 3 dari 5 negara
dengan persentase peningkatan tertinggi mampu menyalip posisi Indonesia. Rata-rata dari
mereka bahkan bias melompat hingga 71 peringkat dalam 18 tahun. Sementara Indonesia
hanya mampu melaju 18-25 peringkat dalam 18 tahun. Artinya Indonesia hanya mampu naik
1 peringkat setiap tahun untuk keislaman perekonomian dan 1,4 peringkat setiap tahun
untuk overall score. Hal ini tentu harus menjadi evaluasi bagi pembangunan dan
perekonomian nasional.
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Hal yang perlu dijadikan refleksi umat Islam adalah lambannya negara-negara anggota OKI
dalam mendekatkan pembangunan negerinya dengan nilai-nilai Islam. 3-4 dari 5 negara
dengan persentase peningkatan terendah adalah negara anggota OKI. Bagaimana bias
negara anggota OKI mengalami stagnasi dalam mendekatkan nilai-nilai pembangunannya
dengan Islam. Negara-negara tersebut sudah bertengger di posisi bawah, namun tidak ada
upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisinya. Yang terjadi ialah justru
sebaliknya. Mesir yang pada awalnya relatif lebih baik dibandingkan Indonesia, bahkan 5
negara dengan persentase peningkatan keislaman perekonomian tertinggi, jatuh
tersungkur. Pada tahun 2000, Mesir menduduki posisi 69, namun pada 2018, Mesir terjun
ke posisi 139.
1.2.2. Kesejahteraan Rakyat Indonesia dari Perspektif Maqashid Syari’ah (Had
Kifayah)
Maqashid Syari’ah merupakan tujuan dari pembangunan dalam ekonomi Islam.
Sebagaimana Islamicity Index, Had Kifayah merupakan standar kebutuhan minimum yang
disusun oleh BAZNAS (2018) yang didasarkan pada Maqashid Syari’ah. Jika Islamicity Index
mengukur dari sisi makroekonomi suatu negara, Had Kifayah mengukur dari sisi
mikroekonomi kecukupan standar hidup seseorang. BAZNAS (2018) merumuskan Had
Kifayah ke dalam tujuh dimensi, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan,
kesehatan, dan transportasi. Ketujuh dimensi tersebut didasarkan pada Dharuriyat Asasiyat
(kebutuhan primer) dan Hajiyat Asasiyat (kebutuhan untuk menunjang kelestarian
kehidupan manusia).
Secara rata-rata, standar minimum Had Kifayah nasional adalah Rp 772.088 per kapita per
bulan. Angka ini 2,01 kali lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Nasional yang berada
pada angka Rp 383.908 per kapita per bulan. Yang cukup mengejutkan ialah kenaikan 2 kali
lipat dari standar minimum tersebut mampu meningkatkan persentase penduduk miskin
hingga 4,5 kali lipat. Jika kita menggunakan garis kemiskinan, kita hanya akan memperoleh
persentase penduduk miskin sebesar 9,82% atau 25 juta orang. Sementara itu, penggunaan
Had Kifayah sebagai standar minimum akan meningkatkan persentase tersebut menjadi
sebesar 44,78% atau 118 juta orang. Hal ini menegaskan anggapan selama ini bahwa jumlah
dan persentase penduduk miskin sangat sensitif terhadap garis kemiskinan. Perlu diakui
bahwa garis kemiskinan yang kini diterapkan di Indonesia cukup konservatif.
Jika ditelisik kembali pada tingkat kabupaten/kota, standar had kifayah provinsi memiliki
nilai 1,1 – 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan provinsi desa+kota
masing-masing kabupaten/kota. Namun, jumlah dan persentase penduduk miskin di
kabupaten/kota tersebut melonjak 1,1– 99,9 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
garis kemiskinan provinsi desa+kota yang sangat konservatif sehingga ketika dinaikka 1,1 –
2,5 kali saja mampu meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin di
kabupaten/kota tersebut hingga 99,9 kali lipat. Kabar baiknya ialah ada beberapa provinsi
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yang sudah cukup tepat menetapkan garis kemisinan sehingga kenaikan jumlah dan
persentase penduduk miskin hanya meningkat 1,1 kali lipat. Jika kita menggunakan garis
kemiskinan kabupaten/kota desa+kota, kenaikan jumlah dan persentase kemiskinan tidak
seekstrem pada garis kemiskinan provinsi desa+kota. Penggunaan garis kemiskinan
kabupaten/kota desa+kota hanya akan meningkatkan jumlah dan persentase penduduk
miskin sebesar 0,5 – 16 kali lipat. Masih cukup konservatif meskipun 7 dari 514
kabupaten/kota memiliki nilai kenaikan di bawah 1 kali lipat.
Gambar 1.4. Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Per Kapita di Bawah Standar Had
Kifayah Per Kabupaten/Kota Indonesia, Maret 2018

Sumber: BPS (2018) dan BAZNAS (2018)

Gambar 1.4. menunjukkan persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah
standar Had Kifayah per Kabupaten/Kota Indonesia. Data yang digunakan adalah data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018 oleh BPS. Terlihat bahwa Nusa
Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang
memiliki warna merah. Hal ini menunjukkan mayoritas penduduk NTT tidak sejahtera
dalam kacamata Had Kifayah. Jika dilihat per pulau, persebarannya cukup merata. Daerah
berwarna oranye tua hingga merah cukup tersebar dan tidak terpusat di satu pulau. Hanya
NTT dan Maluku yang cukup didominasi oleh kedua warna tersebut. Rendahnya tingkat
kesejahteraan ini akan menjadi hambatan bagi rakyat Indonesia untuk merealisasikan
Maslahah sebab tingkat minimum aspek Maqashid Syari’ah pun belum tercapai. Di sisi lain,
peta ini akan mempermudah Lembaga filantropi Islam dalam menentukan daerah prioritas
penyaluran zakat.
1.2.3. Regulasi Ekonomi Syariah
Kepastian hukum merupakan aspek yang dalam penting bagi pelaku-pelaku pasar, tak
terkecuali pelaku ekonomi Syariah. Pelaku ekonomi Syariah membutuhkan kepastian
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apakah aktivitas yang mereka lakukan sudah sesuai dengan dan tidak melanggar ajaran
Islam. Untuk alasan itulah mengapa DSN MUI dibentuk. Semenjak 1999, DSN MUI telah
melayani kebutuhan umat Islam dengan mengesahkan 129 fatwa.
Gambar 1.5. Fatwa DSN MUI berdasarkan Sektor, 2000-2019
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Kami mengklasifikaskan ke-129 fatwa tersebut ke dalam lima sektor yang mengikuti empat
klaster berdasarkan laporan ini. Satu sektor ditambahkan karena beberapa fatwa tidak
terklasifikasi ke dalam empat klaster sektor ekonomi Syariah. Satu sektor tambahan
tersebut adalah umum/fiqh. Fatwa yang termasuk ke dalam sektor ini sebagai contoh ialah
fatwa tentang Akad Ijarah, fatwa tentang Akad Jual Beli Murabahah, fatwa tentang Akad Jual
Beli, dan sebagainya. Secara umum, dari tahun ke tahun, mayoritas fatwa merupakan untuk
memenuhi kebutuhan di sektor fiqh dan keuangan komersil Syariah. Secara jumlah
akumulatif, Fatwa DSN MUI untuk sektor keuangan komersil Syariah sendiri berjumlah 76
fatwa atau 58,91% dari total seluruh fatwa dan untuk sektor fiqh/umum berjumlah 31 fatwa
atau 24,03% dari total seluruh fatwa sehingga kedua sektor ini berjumlah 107 fatwa atau
82,95% dari total seluruh fatwa.
Tidak ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa DSN MUI mulai memperhatikan sektorsektor lain dalam fatwanya. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya permintaan
industri keuangan komersil Syariah atas fatwa. Sektor keuangan komersil Syariah memang
merupakan sektor yang paling beresiko mempraktekkan transaksi haram karena memang
sektor ini, secara sejarah, lahir dari upaya ilmuwan muslim untuk mereplikasi Lembaga
keuangan konvensional. Ranjau-ranjau keharaman tentunya lebih mudah ditemukan di
sektor ini sehingga penting bagi DSN MUI untuk memfasilitasi sektor ini untuk terhindar dari
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keharaman. Berbeda dengan sektor lain yang lebih mudah menjalankan aktivitas
ekonominya secara halal dan Islami.
Melihat besarnya proporsi fatwa untuk sektor keuangan komersil Syariah rasanya wajar
karena pada dasarnya fatwa-fatwa ini digunakan oleh para regulator untuk meregulasi
sektor keuangan komersil Syariah. Perkembangan regulasi di bidang sektor komersil
Syariah tergambar pada besarnya perhatian institusi negara pada sektor ini. Paling tidak
terdapat tiga institusi yang memiliki fokus untuk meregulasi sektor ini, yaitu Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait
sektor keuangan sosial Syariah dan industri halal lebih banyak diurus oleh Kementerian
Agama (Kemenag), Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH). Namun pembahasan lebih detil terkait ketiga sektor tersebut akan
dibahas pada bab-bab berikutnya dari laporan ini.
Gambar 1.6. Regulasi terkait Keuangan Syariah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan
Otoritas Jasa Keuangan, 2006-2020
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Grafik 1.6. Menyebutkan produktivitas regulator, khususnya BI, Kemenkeu, dan OJK, dalam
membuat regulasi yang terkait dengan keuangan Syariah. Kecenderungan dari tahun ke
tahun mengalami penurunan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh sudah cukup banyaknya
regulasi terkait keuangan Syariah yang existing sehingga penambahan regulasi baru sudah
tidak dibutuhkan. Kemungkinan kedua adalah mungkin inovasi di bidang keuangan Syariah
juga mengalami perlambatan sehinga peraturan baru tidak perlu lagi dikeluarkan. Dugaan
kami, semakin banyak inovasi akan meningkatkan kebutuhan baru akan regulasi yang

11

mengaturnya. Pada awal mula munculnya perbankan-perbankan Syariah, perbankan
Syariah mencoba untuk menggaet pasar dengan menciptakan produk. Kini perkembangan
perbankan Syariah mengalami perlambatan sehingga dapat diduga juga bahwa inovasi pun
mengalami stagnasi. Kenaikan pangsa pasar perbankan Syariah pun akhir-akhir ini lebih
banyak didorong oleh konversi beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi Bank
Syariah seperti BPD Aceh, BPD Sumatra Barat (Bank Nagari) dan BPD Kepulauan Riau Kepri.
Satu-satunya regulasi terkait keuangan Syariah yang mengalami tren kenaikan hanya POJK
Keuangan Syariah (Non-Spesifik). Regulasi yang diklasifikasikan ke dalam kelompok ini
adalah POJK yang secara tidak spesifik hanya mengatur Lembaga Keuangan Syariah tetapi
Lembaga Keuangan Syariah termasuk ke dalam Lembaga Keuangan yang diatur.
1.2.4. Ekosistem Pendidikan Ekonomi Syariah
Berkembangnya ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia membutuhkan SDM-SDM yang
paham akan ekonomi dan keuangan Syariah. Tanpanya, ekonomi dan keuangan Syariah akan
bergerak tanpa arah sebab dinahkodai oleh SDM yang tidak memahami esensi ekonomi dan
keuangan Syariah. Hal ini yang mendorong institusi-institusi perguruan tinggi di Indonesia
untuk mendirikan program studi ekonomi, bisnis, dan keuangan Syariah (Ekbiskeusyar).
Gambar 5 menunjukkan persebaran program studi Ekbiskeusyar di Indonesia. Terlihat
bahwa dari gambar 5 bahwa mayoritas program studi Ekbiskeusyar masih terpusat di pulau
Jawa dengan yang terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan 174 program studi dari
total 861 program studi ekbiskeusyar di Indonesia. Kalimantan Utara merupakan satusatunya Provinsi yang tidak memiliki program studi ekbiskeusyar.
Gambar 1.7. Persebaran Program Studi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Syariah di Indonesia,
2019

Sumber: Forlap DIKTI (2019), diolah

Program studi ekbiskeusyar ini pun juga memiliki nomenklatur yang beragam, mulai dari
Ilmu ekonomi Islam hingga Hukum ekonomi syariah. Secara lebih lengkap, nomenklatur
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program studi ekbiskeusyar dapat dilihat di tabel 1. Mayoritas program studi ekbiskeusyar
memilih untuk mengambil nomenklatur yang lebih general, yaitu Ekonomi Syariah/Islam
dengan jumlah 362 program studi atau 42% dari total program studi. Posisi runner-up
diduduki oleh Program studi Perbankan Syariah dengan jumlah 228 program studi atau
26,5% dari total program studi. Besarnya program studi dengan nomenklatur perbankan
Syariah mungkin dipengaruhi dengan berkembangnya sektor perbankan Syariah di
Indonesia. Perguruan-perguruan tinggi menangkap sinyal di industri bahwa terdapat
permintaan SDM perbankan Syariah. Hal ini tidak mengherankan karena Ekonomi Syariah
Modern di Indonesia memang dimulai dengan berdirinya Bank Syariah, yaitu Bank
Muamalat Indonesia.
Selanjutnya, dari Tabel 1.2. tersebut dapat kita lihat bahwa nomenklatur yang dipilih
sangatlah beragam sampai terdapat beberapa program studi yang sangat spesifik memilih
industri tertentu. Seperti misalnya Manajemen Zakat dan Wakaf, Pariwisata Syariah,
Akuntansi Lembaga Syariah, Perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah. Prodi-prodi ini
saking spesifikanya pada industri tertentu akan berpotensi mempersulit lulusannya untuk
melanjutkan karirnya di luar industri yang menjadi fokus studinya. Kekhawatiran ini yang
sebenarnya juga muncul pada program studi ekbiskeusyar yang lebih general seperti
ekonomi Syariah dan ilmu ekonomi Syariah.
Tabel 1.2. Variasi Nomenklatur Program Studi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Syariah di
Indonesia
Nomenklatur Program Studi
Ekonomi Syariah/Islam
Ilmu Ekonomi Islam
Keuangan Syariah
Perbankan Syariah
Keuangan dan Perbankan Syariah
Manajemen Keuangan Syariah
Manajemen Bisnis Syariah
Bisnis Islam
Akuntansi Syariah
Akuntansi Lembaga Syariah
Asuransi Syariah
Manajemen Zakat dan Wakaf
Pariwisata Syariah
Hukum Bisnis Syariah
Hukum Ekonomi Syariah

Jumlah Program Studi
362
1
1
228
2
15
27
1
26
2
5
23
4
2
162

%
42.0%
0.1%
0.1%
26.5%
0.2%
1.7%
3.1%
0.1%
3.0%
0.2%
0.6%
2.7%
0.5%
0.2%
18.8%

Sumber: Forlap DIKTI (2019), diolah

Apakah lulusannya dapat berkarir di sektor tidak spesifik ekonomi Syariah seperti
kementerian/Lembaga. Kekhawatiran ini seharusnya lebih memuncak pada program studi
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ekbiskeusyar spesifik industri tadi. Jangankan di sektor tidak spesifik ekonomi Syariah, di
sektor spesifik ekonomi Syariah di luar spesifik industrinya pun juga mungkin akan sulit
ditembus. Permasalahan ini yang mendorong laporan ini untuk menganalisis lebih lanjut
muatan yang diajarkan di program studi-program studi ekbiskeusyar spesifik industri
tersebut. Apakah muatan yang diajarkan terlalu spesifik? Jika tidak terlalu spesifik, maka
pertanyaan selanjutnya ialah mengapa pergururan tinggi tersebut memilih untuk
menyelenggarakan program studi yang begitu spesifik?
Kami mencoba untuk mengambil sampel beberapa program studi dengan nomenklatur
spesifik industri yang daftar mata kuliahnya dapat kami akses. Dari list mata kuliah tersebut,
kami melihat proporsi SKS mata kuliah jurusan terhadap keseluruhan SKS mata kuliah.
Dengan demikian, kita dapat melihat seberapa terkonsentrasinya sebuah jurusan tersebut.
Tabel 1.3. Proporsi Mata Kuliah Jurusan terhadap Keseluruhan Mata Kuliah
Mata Kuliah Jurusan
Program Studi

Perguruan Tinggi

SKS

Proporsi SKS
terhadap
Keseluruhan SKS
Mata Kuliah

Ilmu Ekonomi Islam
Bisnis Islam
Ekonomi Syariah

Universitas Indonesia
Universitas Indonesia
IAIN Tulungagung

81
75
95

56.3%
52.1%
66.0%

Manajemen Bisnis Syariah

IAIN Tulungagung

96

66.7%

Manajemen Bisnis Syariah

IAIN Surakarta

116

80.6%

Perbankan Syariah
Perbankan Syariah

IAIN Pekalongan
IAIN Tulungagung

49
112

34.0%
77.8%

Manajemen Zakat dan Wakaf

IAIN Tulungagung

66

45.8%

Akuntansi Syariah
Akuntansi Syariah

IAIN Pekalongan
IAIN Surakarta

68
130

47.2%
90.3%

Ekonomi Syariah

Institut Pertanian Bogor

75

52.1%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 1.3. menunjukkan hasil dari asesmen kami. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa
secara rata-rata 60% dari mata kuliah yang diajarkan pada sampel asesmen kami adalah
mata kuliah jurusan. Hal ini menunjukkan bahwa jurusan-jurusan tersebut cukup
terkonsentrasi tetapi tidak mengenyampingkan generalisasi disiplin ilmu ekonomi. Yang
menarik adalah program studi perbankan Syariah IAIN Pekalongan hanya memberikan 49
SKS mata kuliah jurusan atau 34% dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa.
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Di sisi lain, IAIN Surakarta cukup ekstrem dengan memberikan 80-90% dari total SKS
keseluruhan mata kuliahnya adalah SKS mata kuliah jurusan. Artinya lulusan Program studi
Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah IAIN Surakarta sangat terfokus dan
terkonsentrasi pada bidang studinya. Dari asesmen singkat ini, dapat disimpulkan bahwa
program studi yang diselenggarakan sudah cukup spesifik sehingga tidak salah jika
perguruan tinggi memutuskan untuk menyelenggarakan program studi tersebut. Namun,
tantangan yang akan muncul ialah kompetensi lulusan tersebut untuk berkarir di luar
industri spesifik tersebut.
1.3.

Peluang dan Tantangan

Pada dasarnya pendirian KNEKS bertujuan untuk menjadi akselerator perkembangan
ekonomi Syariah di Indonesia. KNEKS sendiri beroperasi langsung di bawah pimpinan bapak
Wakil Presiden RI. Dengan arahan langsung dari Wapres, KNEKS seharusnya memainkan
peran sentral dan strategis dalam penentuan kebijakan pembangunan dan ekonomi
nasional. Kombinasi antara posisi Wapres dengan KNEKS seharusnya dapat mendorong
terbentuknya kebijakan pembangunan dan ekonomi nasional yang lebih dekat dengan nilainilai Islam. Sebagaimana yang telah digambarkan pada Islamicity index sebelumnya, posisi
Indonesia kini belum dapat dianggap memuaskan. Hal ini sekaligus menjadi tantangan.
Islamicity index, khususnya pada economic islamicity index, telah menunjukkan bahwa
mendorong keislaman pada perekonomian kita tidak hanya dilihat dari majunya industri
halal dan keuangan Syariah serta ZISWAF saja. Akan tetapi, keseluruhan elemen dan
komponen pada indeks tersebut juga harus menjadi fokus pengarusutamaan ekonomi
Syariah di Indonesia. Perlu digarisbawahi juga bahwa salah satu indikator yang tercantum
pada Islamicity index adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Jika hal ini juga dapat
ditanggulangi lebih baik, tidak hanya secara afirmatif namun juga sistemik, maka penduduk
yang hidup di bawah standar had kifayah juga dapat dikurangi. Dengan demikian, jumlah
penduduk yang dapat merealisasikan Maslahah menjadi lebih banyak.
Melambatnya pertumbuhan jumlah regulasi terkait ekonomi Syariah di Indonesia secara
tidak langsung juga menunjukkan kejenuhan dari industri ekonomi Syariah di Indonesia.
Oleh sebab itu, perlu ada upaya lebih keras untuk mengarusutamakan regulasi ekonomi
Syariah lainnya yang tidak harus melulu terkait dengan dunia industri. Dunia kebijakan,
sebagai contohnya, juga perlu didekatkan dengan nilai-nilai Islam. Memasukkan nilai-nilai
Islam dalam pembuatan regulasi – seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
(PP), Peraturan Menteri, dan sebagainya – dapat mendorong terbentuk pedoman baru untuk
penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang terbentuk adalah kebijakan ekonomi yang
berorientasi pada tujuan-tujuan Syariah (Maqashid Syariah).
Lebih lanjut lagi, untuk mendorong penyusunan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada
Maqashid Syariah, diperlukan SDM-SDM ahli ekonomi Syariah yang tidak hanya terpaku
pada perkembangan dunia industri saja. Keahlian di bidang dunia industri tetap dibutuhkan,
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namun bukan satu-satunya. Membentuk SDM yang generalis – memahami perekonomian
secara umum dan bagaimana mendekatkan perekonomian menuju nilai-nilai Islam – juga
sama pentingnya. Adalah tantangan besar yang kini kita hadapi ketika banyaknya prodiprodi ekbiskeusyar yang terlalu spesifik pada industri-industri tertentu.
1.4.
•

Kesimpulan
Melakukan standardisasi kurikulum ekonomi Syariah

KNEKS melalui Direktorat Pendidikan & Riset Keuangan Syariah perlu melakukan
standardisasi kurikulum Pendidikan ekonomi Syariah. Kurikulum dibentuk juga sebaiknya
diarahkan untuk membentuk SDM yang tidak hanya ahli pada bidang industri, namun juga
ahli dalam dunia kebijakan. Selain itu, perlu ada peninjauan ulang terhadap prodi-prodi yang
terlalu spesifik pada bidang industri tersebut. Prodi-prodi tersebut dapat digabungkan
dengan prodi lainnya dan industri yang dijadikan fokus sebelumnya dapat diubah menjadi
konsentrasi dibandingkan prodi.
•

Mendorong penelitian kebijakan ekonomi berorientasi pada Maqashid Syariah secara
substantif

Direktorat Pendidikan & Riset Keuangan Syariah KNEKS juga dapat melakukan
pengarusutamaan topik riset baru dalam ekonomi Syariah. Beberapa langkah yang dapat
dilakukan untuk menyuburkan topik riset ini adalah, misalnya, menyelenggarakan
konferensi ekonomi Syariah dengan tema kebijakan, memberikan hibah penelitian atau
tugas akhir untuk topik-topik kebijakan, dan sebagainya.
•

Mendirikan Direktorat Kebijakan Publik dan Makroekonomi Syariah di KNEKS

Dukungan di tingkat regulasi dan pemerintahan juga diperlukan untuk memperlancar
pengarusutamaan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada Maqashid Syariah. Dengan
didirikan Direktorat baru yang memiliki fokus utama di bidang tersebut, maka akan terdapat
tim khusus yang dapat mendorong pengarusutamaan tersebut. Beberapa pekerjaan utama
dari Direktorat ini misalnya ialah mengkaji regulasi yang tidak Islami, Menyusun pedoman
pembuatan kebijakan publik agar kebijakan publik tersebut berorientasi pada realisasi
maqashid Syariah, melakukan audiensi ke pembuat-pembuat kebijakan, dan sebagainya.
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2. Klaster Keuangan Mikro Syariah
2.1.

Pendahuluan

Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan
indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 38,03%. Hal ini menunjukkan bahwa baru
38,03% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap institusi keuangan. Pada
golongan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, keadaannya tidak jauh berbeda.
Banyak masyarakat pada golongan ini membutuhkan akses terhadap institusi keuangan
tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat menjangkau lembaga keuangan formal seperti
bank (unbankable).
Menurut laporan Bank Indonesia, terdapat 70% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang belum dapat akses ke dalam jasa keuangan (Bank Indonesia, 2018). Namun, hingga Mei
2019, OJK mencatat total kredit UMKM telah mencapai Rp 1.005,52 triliun, atau meningkat
10,84% dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp 907,15 triliun. Kredit UMKM tersebut
setara 18,55% dari total kredit bank umum yang sebanyak Rp 5.418,65 triliun di bulan Mei
2019. Sebenarnya, pada tahun 2018 sudah ada upaya dari Bank Indonesia untuk mendorong
pertumbuhan UMKM dengan mengeluarkan kebijakan terhadap bank umum untuk
meningkatkan porsi kredit UMKM sebesar 20%. Namun, hal tersebut belum optimal
dijalankan dan masih banyak UMKM yang belum tersentuh bantuan pembiayaan dari bank.
Pada titik inilah, institusi keuangan mikro syariah memiliki peranan strategis yaitu
menjangkau masyarakat miskin dan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses dan pelayanan
jasa keuangan. Peranan strategis lainnya yaitu memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan.
Institusi keuangan mikro syariah (IKMS) memiliki berbagai macam bentuk model, salah
satunya yaitu model Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Model BMT ini adalah model yang paling
banyak digunakan dalam praktik keuangan mikro syariah di Indonesia karena konsep dan
karakteristik BMT sangat sesuai dengan prinsip sosial-ekonomi kerakyatan yang mengakar
pada masyarakat Indonesia. Jadi, untuk selanjutnya penggunaan istilah IKMS dalam buku ini
mengacu pada konsep BMT.
Dalam hal fungsinya, BMT memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial
yaitu sebagai baitul maal yang menampung dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang akan
disalurkan kepada mustahik dan masyarakat lainnya sesuai ketentuan syariah. Untuk fungsi
ekonomi, yaitu sebagai baitut tamwil yang menampung dana dari modal, simpanan anggota,
donor, atau dana lainnya yang disalurkan melalui pembiayaan kepada masyarakat miskin
dan pelaku UMKM. Aktivitas BMT ini berfokus kepada masyarakat kelas bawah, miskin
sampai masyarakat termiskin (poorest of the poor) melalui bantuan permodalan dan
pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual.
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2.1.1. Sejarah Perkembangan
Keuangan mikro syariah telah berkembang sejak tahun 1992 ditandai dengan dibentuknya
secara resmi BMT Bina Insan Kamil sebagai BMT pertama di Indonesia. Pada tahun 1993,
ada kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan pendirian bank. Namun, karena
mendirikan bank membutuhkan biaya mahal, banyak masyarakat yang beralih mendirikan
BMT sehingga jumlah BMT meningkat pesat.
Gambar 2.1. Timeline Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sumber: Diolah PEBS FEB UI (2019)

2.1.2. Cakupan dan Landasan Hukum
Dalam buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Keuangan Mikro Syariah
di Indonesia yang diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), disebutkan
bahwa IKMS ada yang di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM
(Kementerian KUKM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun pemerintahan daerah seperti
Lumpung Pitih Nagari (LPN) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). IKMS yang berada di
bawah pengawasan Kementerian KUKM (atau disebut dengan istilah Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)) memiliki payung hukum Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Cakupan wilayah BMT di bawah UU ini memiliki
jangkauan operasional mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,
tergantung dari tingkat perizinan wilayah yang didapatkan.
Di sisi lain, IKMS dalam pengawasan OJK (selanjutnya disebut dengan istilah Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS)) bergerak di bawah payung hukum Undang-Undang No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan lainnya yang mengatur LKMS ini
juga tercantum pada:
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a. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau
Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan
Mikro.
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015
tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
•

POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Lembaga Keuangan Mikro;

•

POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga
Keuangan Mikro;

•

POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro;

•

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

•

POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Keuangan Mikro.

Untuk cakupan wilayah, LKMS yang berada di bawah UU ini harus berada dalam satu wilayah
desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing
LKMS. Skala usaha LKMS yang dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah
peminjam atau pembiayaan sebagai berikut:
•

LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan pinjaman atau
pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;

•

LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau
pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1
(satu) wilayah kecamatan yang sama;

•

LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan pinjaman atau
pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota yang sama.

Masing-masing otoritas memiliki peraturan tersendiri terkait perizinan usaha, pengelolaan
lembaga, pengawasan, pembinaan, pembubaran usaha, dan peraturan lainnya terkait
lembaga. Perbedaan payung hukum dan otoritas yang membawahi IKMS ini akan berdampak
pada ketidakseragaman indikator kinerja dan performa IKMS sehingga menjadi tantangan
tersendiri dalam koordinasi antar institusi dan pengukuran pencapaian kerja lembaga.
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2.2.

Kondisi Terkini

2.2.1. Profil BMT Terkini
Jumlah Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS) di Indonesia per 2018 mencapai 3.805 unit atau
setara 4,78% dari total koperasi usaha simpan pinjam. Volume usaha yang dihasilkan oleh
koperasi syariah ini pun terbilang cukup besar, yakni senilai Rp 4,71 Trilliun (Kementerian
KUKM, 2018). Di sisi lain, jumlah LKMS pada tahun 2019 sejumlah 72 unit dengan total aset
sebesar Rp 389,91 miliar (OJK, 2019).
Saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5% di
antaranya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat
jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai
Rp968 miliar dan modal luar Rp3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp5,2 triliun
(2016). Menkop menjelaskan, pertumbuhan BMT sendiri cukup signifikan. Berdasarkan
data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset
sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20.000 orang.
Tabel 2.1. Jumlah unit BMT (IKMS) di Indonesia Tahun 2015-2019

Otoritas
Kemenkop KUKM
OJK

2015
2.927
5

Tahun (dalam unit)
2016
2017
2018
2.253
3.380
3.805
13
29
59

2019
5.640
72

Sumber: Kementerian KUKM dan OJK (2019)

Tabel 2.2. Jumlah total aset LKMS di Indonesia tahun 2015-2019

Otoritas
OJK

2015
27

Tahun (dalam miliar rupiah)
2016
2017
2018
63
100
278,29

2019
389,91

Sumber: OJK (2019)

2.2.2. Indikator Kinerja Institusi Keuangan Mikro Syariah
Indikator kinerja IKMS digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai performa institusi.
Dalam aspek penilaian kinerja ini, terdapat keterbatasan data sehingga hanya LKMS di
bawah OJK saja yang dapat dilihat indikator kinerja. Aspek-aspek dalam indikator kinerja
IKMS ini dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, ROA, dan ROE LKMS.
Rasio likuiditas LKMS mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Ratarata rasio likuiditas selama periode 2016-2019 yaitu 94,06%. Tingkat solvabilitas LKMS
menunjukkan peningkatan dari 123,41% di tahun 2017 menjadi 217,93% di tahun 2019.
Walaupun pada tahun 2016 ke tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Untuk ROA dan
ROE, cenderung stabil pada tahun 2016 dan 2017.
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Tabel 2.3. Indikator Kinerja LKMS

Indikator
Likuiditas
Solvabilitas
ROA
ROE

2016
47,04
173,07
0,98
7,57

Tahun (dalam persen)
2017
2018
55,93
110,05
123,41
162,65
1,2
7,65

2019
163,21
217,93

Sumber: OJK (2019)

2.2.3. Infrastruktur Pendukung
Saat ini, institusi keuangan mikro syariah memiliki beberapa infrastruktur pendukung
berjalannya kegiatan operasionalnya (KNKS, 2019), yaitu:
1) Regulasi berupa UU Perkoperasian maupun UU LKM terkait pelaksanaan kegiatan
BMT;
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan manajemen BMT;
3) Asosiasi BMT seperti PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia), Absindo (Asosiasi BMT
Seluruh Indonesia), dan Induk Baitul Tamwil Muhammadiyah (Induk BTM);
4) Lembaga penyedia likuiditas seperti Permodalan Nasional Madani (PNM),
Permodalan BMT, Inkopsyah BMT, dan PBMT Ventura;
5) Konsultan BMT seperti BMT Center dan Pinbuk;
6) Program-program pembinaan untuk nasabah BMT yang terintegrasi dengan program
dakwah dan pengajian BMT.
2.3.

Prospek dan Tantangan Institusi Keuangan Mikro Syariah

Prospek yang ada dalam IKMS didukung dengan dibentuknya Direktorat Pembiayaan
Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Prospek lainnya yaitu dengan
adanya Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah
di bawah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Direktorat ini berfungsi mempercepat,
memperluas, dan memajukan inklusi keuangan dan keuangan mikro syariah. Sesuai
fungsinya, direktorat ini akan bekerja sama dengan para stakeholders keuangan mikro
syariah di Indonesia, baik itu regulator, asosiasi, maupun pelaku keuangan mikro syariah
untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan keuangan mikro
syariah di Indonesia.
1) Tantangan Utama 1: Era Financial Technology (Fintech)
Perkembangan fintech yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir memiliki
dampak langsung dan tidak langsung terhadap institusi keuangan mikro syariah.
Dampak langsung yang ditimbulkan yaitu perkembangan ini dianggap sebagai
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disrupsi karena menimbulkan persaingan khususnya dengan tingginya pertumbuhan
fintech peer-to-peer (P2P) lending. Fintech lending/P2P lending/pinjaman online
adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung
antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima
pinjaman) berbasis teknologi informasi. Menurut OJK, total jumlah penyelenggara
fintech lending terdaftar dan berizin per 22 Januari 2020 adalah sebanyak 164
perusahaan.
Gambar 2.2. Statistik Ekonomi Digital di Indonesia

Faktor daya tarik utama dalam fintech P2P lending adalah kemudahan transaksi dan
kemudahan akses ke dalam jasa pembiayaan yang ditawarkan sehingga
diprediksikan akan mempengaruhi permintaan terhadap pembiayaan LKMS. Target
layanan pada pembiayaan ini juga menyasar kepada generasi millenials. The Nielsen
Global Survey of E-commerce melakukan penelitian terhadap pergeseran perilaku
belanja para generasi internet (millennial). Penelitian dilakukan berdasar penetrasi
internet di 60 negara dengan 30 ribu responden. Studi tersebut menggambarkan
perilaku generasi ini memilih jalur online untuk meneliti dan membeli beragam
produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, dengan perilaku
generasi millenials ini dan perkembangan teknologi, jasa pembiayaan fintech P2P
lending ini dapat mengambil pasar pembiayaan yang ada dalam waktu yang singkat.
Di sisi lain, perkembangan fintech ini dapat dijadikan peluang untuk berkembangnya
IKMS. Dengan berkembangnya dunia e-commerce, terdapat perubahan pola
pengeluaran dan belanja masyarakat di Indonesia yang beralih dari offline ke online.
Hal ini menjadi peluang besar IKMS untuk dapat mengadopsi fintech ke dalam
aktivitasnya. IKMS dapat berkolaborasi dengan IKMS lainnya dalam pemanfaatan
fintech untuk memfasilitasi dan membina UMKM masuk ke dalam e-commerce
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sehingga tingginya permintaan barang-barang atau jasa produksi pada e-commerce
dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif.
2) Tantangan Utama 2: Kebijakan Ekonomi
Paket kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah memiliki target untuk
mengoptimalkan pemberdayaan UMKM. Rencana pembentukan UU Pemberdayaan
UMKM diprediksikan akan memberikan pengaruh positif untuk IKMS karena sejalan
dengan target layanan IKMS yang mayoritas adalah pelaku UMKM. UU ini juga akan
menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU sehingga
UU lain yang menghambat perkembangan UMKM akan langsung direvisi.
Kebijakan ekonomi lainnya yaitu dengan adanya kebijakan penurunan KUR per
Januari 2020 oleh pemerintah. Dalam upayanya untuk meningkatkan akses
pembiayaan bagi pengusaha mikro, pemerintah menurunkan suku bunga KUR
menjadi 12% pada tahun 2015, sebesar 9% di tahun 2016, diturunkan kembali
menjadi 7% di tahun 2018, tetap 7% di tahun 2018, dan diturunkan kembali menjadi
6% per 1 Januari 2020. Penurunan suku bunga KUR dari tahun ke tahun tersebut
merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para UMKM serta
perluasan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah yang dapat diakses oleh
pengusaha mikro. Tak hanya penurunan suku bunga KUR, total plafon KUR juga
ditingkatkan oleh pemerintah. Dari 140 triliun pada tahun 2019, menjadi 190 triliun
pada tahun 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan
terus meningkat hingga 325 triliun pada tahun 2024. Plafon maksimum KUR Mikro
pun dilipatgandakan, dari sebelumnya Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Kebijakan suku
bunga KUR rendah ini diprediksikan akan memberikan pengaruh negatif untuk IKMS
karena nasabah akan memilih suku bunga yang kompetitif sehingga nasabah dapat
beralih ke KUR dan menurunkan prosi pembiayaan IKMS.
2.4.

Strategi dan Rekomendasi

Berikut adalah beberapa strategi dan rekomendasi untuk pengembangan keuangan mikro
syariah di Indonesia:
1) Kolaborasi Fintech
Strategi yang dapat dilakukan IKMS adalah dengan mengoptimalkan target layanan
baik debitur maupun kreditur kepada generasi millennials (usia 19-34 tahun) karena
berdasarkan data fintech lending OJK per Desember 2019, 69,95% debitur dan
70,43% kreditur masuk ke golongan usia 19-34 tahun. Untuk memperluas target
nasabah IKMS, diperlukan inovasi IKMS dalam mengadopsi fintech sehingga dapat
memberikan kemudahan transaksi dan kecepatan akses jasa keuangan kepada
nasabah. Selain itu, diperlukan pula peningkatan sosialisasi dan kolaborasi dengan
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generasi millenials sehingga produk dan program yang diluncurkan IKMS lebih
bervariatif dan menarik minat generasi ini.
2) Pembentukan Sistem Pendukung
a.

Pembentukan lembaga APEX

Lembaga APEX diperlukan untuk membantu berbagai permasalahan pada IKMS
salah satunya permodalan dan pendanaan yang terbatas. Beberapa fungsi strategis
APEX lainnya yaitu: a) dapat memberikan perlindungan terhadap anggota pemilik
simpanan pada BMT agar tetap dapat menarik simpanannya tanpa terpengaruh
dari kondisi likuiditas BMT, b) menghindari terjadinya BMT gagal bayar karena
adanya mismatch dalam pengelolaan dana simpanan, c) meningkatkan reputasi
BMT sebagai lembaga pengelola keuangan anggota yang dapat dipercaya oleh
masyarakat luas, dan d) membangun kemandirian BMT melalui pengembangan
jaringan kerja sama antar BMT yang kuat.
b. Pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS)
Seperti lembaga keuangan lainnya, IKMS memerlukan lembaga penjamin
simpanan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan calon
anggota/nasabah sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pemberian
pembiayaan bagi anggota.
c. Pembentukan lembaga sertifikasi
Sertifikasi pengelola IKMS merupakan salah satu upaya penting dan strategis
untuk meningkatkan kinerja KSPPS dan LKMS. Peran koordinasi dari Kementerian
KUKM, OJK, asosiasi, dan pelaku keuangan mikro syariah diperlukan untuk dapat
menyusun panduan dalam standar operasional prosedur dalam pembentukan
lembaga sertifikasi IKMS.
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3. Klaster Keuangan Sosial Islam: Zakat
3.1.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial utama dalam Islam. Zakat memiliki
berbagai fungsi strategis dalam ajaran Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu
wujud ibadah vertikal kepada Allah SWT dan kewajiban moral bagi umat Islam, melainkan
berfungsi pula sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan
pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat hidup fakir
miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu
pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat) lainnya,
menghilangkan sifat kikir pemilik harta, hingga mempererat tali persaudaraan sesama umat
Islam. Dengan kata lain, zakat merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
Gambar 3.1. Milestone Perkembangan Zakat di Indonesia

Sumber: IDEAS-Policy Brief Juli 2019

Secara prinsip, pengelolaan zakat dapat dilakukan baik oleh individu maupun pemerintah.
Namun dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan dan pengelolaan zakat sangat
dipengaruhi oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Di era kolonial Belanda, pengelolaan
zakat cenderung dihalangi oleh Pemerintah Kolonial karena dikhawatirkan dana zakat akan
digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Belanda. Di masa pemerintahan Presiden
Suharto, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian namun tidak sampai ke level
undang-undang formal. Sementara pada masa pemerintah Presiden Habibie, yang walaupun
cuma berkuasa selama kurang dari 2 tahun, UU Zakat pertama di Indonesia yaitu UU No
38/1999 justru disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, UU tersebut disempurnakan oleh UU
No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Setelah adanya regulasi tersebut,
barulah zakat mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi institusi maupun kinerja.
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Secara umum, milestone pengelolaan zakat di Indonesia dapat diringkaskan pada Gambar
3.1.
Menurut BAZNAS (2019), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 233 Triliun.
Akan tetapi, karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat diwujudkan.
Laporan ini, oleh karenanya, akan menyoroti perkembangan, peluang dan tantangan serta
merekomendasikan strategi untuk mengembangkan zakat di Indonesia sehingga tujuan
mampu mewujudkan tujuan menciptakan keadilan sosial di tanah air tercinta ini.
3.2.

Perkembangan Terkini

Perkembangan institusi zakat dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain kelembagaan,
pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Secara umum, dari segi kelembagaan, UU No.
23/2011 telah menggariskan bahwa terdapat dua jenis Lembaga zakat di Indonesia, yaitu
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan Lembaga zakat pemerintah dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan Lembaga zakat non-pemerintah. Hingga tahun
2019, terdapat 1 BAZNAS di tingkat nasional, 34 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS
kabupaten/kota. Sementara itu, terdapat 23 LAZ nasional, 12 LAZ provinsi dan 33 LAZ
kabupaten/kota. Oleh karenanya, secara kelembagaan, dapat dikatakan bahwa cakupan dan
jumlah Lembaga zakat di Indonesia sudah cukup baik dan berkembang terus dari tahun ke
tahun.
Gambar 3.2. Jumlah Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ) Berdasarkan Tingkatan

Sumber: BAZNAS (2019)

Sejalan dengan perkembangan aspek kelembagaan zakat, data juga menunjukkan bahwa
pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) – yang sebagian besarnya berasal dari
zakat -- juga terus mengalami peningkatan. Data BAZNAS (2019) menunjukkan bahwa dana
ZIS yang terkumpul pada tahun 2018 mencapai Rp 8.11 triliun, dengan tingkat pertumbuhan
sebesar 30.42% yoy. Sebagian besar dana zakat tersebut dikumpulkan oleh LAZ (44.77%)
dan BAZNAS kabupaten/kota (39.07%). Selain itu, jika pertumbuhan dana ZIS dianalisis
lebih lanjut, ditemukan bahwa pertumbuhan dana ZIS terbesar dicapai oleh LAZ (65.5%) dan
BAZNAS pusat (34.41%). Menariknya, walaupun kontribusinya terhadap dana ZIS nasional
mendekati 40%, pertumbuhan pengumpulan dana ZIS di level BAZNAS
kotamadya/kabupaten justru mengalami pertumbuhan negative sebesar 7.44%. Hal ini
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menunjukkan kemungkinan terdapatnya permasalahan dalam pengelolaan zakat di tingkat
daerah.
Gambar 3.3. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2017 – 2018

Sumber: BAZNAS (2019)

Gambar 3.4. Jumlah Donatur Berdasarkan Jenis Muzakki

Sumber: BAZNAS (2019)

Tren positif dalam pengumpulan ZIS diikuti dengan trend positif dalam jumlah pembayar
zakat (muzakki). Namun demikian, ditemukan beberapa trend menarik terkait
pengumpulan zakat. Berdasarkan jenis dan jumlah muzakki, data BAZNAS (2019)
menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Pusat dan
BAZNAS Provinsi berasal muzakki individu (MZI) sementara sebagian besar dana zakat yang
dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ berasal dari muzakki badan (MZB).
Namun demikian, perbedaannya tidak terlalu besar. Selain itu, dari sisi channel pembayaran,
sebanyak 78.24% muzakki membayarkan zakatnya melalui transfer bank. Sementara 15%
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dan 6% membayar zakat melalui e-payment dan konter. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa sebagian besar muzakki membayar zakat melalui channel non-tunai.
Gambar 3.5. Pengumpulan ZIS BAZNAS Pusat Berdasarkan Channel Pembayaran

Sumber: BAZNAS (2019)

Selanjutnya, dari sisi penyaluran, data menunjukkan bahwa penyaluran dan penerima
manfaat dari dana ZIS terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun tahun 2015,
jumlah dana ZIS yang disalurkan hanyalah Rp 2.25 triliun dengan penerima manfaat sekitar
5 juta jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2018, jumlah dana ZIS yang disalurkan mencapai Rp 6.8
triliun dengan penerima manfaat sebanyak 22.187 juta jiwa. Dengan demikian,
pertumbuhan penyaluran dana ZIS dan penerima manfaat dari tahun 2015-2018 adalah
sebesar 202.35% dan 336.75% masing-masingnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan
penerimaan ZIS, maka penyaluran ZIS dapat dikatakan efektif karena rasio penyaluran ZIS
terhadap penerimaan ZIS mencapai 83.77%.
Gambar 3.6. Pertumbuhan Penyaluran ZIS dan Penerima Manfaat 2015 – 2018

Sumber: BAZNAS (2019)
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Berdasarkan jenis mustahik, data menunjukkan bahwa sebagian besar dana ZIS telah
disalurkan kepada fakir miskin (63.3%) dan fi sabilillah (23.08%). Sementara itu, sebagian
besar dana ZIS disalurkan untuk program-program di bidang ekonomi (42%), Pendidikan
(20%) dan kesehatan (16%). Secara umum, pola penyaluran ini menunjukkan bahwa fungsi
zakat untuk membantu fakir miskin dan mengentaskan kemiskinan telah berjalan dengan
cukup baik. Namun demikian, penyaluran yang cukup besar untuk kegiatan fi sabilillah perlu
menjadi perhatian.
Gambar 3.7. Presentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Jenis Ashnaf

Sumber: BAZNAS (2019)

Gambar 3.8. Presentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Bidang Program

Sumber: BAZNAS (2019)

3.3.

Peluang dan Tantangan

Dengan berbagai perkembangan yang terjadi sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa
peluang di sektor keuangan sosial Islam ini, yaitu:
1) Perkembangan teknologi dan digitalisasi
Perkembangan teknologi dan digitalisasi ditandai dengan penetrasi pengguna
internet di Indonesia yang mencapai 64,8%. Hal tersebut menjadi peluang
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pengembangan sektor keuangan sosial syariah secara digital. Selain itu, adanya
kerjasama antara organisasi pengelola zakat dengan perusahaan teknologi finansial
juga memungkinkan peningkatan kinerja penghimpunan zakat dan menjadi peluang
yang baik kedepannya. Sementara itu, peluang lainnya adalah berkembangnya
berbagai aplikasi digital, seperti Offline to Online (O2O) marketplace, virtual
assistance, blockchain technology, Internet of Things (IoT), serta model bisnis start-up
dapat menjadi peluang untuk menciptakan ekosistem kondusif untuk memperluas
dampak sosial dari organisasi filantropi di Indonesia, termasuk lembaga zakat.
2) Keberadaan rencana dan inovasi yang baik dari pemerintah dan stakeholders
terkait
Salah satu rencana pemerintah yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah
(MEKSI) 2019–2024 memungkinkan pengembangan manajemen pengelolaan dana
zakat melalui penguatan zakat value chain. Hal tersebut memberikan peluang
pengembangan yang lebih baik kedepannya. Selain itu, optimalisasi Cash-Waqf Link
Sukuk juga dapat menjadi peluang yang baik kedepannya.
3) Adanya potensi ekspansi basis pengumpulan zakat
Potensi pengumpulan zakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai Rp15
triliun menjadi peluang untuk meningkatkan realisasi potensi pengumpulan zakat di
Indonesia dengan didukung adanya peraturan zakat ASN. Selain itu, Survey Penduduk
Antar Sensus (SUPAS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statisnik Nasional
(BPS) pada 2017 menyebutkan bahwa jumlah generasi millenials di Indonesia
mencapai sekitar 33 persen dari total penduduk. Hal ini menjadi peluang dalam
peningkatan penghimpunan zakat seiring meningkatnya muzakki millenials.
Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan untuk mengembangkan zakat, antara
lain:
1) Terbatasnya regulasi terkait tata kelola zakat dengan teknologi
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya regulasi yang mengatur
digitalisasi zakat, maka perlu adanya kajian ilmiah dan penyusunan regulasi yang
tepat untuk mengatur mengenai penghimpunan zakat kontemporer di era
perkembangan inovasi ekonomi digital, khususnya agar tidak bertentangan dengan
kepatuhan syariah. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan manajemen risiko
terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara online.
2) Kompleksibilitas dasar pengukuran kemiskinan
Kompleksibilitas dan perbedaan pendekatan dalam pengukuran kemiskinan
mengharuskan lembaga zakat untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan distribusi
dana zakat secara teknis dan substansial. Hal tersebut menjadi tantangan yang
dihadapi oleh Lembaga zakat dalam menjalankan perannya.
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3) Literasi masyarakat yang masih terbatas
Literasi juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan
zakat, maka dari itu setiap stakeholders yang berkaitan dengan zakat perlu
meningkatkan literasi masyarakat terhadap praktik zakat di era digital dengan
melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dan insentif. Selain itu, peningkatan
literasi dan awareness masyarakat terhadap isu global seperti Circular Economy (CE)
dan implementasi SDGs menjadi tantangan sendiri bagi para praktisi, akademisi, dan
peneliti di bidang zakat untuk mempromosikan zakat sebagai konsep ekonomi yang
membawa maslahah.
4) Kepercayaan masyarakat
Kepercayaan masyarakat merupakan suatu tantangan yang dihadapi saat ini, maka
perlu dilakukan peningkatan kualitas dari organisasi filantropi (terutama SDM) agar
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat sehingga
dapat berdampak pada meningkatnya realisasi potensi zakat.
5) Inovasi produk
Tantangan yang juga dihadapi dalam mengembangkan zakat adalah bagaimana
Lembaga zakat mampu terus melakukan inovasi produk, misalnya menciptakan
produk dalam bidang keuangan sosial syariah yang simple, fleksibel, serta kompatibel
dengan perkembangan inovasi teknologi dengan membangun infrastruktur yang
sesuai melalui pemanfaatan platform teknologi, e-ziswaf, sistem blockchain, dan
utilisasi teknologi finansial.
3.4.

Rekomendasi

Dengan berbagai peluang dan tantangan
direkomendasikan adalah sebagai berikut:

tersebut,

maka

beberapa

hal

yang

1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk zakat
Lembaga zakat harus meningkatkan utilisasi teknologi untuk mendorong inovasi
dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, lembaga zakat juga diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan dan mengembangkan user-friendly technology sebagai
penyedia layanan digital berbasis website, crowdfunding, e-commerce dan fintech,
serta utilisasi layanan multipayment banking (ATM, internet banking/mobile banking)
pada bank lokal. Peningkatan jumlah organisasi pengelola zakat dengan layanan userfriendly website dan fitur online donation juga juga harus dilakukan sehingga
memberikan opsi yang lebih baik bagi masyarakat.
Penguatan infrastruktur digital yang efisien dan transparan yang dilakukan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pengelola
zakat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan dalam hal
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mengintegrasikan dan mengembangkan database sistem informasi zakat yang
memuat informasi mengenai mustahik dan poverty maps yang dapat diakses oleh
semua lapisan manajemen organisasi pengelola zakat. Dengan demikian, optimalisasi
pemanfaatan teknologi tersebut dapat menciptakan tata kelola zakat yang lebih baik.
2) Penyusunan standar dan regulasi terkait zakat
Lembaga otoritas terkait perlu menyusun perlu menyusun standarisasi Fiqih zakat
melalui fatwa yang dikeluarkan dan disepakati oleh berbagai ulama di Indonesia
bersama negara-negara Muslim lainnya serta regulasi yang mengatur penyediaan
layanan zakat termasuk layanan melalui teknologi finansial sehingga mampu
menekan biaya jasa keuangan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan akad
keuangan syariah lainnya serta.
Selain itu, penyusunan Standar Akuntansi Zakat yang mampu mengakomodasi
berbagai praktik penghimpunan zakat secara digital juga perlu dilakukan. Selain
Standar Akuntansi Zakat, key performance indicators berbasis teknologi perlu
dirumuskan untuk standarisasi dampak asesmen zakat pada organisasi pengelola
zakat. Dengan demikian, beberapa hal tersebut diharapkan dapat mendukung
terciptanya tata kelola zakat yang lebih baik.
3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
Koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ lainnya perlu untuk
ditingkatkan. Selain itu, penguatan kerjasama secara global dalam bidang zakat
antara Indonesia dengan negara lainnya juga perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan
agar hubungan antar lembaga yang terkait zakat baik di nasional maupun global
dapat terus terjalin dengan baik sehingga dapat saling membantu dalam
meningkatkan kinerja masing-masing pihak terkait.
4) Meningkatkan literasi masyarakat terkait zakat
Berbagai pihak terkait perlu meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat
profesi, zakat penghasilan, zakat korporasi, maupun praktik zakat kontemporer
lainnya melalui sosialisasi dan edukasi. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya
dengan meningkatkan kajian ilmiah dan studi empiris yang membahas mengenai
peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam konteks Indonesia maupun
global, sehingga masyarakat memiliki literasi yang lebih baik terkait zakat.
Praktik sistem keuangan yang komprehensif sejatinya memiliki keterkaitan antara sektor
komersial dan sektor sosial. Sektor sosial Islam sendiri di dalamnya mencakup zakat, infaq,
sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang penggunaannya ditujukan dengan niat tabaruu
(kebaikan) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penguatan Sektor
Keuangan Sosial Syariah merupakan bagian pengembangan dari Masterplan Keuangan
Syariah Indonesia (MAKSI) dan bentuk implementasi Masterplan Ekonomi Syariah
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Indonesia (MEKSI). Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat
pengembangan zakat dan keuangan sosial syariah secara umum adalah dengan menjadikan
Indonesia sebagai pusat keuangan inklusif Islam global melalui penguatan Lembaga
filantropi Islam, penyusunan regulasi yang tepat, dan pengembangan inovasi teknologi yang
berguna untuk mendukung sektor keuangan sosial syariah di Indonesia.
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4. Klaster Keuangan Sosial Islam: Wakaf
4.1.

Pendahuluan

State of the Global Islamic Economy Report (2019) menunjukkan bahwa perkembangan
substansial pada sektor keuangan sosial Islam yang mencakup zakat, wakaf, serta keuangan
mikro Islam telah berhasil memberikan dampak sosial yang positif secara global. Wakaf
sebagai instrumen keuangan sosial Islam merupakan salah satu bentuk pendermaan harta
yang memiliki peran strategis dalam pembangunan negara serta dalam mewujudkan
kemaslahatan umat. Çizakça (1998) mengatakan bahwa wakaf terbukti dapat berkontribusi
dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta pengurangan porsi pengeluaran pemerintah
secara signifikan melalui penyediaan sarana prasarana yang dekat dengan kebutuhan
masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur keagamaan, penyediaan fasilitas
kesehatan dan pendidikan, pembuatan jalan dan taman, perawatan lingkungan, dan lain
sebagainya.
4.1.1. Tonggak Sejarah Praktik dan Regulasi Wakaf di Indonesia
a.

Masa Kesultanan

Praktik wakaf di Indonesia telah dimulai sejak zaman kesultanan, tepatnya pada saat
ajaran Islam masuk ke Indonesia. Pada saat itu, kebutuhan atas sarana ibadah
meningkat, sehingga banyak orang yang menyumbangkan tanahnya untuk didirikan
masjid maupun pesantren/madrasah. Gambar 1 menunjukkan persebaran masjid
yang didirikan dari harta wakaf pada masa kesultanan. Pada gambar tersebut, dapat
dilihat bahwa pendirian masjid dari harta wakaf pada masa kesultanan baru
dilakukan di Pulau Sumatra dan Jawa.
Gambar 4.1. Masjid yang Didirikan dari Harta Wakaf pada Masa Kesultanan

Sumber: Itang & Syakhabyatin (2017), diolah PEBS FEB UI
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Selain aset yang disumbangkan dan diperuntukkan bagi wakaf, Itang & Syakhabyatin
(2017) menyatakan bahwa pada masa kesultanan tersebut, telah terdapat
pengaturan hukum mengenai wakaf terutama di Jawa Tengah yang menyatakan
bahwa “masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah
sawah bondo masjid (5% Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai
pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman, dan makam dari wali yang berada di
lingkungan masjid-masjid tersebut”.
b.

Masa Kolonial

Pada masa kolonial, praktik wakaf di Indonesia tetap berjalan kendati masih
didominasi dengan wakaf tanah yang diperuntukkan bagi pendirian masjid dan juga
pesantren/madrasah. Pemerintah kolonial bahkan sempat menerbitkan beberapa
surat edaran untuk mengatur praktik wakaf di Indonesia yang terangkum pada
Gambar 2.
Gambar 4.2. Regulasi Wakaf pada Masa Kolonial

Sumber: Syarjaya (2009), diolah PEBS FEB UI

Peraturan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, yakni Surat Edaran
Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 No. 435, menimbulkan penentangan
dari umat Islam yang menganggap bahwa pemerintah telah mencampuri urusan
privat yang berhubungan dengan praktik keagamaan. Dimana pada praktiknya, setiap
orang yang hendak berwakaf harus meminta izin kepada seorang bupati (Syarjaya,
2009).
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c.

Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan regulasi
berkenaan dengan wakaf pada tahun 1949 melalui Peraturan Pemerintah No. 33.
Pada tabel 1, dimuat rangkuman regulasi wakaf pasca kemerdekaan Indonesia, baik
yang mengatur praktik wakaf secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca kemerdekaan menunjukkan upaya
pemerintah dalam menjaga serta mengembangkan praktik wakaf di Indonesia. Dalam
Undang-undang Pokok Agraria, yakni Undang-undang No. 5 Tahun 1960, secara
spesifik dinyatakan bahwa guna melindungi perwakafan di Indonesia, pemerintah
akan memberikan pengaturan mengenai Perwakafan Tanah Milik melalui Peraturan
Pemerintah (PP) (Hasanah, 2008).
PP No. 28 Tahun 1977 yang mengatur Perwakafan Tanah Milik lahir 17 tahun setelah
dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria tersebut. Lahirnya PP No. 28 Tahun
1977 dilatarbelakangi oleh maraknya penyimpangan dalam praktik perwakafan
sebagai akibat dari belum memadainya peraturan yang ada sebelum PP ini
dikeluarkan. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah harta benda wakaf
yang dijadikan milik ahli waris nazhir wakaf yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena
tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan. Selain itu,
kerap terjadi persengketaan akibat status tanah yang tidak jelas. Dalam PP No. 28
Tahun 1977, dibahas kepengurusan wakif (nazhir), tata cara perwakafan, tata cara
pemberian hak dan tata cara untuk mendapat kepastian hak atas tanah yang
diwakafkan.
Tabel 4.1. Regulasi Wakaf pada Orde Lama –Orde Baru
No
Regulasi
1
PP No. 33 Tahun 1949
2

Peraturan Menteri Agama RI No. 9 dan No.
10 Tahun 1952

3

Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No.
3/D/1956
Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No.
5/D/1956
Surat Keputusan Bersama antar Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Agraria
tertanggal
5
Maret
1959
No.
Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59

4
5

Isi Pokok Regulasi
Wewenang kepada Menteri Agama untuk
mengurus wakaf.
Kantor Urusan Agama (KUA) diberikan
kewajiban untuk menyelidiki, menentukan,
mendaftar,
dan
mengawasi
atau
menyelenggarakan pemilihan wakaf.
Petunjuk mengenai wakaf yang bukan milik
kemasjidan.
Anjuran agar perwakafan tanah milik dibuat
tertulis.
Pengalihan wewenang pengesahan wakaf
tanah milik dari bupati kepada kepala
pengawas agraria.
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No
Regulasi
Isi Pokok Regulasi
6
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Bab II, Pemerintah melindungi dan mengatur
Bagian XI, Pasal 49 ayat (3)
perwakafan tanah milik melalui Peraturan
Pemerintah.
7
PP No. 10 Tahun 1961
Pendaftaran tanah.
8
Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun Permintaan dan pemberian izin pemindahan
1961
hak atas tanah.
9
PP No. 38 Tahun 1963
Penunjukan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah.
10 PP No. 28 Tahun 1977
Perwakafan tanah milik.
12
13
14
15

16

17
18
19

20

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6
Tahun 1977
Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun
1978
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12
Tahun 1978
Peraturan Dirjen Bimas Islam No.
Kep/D/75/1978

Pendaftaran tanah perwakafan tanah milik.
Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
Biaya Pendaftaran Tanah.

Formulir
dan
Pedoman
Pelaksanaan
Peraturan-peraturan tentang Perwakafan
Tanah Milik.
Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun Delegasi wewenang Departemen Agama
1978
Propinsi/setingkat
untuk
mengangkat/memberhentikan Kepala KUA
Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW).
Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Pemakaian bea materai.
No. DII/5/Ed/14/1980
Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Petunjuk pemberian nomor pada formulir
No. DII/5Ed/14/1981
perwakafan tanah milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Penyertifikatan tanah-tanah yang dimiliki oleh
Tahun 1982
badan hukum keagamaan dijadikan objek
proyek operasi nasional agraria.
Undang-undang No. 7 Tahun 1989
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama
dalam
memeriksa,
memutus,
dan
menyelesaikan perkara- perihal pernikahan,
warisan, dan perwakafan.
Sumber: Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Hasanah, 2008)

4.1.2. Menelisik 30 Tahun Perjalanan Wakaf di Indonesia
Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca kemerdekaan Indonesia,
terutama setelah dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, diharapkan dapat berdampak pada
praktik wakaf yang tertib dan teratur. Akan tetapi, hingga tahun 1990, berbagai peraturan
yang ada belum dapat menyelesaikan permasalahan perwakafan yang terdapat di
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masyarakat (Hasanah, 2008). Sehingga, guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada,
pada 30 November 1990, pemerintah mengeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
Pada aturan tersebut, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama dan Badan Pertanahan Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia
untuk mengatur koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang
diharapkan dapat dirampungkan selambat-lambatnya pada akhir Pelita V (tahun 1993).
Selain itu, dimuat juga instruksi untuk mengintensifkan tanah wakaf baik yang bersumber
dari APBN, APBD, maupun dari masyarakat. Kemudian, pada tahun 1991, Presiden Suharto
mengeluarkan instruksi untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam yang telah disusun oleh
para ulama serta sarjana hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian berbagai
masalah yang menyangkut wakaf.
Gambar 4.3. Milestones 30 Tahun Perjalanan Wakaf di Indonesia

Sumber: PEBS FEB UI (2020)

Sejak orde lama hingga orde baru, praktik perwakafan di Indonesia hanya terdiri dari wakaf
tanah yang sifatnya tidak produktif dan dirasa belum dapat menghasilkan kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena harta wakaf yang diakomodir dalam
peraturan-peraturan yang ada hanyalah sebatas tanah milik. Wakaf benda bergerak,
khususnya wakaf uang, mulai dibicarakan di masyarakat pada tahun 2001 akhir. Hasanah
(2008) mengatakan bahwa pada saat itu, masih ada sebagian masyarakat yang
mempertanyakan boleh tidaknya wakaf uang. Kemudian, pada 11 Mei 2002, Komisi Fatwa
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa mengenai kebolehan berwakaf uang
dengan pertimbangan fleksibilitas dan kemaslahatan yang besar.
Diterbitkannya Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan momentum
berkembangnya pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan
professional. Pada Undang-Undang tersebut, terdapat bahasan mengenai wakaf benda
bergerak, sehingga kedudukan wakaf uang semakin jelas tidak hanya dari segi fikih, namun
juga dari segi tata hukum nasional. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengakomodir
pembahasan mengenai pendirian lembaga independen untuk mengatur, mengelola, dan
mengembangkan perwakafan nasional, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian,
melalui PP No. 42 Tahun 2006, pemerintah mengatur pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004
tersebut.
Pada April 2014, Kementerian Agama meluncurkan sebuah platform yang memuat informasi
dan data aset wakaf non uang (tanah wakaf) di seluruh wilayah di Indonesia secara real time.
Platform yang dikenal dengan nama SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) ini dapat diakses
secara online. Kendati sudah cukup membantu menghimpun data tanah wakaf di Indonesia,
penyajian data SIWAK masih dapat dikembangkan dengan memuat beberapa hal seperti
verifikasi status aset wakaf serta informasi potensi pengembangan aset wakaf.
Pada tahun 2018, BWI bersama Bank Indonesia (BI) dan Islamic Development Bank (IsDB)
meluncurkan Waqf Core Principles (WCP) atau Prinsip-prinsip Inti Wakaf yang dijadikan
basis dalam manajemen pengelolaan wakaf serta untuk meningkatkan efektifitas operasi
dan pengawasan wakaf. Dalam WCP, terdapat 29 butir prinsip wakaf dengan lima area inti,
yaitu kerangka hukum, pengawasan wakaf, tata kelola nazir yang baik, manajemen risiko,
serta kepatuhan syariah.
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia, pada tahun 2016, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun
2016, dibentuk sebuah komite yang bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan
memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi nasional. Komite tersebut dikenal dengan Komite Nasional Keuangan Syariah
(KNKS). Meskipun sudah berdiri sejak tahun 2016, manajemen eksekutif KNKS baru dilantik
dan bekerja pada awal tahun 2019. Pada bulan Mei 2019, KNKS meluncurkan Masterplan
Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang di dalamnya juga
memuat bahasan mengenai kondisi nasional wakaf, tantangan dan peluang pengembangan
wakaf, serta strategi khusus pengembangan wakaf. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden
RI No. 28 tahun 2020 KNKS berubah menjadi KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas tugas dan fungsi KNKS dari
sektor keuangan syariah menjadi ekonomi syariah secara menyeluruh.
Pada 14 Oktober 2018, BI dan IsDB untuk pertama kalinya meluncurkan program Cash Waqf
Linked Sukuk (CWLS). Berdasarkan Bimas Islam Kementerian Agama (2018), penerbitan
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SBSN perdana dari wakaf uang ini pada awalnya diharapkan terealisasi pada Desember
2018, namun penerbitannya baru terealisasi dua tahun kemudian. Pada 10 Maret 2020,
pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya menerbitkan CWLS yang
dikenal dengan Wakaf Sukuk SBSN seri SW001 untuk pengembangan investasi sosial dan
pemanfaatan wakaf produktif.
4.1.3. Perkembangan Regulasi
Berkembangnya regulasi wakaf secara modern dimulai sejak diterbitkannya UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tahun tersebut menjadi momentum besar dalam
upaya mengangkat isu wakaf menjadi salah satu yang utama di negeri ini. Setelah payung
hukum wakaf terbentuk, perkembangan peraturan terus dilengkapi dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Badan Wakaf Indonesia.
Peraturan-peraturan yang ada bertujuan agar pengelolaan wakaf berjalan tertib secara
hukum dan administrasi, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memajukan perwakafan
nasional. Berikut rangkuman perkembangan regulasi wakaf di Indonesia.
Tabel 4.2. Regulasi Perundangan Tentang Wakaf
No
1
2
3

4
5
6

7

8

Regulasi

Isi Pokok Regulasi

UU No. 41 Tahun 2004

Wakaf dan penjelasannya secara komprehensif mulai dari
ketentuan umum hingga ketentuan peralihan wakaf.
PP No. 42 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf
PP No. 25 Tahun 2018
Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2016. Perubahan ini
dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan.
Peraturan Menteri Agama RI No. Administrasi pendaftaran wakaf uang
4 Tahun 2009
Peraturan Menteri Agama RI No. Tata cara perwakafan benda bergerak selain uang
73 Tahun 2013
Peraturan Menteri Agraria dan Tata cara pendaftaran tanah wakaf
Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.2 Tahun
2017
Keputusan Direktur Jenderal Model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang
Bimbingan Masyarakat Islam
No. DJ.II/420 Tahun 2009
Keputusan Direktur Jenderal Pelaksanaan peraturan menteri agama no.73 tahun 2013
Bimbingan Masyarakat Islam
No. 800 Tahun 2014

Sumber: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia,
2018)
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Tabel 4.3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
No
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Regulasi

Isi Pokok Regulasi

Peraturan BWI No. 1 Tahun Organisasi dan tata cara kerja Badan Wakaf Indonesia
2007
Peraturan BWI No. 1 Tahun Prosedur penyusunan rekomendasi terhadap
2008
permohonan penukaran/perubahan status harta
benda wakaf
Peraturan BWI No. 3 Tahun Tata cara pendaftaran dan penggantian nazhir harta
2008
benda wakaf tidak bergerak berupa tanah
Peraturan BWI No. 1 Tahun Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta
2009
benda wakaf tidak bergerak berupa uang
Peraturan BWI No. 2 Tahun Pedoman penerimaan wakaf uang bagi nazhir BWI
2009
Peraturan BWI No. 1 Tahun Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
2010
BWI
Peraturan BWI No. 2 Tahun Tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang
2010
Peraturan BWI No. 4 Tahun Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta
2010
benda wakaf
Peraturan BWI No. 2 Tahun Perwakilan BWI di daerah
2012

Sumber: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia,
2018)

Selain regulasi hukum negara, berikut adalah beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI); (1) Fatwa tentang Wakaf Uang tahun 2002 yang dikeluarkan
oleh Komisi Fatwa MUI dan (2) Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat
Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI.
Fatwa dari MUI menjadi sangat penting sebagai pijakan masyarakat mengambil langkah
suatu persoalan syariah, serta mendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam
kehidupan ekonomi, dalam hal ini di bidang wakaf.
Pengelolaan wakaf yang terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman
tentu membutuhkan panduan hukum baik secara negara maupun syariah Islam.
Kedepannya, peraturan perundang-undangan, peraturan BWI serta fatwa dari MUI masih
sangat dibutuhkan seluruh stakeholder wakaf negeri ini untuk menciptakan pengelolaan
wakaf yang tertib, modern dan aman secara koridor syariah.
4.1.4. Jenis-Jenis Aset Wakaf
Jenis wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 terdiri dari benda
tidak bergerak dan benda bergerak. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
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Tentang Wakaf, jenis aset wakaf bergerak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu benda bergerak
selain uang dan benda bergerak berupa uang. Dengan demikian, jenis aset wakaf secara
umum dibagi menjadi tiga kelompok besar. Rangkuman jenis-jenis aset wakaf tersebut
beserta contohnya diilustrasikan pada Gambar 4.
Sedangkan bersadarkan jangka waktunya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan
wakaf temporer. Bentuk wakaf abadi ditujukan untuk selamanya atau permanen. Oleh
karena itu, aset yang telah diwakafkan tidak bisa dipindah alihkan kepemilikannya hingga
waktu yang tidak terbatas. Berbeda dengan wakaf temporer, seseorang yang mewakafkan
hartanya bisa dimiliki kembali dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan akad dan
ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dijelaskan wakif yang berkehendak melakukan akad wakaf uang untuk jangka waktu
tertentu, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli
waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) pada saat jangka waktu tersebut berakhir.
Gambar 4.4. Jenis-jenis Wakaf

Sumber: Diolah PEBS FEB UI (2020)
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Dalam pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka
waktu tertentu atau sementara, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Kemudian dalam
peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, batas waktu uang sementara ditetapkan paling
kurang dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah uang paling kurang sejumlah Rp10 juta
(Fahruroji, 2018).
4.2.

Kondisi Terkini

4.2.1. Wakaf Tanah
Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, per Maret 2020,
luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 51.247 hektar yang tersebar pada 381.781 lokasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 38% tanah wakaf belum bersertifikat. Pada Gambar 5, dapat
dilihat bahwa 44% tanah wakaf di Indonesia dipergunakan untuk masjid, 28% untuk musola,
dan 10% untuk sekolah.
Jika meninjau besaran aset wakaf tanah berdasarkan banyaknya (jumlah tanah wakaf), maka
daerah dengan jumlah tanah wakaf terbanyak di Indonesia adalah Jawa Tengah, yang tanah
wakafnya tersebar ke dalam 99.000 lokasi, diikuti dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.
Kendatipun jumlah tanah wakaf di Jawa Tengah tersebar ke dalam 99.000 lokasi, jika
ditinjau berdasarkan luasnya, luas tanah wakaf di Jawa Tengah baru mencapai angka 5000
hektar. Sedangkan, daerah dengan luasan tanah wakaf terbesar di Indonesia adalah Sumatra
Utara, yaitu sekitar 8200 hektar.
Gambar 4.5. Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber: SIWAK Kemenag (2020)
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Berdasarkan data BWI, wakaf aset berupa tanah dan bangunan di Indonesia sudah mencapai
4 miliar meter persegi alias 400.000 hektare. Dari nilai tersebut, jika divaluasi ke dalam
rupiah bisa mencapai Rp 2005 triliun (Sitanggang, 2019). Perbedaan data yang terdapat dari
SIWAK dan BWI menunjukkan adanya kebutuhan penyediaan database wakaf nasional yang
lebih optimal.
4.2.2. Wakaf Uang
Pengumpulan wakaf uang sampai saat ini masih berbanding terbalik dari potensinya.
Menurut data BWI, secara akumulatif wakaf uang yang terkumpul tahun 2011-2018 hanya
255 M atau 0,14% dari potensi 180 T. Sedangkan data Kementeria Agama menunjukkan
sampai saat ini dana wakaf uang uang terkumpul baru mencapai Rp22 miliar per tahun.
Terlepas dari data yang disebutkan, sebenarnya belum ada riset yang komprehensif untuk
mendata potensi dan realisasi wakaf uang (Kemenkeu, 2019).
Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan, PP No. 42 Tahun 2006 menghendaki agar wakaf uang
disetorkan terlebih dahulu ke bank syariah yang telah mendapatkan izin sebagai LKS-PWU
berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk
jangka waktu tertentu, LKS-PWU diberi kewenangan menerima wakaf uang dan
menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya diserahkan kepada nazhir yang
ditunjuk oleh wakif. Adapun alur proses wakaf uang yang berlaku umum di Indonesia
diilustrasikan pada Gambar 6 berikut.
Gambar 4.6. Alur Proses Wakaf Uang

Sumber: BKF Kemenkeu (2019), diolah

Berdasarkan data OJK (2019), pemerintah telah menetapkan 20 bank syariah yang dapat
berperan sebagai LKS-PWU di Indonesia. Daftar ke-20 bank syariah tersebut termuat pada
tabel 3.4. Sedangkan jumlah nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI hingga Oktober 2019
berjumlah 224 lembaga. Sebagaimana tertera pada Gambar 6, 70% nazhir wakaf uang yang
terdaftar berbentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemudian sebanyak 25% berbentuk yayasan. Sedangkan 5%
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lainnya adalah lembaga di luar KSPPS/BMT dan Yayasan seperti organisasi perkumpulan,
lembaga/institusi lain seperti BWI, Lembaga Wakaf MUI, PBNU, hingga universitas.
Tabel 4.4. Daftar LKS-PWU di Indonesia
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama Bank
Bank Muamalat Indonesia
Bank Syariah Mandiri
Bank BNI Syariah
Bank Mega Syariah
Bank DKI Syariah
Bank BTN Syariah
Bank Syariah Bukopin
BPD Jogya Syariah
BPD Kalbar Syariah
BPD Jateng Syariah

No.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama Bank
BPD Kepri Riau Syariah
BPD Jatim Syariah
BPD Sumut Syariah
Bank CIMB Niaga Syariah
Panin Bank Syariah
Bank BRI Syariah
BPD Sumsel Syariah
Bank BJB Syariah
Bank Kaltimtara Syariah
BPRS Harta Insan Karimah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Gambar 4.7. Komposisi Nazhir Wakaf Uang

Sumber: PEBS FEB UI (2020)

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki data rekapitulasi penghimpunan wakaf uang
melalui KSPPS/USPPS pada 10 provinsi di Indonesia yang termuat dalam Tabel 4. Jumlah
penghimpunan wakaf uang melalui KSPPS/USPPS mencapai per Maret 2020 mencapai
Rp33,7 miliar. Provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Jawa Tengah dengan
jumlah 63 koperasi dengan total penghimpunan sebesar Rp9,6 miliar dari total 44 koperasi
yang melapor kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan provinsi dengan
penghimpunan wakaf uang terbanyak adalah Jawa Timur, yaitu sebesar Rp10 miliar dari
total 31 koperasi yang melapor.
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Tabel 4.5. Rekapitulasi Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS/USPPS per Maret 2020
No

Provinsi

Jumlah
Koperasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sumatra Barat
Riau
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Sulawesi Tengah
Total

11

3
1
10
2
3
19
63
12
36
4

Jumlah
yang
Melapor
1
1
8
2
3
10
44
9
31
4

Jumlah yang
Tidak
Melapor
2
0
2
0
0
9
19
3
5
0

Jumlah
Penghimpunan
(Rp)
18.605.917
3.023.118.363
8.396.356.580
113.731.000
1.313.075.634
9.623.521.842
619.378.679
10.543.024.071
26.595.000

1
154

1
113

0
41

54.976.870
33.732.383.956

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020)

Pada umunya, nazhir wakaf saat ini menyalurkan dana wakaf uang yang telah terkumpul
untuk pendirian wakaf produktif klinik/rumah sakit dan wakaf produktif
sekolah/pesantren. Bentuk-bentuk lainnya dari penyaluran dana wakaf uang ialah wakaf
perkebunan, wakaf produktif berbentuk toko, perkantoran, maupun pabrik. Saat ini,
penyaluran dana wakaf uang untuk pembentukan wakaf produktif restoran pun sudah mulai
digarap.
Berbicara mengenai wakaf uang, pada 10 Maret 2020 pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Keuangan menerbitkan instrumen sukuk wakaf/Cash Waqf Linked Sukuk
(CWLS). CWLS merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia, dimana wakaf
uang yang dikumpulkan oleh BWI selaku nazhir melalui LKS-PWU akan dikelola dan
ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
Perolehan bagi hasil dari sukuk oleh BWI akan digunakan untuk program sosial guna
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemartabatan Indonesia. Selain itu,
CWLS menjadi tonggak awal pengakuan negara terhadap wakaf sebagai sebuah instrumen
pembiayaan.
Pada Wakaf Sukuk SBSN seri SW001, telah terkumpul dana sebesar Rp 50,84 miliar.
Diskonto pada awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk
pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna
mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang
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berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon yang dibayarkan setiap bulannya
akan dipergunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah
Sakit yang sama, dengan target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513
pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari
Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada
wakif pada saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo (Kementerian Keuangan, 2019).
4.3.

Prospek dan Tantangan

Melihat perkembangan sektor wakaf sepanjang tahun 2019, beberapa peluang yang bisa
dioptimalkan di sektor ini pada tahun 2020 adalah:
1) Peningkatan Literasi dan Awareness
Meskipun masih rendah, paradigma pengelolaan wakaf produktif secara ekonomi
mulai tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini turut didorong oleh meningkatnya kajian
dan riset di bidang wakaf pada berbagai bidang yang berdampak pada lahirnya
inovasi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran hasil manfaat wakaf. Di sisi lain,
awareness di beberapa Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam menggunakan
wakaf sebagai bagian dari instrumen pembangunan negara, baik berupa kebutuhan
pendanaan proyek infrastruktur maupun dalam sektor perekonomian juga
meningkat.
2) Perkembangan Inovasi Produk dan Digitalisasi
Meningkatnya kajian dan riset di bidang wakaf serta kesadaran untuk menggunakan
wakaf sebagai bagian dari instrumen pembangunan negara mengakibatkan
peningkatan produk yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan instrumen
keuangan syariah lainnya seperti cash waqf linked sukuk dan sukuk linked wakaf.
Selain itu, inisiasi kegiatan wakaf yang memanfaatkan platform digital juga
meningkat.
3) Upaya Perbaikan Tata Kelola
Melalui kerja sama Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan IRTI – IsDB,
Indonesia menjadi pelopor lahirnya Waqf Core Principles yang merupakan acuan
pengembangan kerangka praktik terbaik dan standar tata kelola wakaf ke dalam 29
butir dengan lima area inti, yakni kerangka hukum, pengawasan wakaf, tata kelola
nazir yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah.
Di sisi lain, sektor wakaf di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi masih menghadapi
tantangan sebagai berikut:
1) Rendahnya Literasi Wakaf
Secara umum, awareness masyarakat terkait wakaf masih rendah. Riset yang
dilakukan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2019) menunjukkan
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masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara wakaf dengan
zakat dan infak.
2) Kompleksitas Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola Wakaf
Saat ini, regulasi wakaf masih belum up to date untuk mendukung pengembangan
perwakafan di Indonesia. Di sisi lain, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga
independen yang ditujukan untuk mengembangkan perwakafan, memiliki struktur
dan tata kelola yang belum optimal. Menyoal tata kelola, terdapat isu yang berkaitan
dengan SDM dan juga data. SDM nazir wakaf di Indonesia terbilang masih rendah baik
dari segi kuantitas maupun kualitas. Terkait data, sistem informasi data wakaf
nasional masih belum lengkap dan terintegrasi.
3) Minimnya Pengumpulan dan Tata Kelola Wakaf Tunai
Berbeda dengan pertumbuhan wakaf tanah yang cukup tinggi, pertumbuhan
penghimpunan wakaf tunai di Indonesia masih rendah sejak munculnya fatwa MUI
tentang wakaf tunai pada tahun 2002. Selain itu, sistem informasi terkait wakaf tunai
masih belum tersedia.
4.4.

Strategi dan Rekomendasi

Menimbang peluang dan tantangan yang dihadapi sektor wakaf, beberapa strategi yang
direkomendasikan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1) Meningkatan Literasi Wakaf
Edukasi dan sosialisasi wakaf harus terus digalakkan untuk meningkatkan awareness
dan literasi wakaf kepada masyarakat. Pada tahun 2020 ini diharapkan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terus meningkat dibandingkan
tahun 2019 yang sudah mulai banyak dilakukan, khususnya oleh Kementerian Agama
dan Badan Wakaf Indonesia. Dua lembaga tersebut banyak melakukan kegiatan
sosialisasi khususnya di tingkat mahasiswa. Ke depannya, sosialisasi tidak hanya
diarahkan kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi juga dimulai dari level
pendidikan
sekolah
dasar
hingga
para
pemangku
kepentingan
Kementerian/Lembaga lintas sektoral, khususnya yang dapat berkolaborasi dalam
memanfaatkan instrumen wakaf. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini juga perlu
menekankan pemahaman wakaf uang yang angka literasinya masih rendah padahal
memiliki potensi pemanfaatan yang sangat besar (BKF Kementerian Keuangan,
2019). Gerakan literasi wakaf harus dilakukan secara bersama-sama melibatkan
seluruh stakeholder wakaf nasional dengan program-program yang dipersiapkan
dengan matang.
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2) Memperbaiki Regulasi, Tata Kelola dan Kelembagaan Wakaf Nasional
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf belum mengakomodir
perkembangan pengelolaan wakaf kontemporer. Hal ini wajar mengingat UndangUndang tersebut sudah berjalan kurang lebih selama enam belas tahun. Oleh karena
itu, perlunya melakukan revisi Undang-Undang wakaf baru yang juga selaras dengan
Waqf core Principles (WCP) sehingga bisa mendukung penerapan manajemen dan
sistem pengawasan yang kuat serta peningkatan inovasi produk wakaf kontemporer.
Perubahan Undang-Undang wakaf juga perlu menekankan pada pembatasan izin
nazhir wakaf perseorangan, memperluas pengaturan mekanisme pada jenis wakaf
lainnya yang terus berkembang seperti wakaf saham, sukuk, Hak Kekayaan
Intelektual dan sebagainya. Selanjutnya, Undang-Undang Wakaf yang baru perlu
mengakomodir kemajuan teknologi informasi misalnya melakukan ikrar wakaf
secara digital. Di dalam revisi Undang-Undang ini tentu pentingnya menguatkan
kelembagaan Badan Wakaf Indonesia dan perbaikan tata kelola regulasi.
3) Penguatan Badan Wakaf Indonesia dan Tata Kelola Regulasi
Menjadi suatu bottleneck yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah
rekomendasi perbaikan tata kelola regulasi wakaf yang tercantum pada Masterplan
Arsitektur Keuangan Syariah 2015. Rekomendasi tersebut masih relevan dan harus
diupayakan terwujud pada tahun 2020. Jika belum menemukan titik temu, rasanya
akan berat bagi sektor wakaf di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi besarnya.
Penguatan peran Badan Wakaf Indonesia yang dimaksud adalah menjadikan BWI
regulator dan pengawas wakaf dengan menggabungkan direktorat wakaf
Kementerian Agama, yang akan bertanggung jawab mendata seluruh pengumpulan
aset wakaf nasional. BWI akan berperan menjadi penanggung jawab penuh dalam
seluruh urusan wakaf di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan BWI menjadi badan
yang lebih powerful dan dapat melakukan seluruh sumber daya yang dimilikinya
dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia.
Perbaikan selanjutnya adalah merevisi jumlah anggota BWI yang dinilai terlalu banyak.
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Pasal 53 dituliskan terdiri dari paling
sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari
unsur masyarakat. Dengan mengurangi jumlah anggota BWI diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas kerja dan berdampak pada peningkatan kinerja BWI secara umum.
Selain itu, hal yang menjadi krusial adalah penambahan jumlah anggaran mengingat luasnya
ruang lingkup tugas dan wewenang BWI yang mencakup seluruh Indonesia. Peningkatan
anggaran diharapkan pula dapat berdampak pada peningkatan peran BWI daerah.
Di sisi lainnya, penguatan Badan Wakaf Indonesia akan berdampak tidak langsung pada
peningkatan kuantitas dan kualitas nazhir di Indonesia. Dengan struktur dan kelembagaan
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yang lebih ideal, Badan Wakaf Indonesia akan memiliki sumber daya lebih dalam melakukan
pelatihan kepada nazhir-nazhir serta melakukan pengawasan yang lebih optimal.
1) Meningkatkan Kompetensi dan Tata Kelola Nazhir
Di tahun 2020, perlu segera dilakukan peluncuran SKKNI Bidang Pengelolaan Wakaf
untuk memberikan standar kompetensi nazhir wakaf secara nasional. Dengan adanya
SKKNI ini diharapkan ketimpangan kompetensi nazhir wakaf dapat diminimalisir.
Selain itu, nazhir wakaf didorong untuk mulai penerapan PSAK 112 akuntansi wakaf
serta melakukan akselerasi implementasi tata kelola wakaf sesuai dengan WCP.
Berdasarkan hasil survei implementasi WCP di Indonesia tahun 2019 menunjukkan
bahwa BWI maupun operator (Lembaga Pengelola Wakaf) belum sepenuhnya
melakukan implementasi WCP (DEKS Bank Indonesia, 2020).
Strategi lain dalam meningkatkan nazhir wakaf yang kompeten adalah melakukan
edukasi dan sosialisasi wakaf kepada pelaku industri dan profesional di bidang
keuangan Syariah seperti perbankan, pasar modal, perusahaan manajemen aset, dan
juga asuransi. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan calon nazir profesional yang
telah memiliki modal kompetensi dalam bidang bisnis, keuangan dan investasi
sehingga membantu meningkatkan sumber daya manusia nazhir secara kuantitas
maupun kualitas.
2) Menguatkan Sistem Informasi Wakaf Nasional
Salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia belum
berkembang pesat adalah sistem database wakaf yang belum bekerja secara optimal
(KNEKS, 2019). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan perbaikan sistem database
wakaf mulai dari memperbaiki efektifitas proses pendataan, menambahkan muatan
informasi, serta lebih mengoptimalkan kemajuan teknologi dengan penyajian denah
lokasi menggunakan Geographic Information System (GIS).
Sejalan dengan dokumen implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang
disusun KNEKS (2019), sistem informasi wakaf nasional harus terintegrasi dengan
database informasi aset wakaf tanah Kementerian Agama dan Kementerian
ATR/BPN, rencana tata ruang dan rencana wilayah, aset wakaf bergerak, kinerja
nazir, portofolio wakaf produktif nasional serta hasil bersih wakaf produktif serta
penyaluran hasil wakaf. Akhirnya, sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi
dan akurat diharapkan pula akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat
yang selanjutnya berdampak pada peningkatan angka pengumpulan aset wakaf.
3) Mengoptimalkan Pengelolaan Tanah Wakaf
Potensi besar Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah dan luas tanah wakaf
terbesar di dunia harus segara dioptimalkan. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak
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tanah-tanah wakaf terletak di daerah strategis dan berpotensi mendapatkan nilai
ekonomi yang tinggi. Namun, belum optimalnya pengembangan tanah wakaf tersebut
berdampak pada minimnya manfaat hasil wakaf yang bisa dirasakan oleh umat. Salah
satu permasalahan utama pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif adalah
keterbatasan modal.
Untuk mengatasi permasalahan modal tersebut dibutuhkan suatu instrumen keuangan
Syariah yang mampu menjasi solusi. Wakaf tunai dalam konteks wakaf melalui uang
seharusnya dapat menjadi pelengkap untuk memproduktifkan tanah wakaf. Namun, dengan
berbagai permasalahan fundamental dalam menghimpun wakaf tunai, instrumen tersebut
masih sulit untuk dijadikan solusi. Instrumen lainnya yang diharapkan dapat menjadi solusi
adalah dengan skema blended financing, yaitu sukuk linked wakaf. Instumen sukuk linked
wakaf masih dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan segera diluncurkan dan dapat
berjalan pada tahun 2020. Upaya ini tentu harus diiringi dengan peningkatan kapasitas
kelembagaan nazhir wakaf yang memenuhi persyaratan sebagai penerbit instrumen sukuk
linked wakaf.

54

KLASTER KEUANGAN KOMERSIL
ISLAM: PERBANKAN SYARIAH
Disusun oleh:
Muhammad Budi Prasetyo
Tika Arundina
Adela Miranti Yuniar
Ilman Armansyah
Atika Nur Aini
Ayyas Aulia

55

5. Klaster Keuangan Komersil Islam: Perbankan Syariah
5.1.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu subsektor industri keuangan komersil syariah
yang memiliki fungsi sebagai intermediasi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan
memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Berdasarkan UU No. 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang
diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan,
kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek
yang haram. Selain itu, di dalam UU Perbankan Syariah tersebut, bank syariah juga
diamanahkan untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga
baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi
wakaf.
Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah
yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada
internal perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, DSN-MUI berperan untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk
bank. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh produk
perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat
fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional, pada setiap
bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya yaitu
fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan
pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam
proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk
memperoleh fatwa.
Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
Perkembangan tersebut dimulai pada tahun 1990, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI)
membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada saat itu,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di
Bogor, di mana hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada
Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta dan menghasilkan amanat bagi pembentukan
kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut
Tim Perbankan MUI dan diberi tugas untuk melakukan pendekatan serta konsultasi dengan
semua pihak yang terkait. Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank
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syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte
pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991.
Gambar 5.1. Milestone Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: OJK (diolah penulis)

Pada periode setelahnya, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang no.7 Tahun 1992
tentang Perbankan, yang mencantumkan mengenai sistem perbankan bagi hasil namun
tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
Selanjutnya, pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan
penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas
menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (dual banking
system) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Setelah itu,
pada tahun 2008 pemerintah juga melakukan pengesahan UU No. 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah untuk meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Kondisi yang
demikian mengindikasikan bahwa pengembangan industri perbankan syariah nasional
semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya
secara lebih cepat lagi. Secara umum, milestone perkembangan perbankan syariah di
Indonesia dapat diringkaskan pada Gambar 5.1.
5.2.

Kondisi Terkini

Berdasarkan Islamic Financial Service Industry Stability Report 2019 yang dikeluarkan oleh
IFSB, wilayah GCC masih tetap menjadi wilayah dengan nilai aset perbankan syariah terbesar
(USD 704,8 miliar). Posisi selanjutnya diikuti oleh wilayah MENA (USD 540,2 miliar), Asia
(USD 266,1 miliar), dan Afrika (USD 13,2 miliar). Gabungan wilayah-wilayah lainnya seperti
Eropa dan Australia sendiri memberikan kontribusi pada jumlah aset perbankan syariah
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sebesar USD 47,1 miliar. Untuk Indonesia, kontribusi aset ini masih berada pada angka yang
kecil, yaitu sebesar 1.9% (USD 29,8 miliar), tertinggal jauh dari tetangganya, Malaysia, yang
mencapai 10.8% (USD 169,7 miliar).
Gambar 5.2. Distribusi Aset Perbankan Syariah Global

MENA
(ex-GCC)
25.1%

GCC
42.3%
Africa
(exNorth)
0.8%

Asia
28.2%

Other
3.5%

Sumber: Islamic Financial Service Industry Stability Report 2019, IFSB

5.2.1. Pertumbuhan Perbankan Indonesia
Gambar 5.3. Jumlah Aset Perbankan Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Meskipun proporsi aset perbankan syariah di Indonesia sempat mengalami penurunan di
tahun 2016, tahun-tahun berikutnya proporsi ini terus bergerak pada angka yang positif.
Pada tahun 2019, proporsi tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,32% dari 5,31% menjadi
5,63%.
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Gambar 5.4. Pertumbuhan Aset Perbankan Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Dalam dua tahun terakhir ini, industri perbankan sedang mengalami penurunan. Hal itu
dapat dilihat dari turunnya pertumbuhan aset perbankan, baik yang dialami bank
konvensional maupun bank syariah. Meskipun pertumbuhan aset perbankan syariah
(9,16%) tahun ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset perbankan konvensional
(6,46%), tetapi sayangnya penurunan pertumbuhan tersebut lebih signifikan dialami oleh
perbankan syariah (-6.66%).
5.2.2. Indikator Kinerja Perbankan Syariah
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Gambar 5.5. Rasio Kecukupan Modal Perbankan

2019

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

59

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki rasio kecukupan modal di atas batas
yang ditetapkan OJK. Hal itu mengindikasikan bahwa bank saat ini memiliki mitigasi yang
baik dalam mengatasi kemungkinan risiko kerugian.
Tabel 5.1. Rasio Kinerja Perbankan Syariah
Indikator
ROA
NPF
FDR
BOPO

2015
BUS
UUS
0.59%
2.13%
5.29%
3.33%
90.02% 109.00%
96.41% 80.88%

2016
BUS
0.66%
5.26%
87.51%
96.02%

UUS
2.13%
3.49%
99.69%
79.41%

2017
BUS
0.96%
4.71%
81.76%
92.89%

UUS
2.54%
2.97%
99.87%
74.21%

2018

2019

BUS
UUS
BUS
UUS
1.18%
2.40%
1.53%
1.89%
4.28%
2.35%
3.44%
2.78%
78.88% 104.80% 79.49% 101.60%
90.10% 73.09% 86.84% 79.13%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Ada pun beberapa indikator kinerja lainnya yang membandingkan antara BUS dan UUS
adalah:
•

ROA (Return on Equity)

ROA BUS di tahun ini masih lebih rendah dibandingkan UUS. Namun, pertumbuhan ROA
yang dialami BUS terus positif dalam lima tahun terakhir, berbeda dengan UUS yang dalam
dua tahun terakhir mengalami penurunan ROA. Hal ini memungkinan BUS untuk memiliki
ROA lebih tinggi dibandingkan dengan UUS di tahun berikutnya.
•

NPF (Non-Performing Financing)

Meskipun tahun ini NPF BUS mengalami penurunan, tetatpi angkanya masih relatif lebih
tinggi dibandingkan NPF UUS yang tahun ini mengalami kenaikan. NPF yang naik
menunjukan meningkatnya kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet)
sehingga di tahun depan baik BUS maupun UUS harus mampu menurunkannya lagi.
•

FDR (Financing to Deposit Ratio)

FDR BUS dalam lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan serta relatif rendah
dibandingkan UUS. Padahal, dengan CAR di atas 20%, BUS masih memiliki kemampuan
untuk meningkatan FDR-nya hingga 100%.
•

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Semakin rendah niai BOPO, maka aktivitas operasional bank itu semakin efisien. Dalam lima
tahun terakhir, efisiensi BUS terus mengalami peningkatan, ditunjukan dengan nilai BOPO
yang terus turun. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan BOPO UUS yang mengalami
kenaikan di tahun ini.
Bank konvensional berhasil menurunkan NPL-nya ke angka 2,56%. Angka tersebut relatif
lebih rendah dibandingkan NPF BUS (3,44%). Tapi penurunan NPF BUS ini jauh lebih rendah
dibandingkan penurunan NPL bank konvensional, yaitu sebesar -0,84%.
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Gambar 5.6. NPL dan NPF Perbankan
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Gambar 5.7. NPF BUS dan UUS
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

BUS berhasil menurunkan nilai NPF-nya baik di sektor UMKM maupun non-UMKM.
Sayangnya, UUS tidak mengalami hal serupa. Kenaikan NPF secara umum yang dialami UUS
khususnya disebabkan oleh kenaikan NPF pada sektor UMKM. Angka NPF UUS di tahun 2019
(9,30%) menjadi NPF tertinggi dalam lima tahun terakhir.
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Gambar 5.8. Fee-Based Income terhadap Total Pendapatan
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

BUS berhasil melakukan peningkatan fee-based income ratio menjadi 30,07%. Angka
tersebut naik sebesar 9,29%. Tetapi UUS hanya mampu meningkatkannya menjadi 20,67%,
hanya naik sebesar 0,39% dari tahun 2018.
5.2.3. Kompetisi Bank Syariah
Tabel 5.2. Kompetisi BUS di Indonesia
Indikator
(%)
CAR
ROA
2019 NPF
FDR
BOPO
CAR
ROA
2018 NPF
FDR
BOPO
CAR
ROA
2017 NPF
FDR
BOPO
CAR
2016 ROA
NPF

Bank Syariah
Mandiri
16,08
1,07
2,66
81,41
83,28
16,26
0,88
3,28
77,25
90,68
15,89
0,59
4,53
77,66
94,44
14,01
0,59
4,92

Bank Muamalat
Indonesia
12,01
0,02
5,41
68,05
99,04
12,34
0,08
3,87
73,18
98,24
13,62
0,11
4,43
84,41
97,68
12,74
0,22
3,83

BNI
Syariah
18,73
1,91
3,05
84,74
80,67
19,31
1,42
2,93
79,62
85,37
20,14
1,31
2,89
80,21
87,62
14,92
1,44
2,94

BRI
Syariah
26,54
0,32
4,45
90,40
96,78
29,72
0,43
6,73
75,49
95,32
20,29
0,51
6,43
71,87
95,24
20,63
0,95
4,57

BTPN
Syariah
41,11
13,05
1,30
98,68
59,62
31,76
12,37
1,39
95,60
62,36
19,74
11,19
1,67
92,47
68,81
23,80
8,98
1,53
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Indikator
(%)
FDR
BOPO
CAR
ROA
2015 NPF
FDR
BOPO

Bank Syariah
Mandiri
79,19
94,12
12,85
0,56
6,06
81,99
94,78

Bank Muamalat
Indonesia
95,13
97,76
12,00
0,20
7,11
90,30
97,36

BNI
Syariah
84,57
86,88
15,48
1,43
2,53
91,94
89,63

BRI
Syariah
81,42
91,33
13,94
0,77
4,86
84,16
93,79

BTPN
Syariah
92,75
75,14
19,78
5,24
1,25
96,54
85,32

Sumber: Laporan triwulan III masing-masing bank, kecuali Bank Muamalat yaitu triwulan II

Salah satu cara melihat kompetisi bank syariah adalah melalui indikator kinerjanya. Secara
umum, kinerja Bank Mualamat relatif sangat rendah dibanding yang lain. Kondisi yang
mengkhwatirkan ini patut menjadi perhatian lebih oleh pemerintah dan jajaran direksi Bank
Muamalat, mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
syariah, apalagi Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Ada pun
BTPN Syariah merupakan bank dengan tingkat kinerja terbaik, mulai dari CAR, ROA, NPF,
FDR, dan BOPO. Meskipun aset BTPN Syariah belum sebesar bank-bank lainnya, tapi BTPN
Syariah mampu melakukan aktivitas operasionalnya dengan sangat baik. Hal ini patut
dijadikan contoh untuk bank-bank syariah lainnya.
5.3.

Peluang dan Tantangan

Peluang yang dimiliki oleh perbankan syariah, antara lain adalah banyaknya transaksi yang
dapat dilakukan melalui sistem perbankan, yang mana konsumen dapat membuka rekening
terlebih dahulu di bank. Peluang ini dapat ditangkap oleh perbankan syariah untuk
meningkatkan jumlah nasabah serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan. Selain itu,
dengan semakin berkembangnya industri halal, dimana banyak Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang menjadi pelaku usaha, maka perbankan syariah juga dapat
berperan dalam menyediakan permodalan sehingga peran sebagai lembaga keuangan yang
inklusif dapat tercapai.
Namun demikian, perkembangan uang atau dompet online juga dapat menjadi tantangan
tersendiri bagi perbankan syariah karena peran perbankan sebagai media transaksi menjadi
berkurang. Dengan demikian, perbankan syariah dapat melakukan kerjasama dengan jasa
pembayaran digital ataupun dengan para merchant sebagai upaya untuk meningkatkan
peran bank Syariah dalam transaksi keuangan. Tantangan yang lain adalah peningkatan
proporsi bank syariah di dalam keseluruhan industri perbankan di Indonesia, yang bertahan
di level 5%. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kondisi
perekonomian, baik global maupun nasional, yang berubah secara cepat dan dinamis,
dimana perbankan syariah harus mampu beradaptasi dengan cepat.
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Selain itu, tantangan secara fundamental adalah kebingungan masyarakat mengenai
perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional selain tidak adanya riba
keterkaitan dengan kegiatan non-halal.
5.4.

Strategi dan Rekomendasi

Beberapa strategi dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada perbankan syariah adalah
untuk memperbanyak program edukasi bagi masyarakat mengenai apa itu bank syariah dan
perbedaan dengan bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga dapat mengembangkan
lebih banyak variasi produk, terutama untuk menangkap potensi dari perkembangan ecommerce. Kemudian perbankan syariah dapat juga mendukung industri halal dengan
memberikan pendanaan kepada pelaku usaha, dimana juga akan dapat meningkatkan
jumlah nasabah yang dilayani.
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6. Klaster Keuangan Komersil Islam: Pasar Modal Syariah
6.1.

Pendahuluan

Selain perbankan syariah, salah satu subsektor dalam industri keuangan syariah yang sangat
penting adalah pasar modal syariah. Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah
sebagai intermediasi sirkulasi modal. Secara umum, sebagaimana tercantum dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal dapat didefinisikan
sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan Efek. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat diartikan
sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah juga memiliki beberapa produk
berupa surat berharga atau Efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai
Pasar Modal, Efek didefinisikan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif,
kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang
kriteria dan penerbitan daftar efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek yang
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
yang akad, cara dan kegiatan usaha; aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan,
kegiatan usaha; dan/atau aset yang terkait efek dimaksud dan penerbitannya tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Adapun yang dimaksud dengan
Efek tersebut terdiri atas efek syariah berupa saham, sukuk, reksadana syariah, Efek
Beragun Asset (EBA) syariah, dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) syariah.
Industri pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke
tahun. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksa dana
syariah pada tahun 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Kemudian, pada
tahun 2000 diluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memandu investor
yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Setelah itu, pada tahun 2001 untuk
pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan
fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan diikuti
dengan diterbitkannya obligasi syariah mudharabah oleh PT. Indosat Tbk pada tahun 2002.
Kemudian, instrument investasi di pasar modal syariah semakin bertambah pada tahun
2004 diterbitkan obligasi syariah ijarah pertama kali oleh PT Matahari Putra Prima Tbk.
Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan
pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada
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tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam
dan LK, dan dilaksanakan oleh. Kemudian, pada tahun 2006 Bapepam – LK menerbitkan
paket regulasi pasar modal syariah yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang
Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam
Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tahun 2007 Bapepam-LK
menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan
Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh
Bapepam dan LK pada tahun yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa infrastruktur pasar
modal syariah di Indonesia semakin menguat.
Gambar 6.1. Milestone Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Sumber: OJK (diolah penulis)

Setelah itu, pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperlukan sebagai landasan hukum untuk
penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tahun 2008 tersebut
untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.
Kemudian, pada tahun 2009 2009, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang
Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2011 untuk
memfasilitasi investor yang ingin bertransaksi efek syariah seperti saham syariah dan
Exchange Traded Funds (ETF) syariah telah diluncurkan sistem online trading syariah dan
peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang merupakan indeks komposit saham
syariah yang tercatat di BEI. Secara umum, milestone perkembangan pasar modal syariah di
Indonesia dapat dilihat pada Gambar 6.1.
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6.2.

Kondisi Terkini

6.2.1. Saham Syariah
Perkembangan di sektor saham syariah menunjukkan bahwa jumlah saham syariah terus
mengalami tren kenaikan yang positif dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada
Gambar 6.2. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa selama 10 tahun terakhir,
jumlah saham syariah terus mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan jumlah saham syariah
sangat ditentukan dari pemenuhan beberapa kriteria bagi emiten agar termasuk ke dalam
daftar efek syariah, di mana meskipun pada awalnya sudah memenuhi kriteria sebagai
saham syariah namun jika perusahaan tidak dapat mempertahankan kriteria sebagai saham
syariah, perusahaan tersebut dapat dikeluarkan dari daftar efek syariah.
Gambar 6.2. Perkembangan Jumlah Saham Syariah di Indonesia
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Sumber: Statistik Saham Syariah OJK

Meskipun demikian, jika dilihat secara umum grafiknya menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan pada jumlah saham syariah. Pada tahun 2019 itu sendiri, jumlah saham syariah
bahkan sudah mencapai total 445. Jika dilihat dari pertumbuhannya, dari tahun 2010
periode pertama sampai tahun 2019 periode kedua jumlah saham syariah sudah mengalami
pertumbuhan sebesar 111,9%. Selain itu, jika dilihat dari pertumbuhan jumlah saham
syariah berdasarkan periode pertama ke periode kedua, juga terjadi peningkatan dari yang
tadinya hanya 6% di tahun 2018 menjadi 9% di tahun 2019. Sementara itu, penurunan
jumlah saham syariah terbanyak hanya terjadi di tahun 2013 periode pertama, di mana pada
periode tersebut jumlah saham syariah hanya 302 dibandingkan periode sebelumnya yaitu
sebesar 321.
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Selain itu, peningkatan jumlah saham syariah yang terjadi diiringi dengan pertumbuhan
jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal sebagai alternatif
sumber pendanaan. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.3 yang menggambarkan
jumlah saham syariah berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah merupakan
emiten dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi yaitu sebesar 27,36%, diikuti emiten dari
sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan sebesar 15,25%. Adapun sektor
industri terkecil dalam proporsi jumlah saham syariah adalah sektor industri keuangan.
Gambar 6.3. Jumlah Saham Syariah berdasarkan Industri
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Sumber: Buku Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK (2018)

Perkembangan sektor saham syariah juga dapat dilihat dari perkembangan indeks saham
syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang merepresentasikan 30 saham syariah dengan
kapitalisasi pasar terbesar dan yang paling likuid diperdagangkan dan Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI) yang merepresentasikan kinerja perdagangan seluruh saham syariah yang
tercatat di bursa sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.4.
Gambar 6.4. Perkembangan Indeks Saham Syariah
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa indeks saham syariah mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun. Fluktuasi yang terjadi pada indeks saham syariah ini sangat dipengaruhi
beberapa hal seperti keadaan politik dan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan pertumbuhan dalam kurun waktu delapan tahun
terakhir, JII menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2012 ke tahun 2019 sebesar 29,48%,
sementara itu ISSI bertumbuh sebesar 17,37%. Pada tahun 2019 itu sendiri, JII meningkat
sebesar 2,03% ke level 698,09, sementara ISSI meningkat 1,88% ke level 187,73.
Kondisi perkembangan saham syariah di Indonesia juga dapat dilihat pada Gambar 6.5
terkait perbandingan kapitalisasi saham syariah di Indonesia dan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG).
Gambar 6.5. Perbandingan Kapitalisasi Saham Syariah & IHSG di Bursa Efek Indonesia
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Sumber: Statistik Saham Syariah dan Konvensional OJK

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat pada tahun 2019, nilai kapitalisasi pasar saham
syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana JII meningkat sebesar
3,41% menjadi sebesar Rp2.318,57 triliun, ISSI meningkat sebesar 2,09% menjadi
Rp3.744,82 triliun, dan JII70 meningkat sebesar 3,01% menjadi Rp2.800,00 triliun. Jika
dilihat secara umum, nilai kapitalisasi saham syariah masih berada di bawah nilai indeks
harga gabungan saham di bursa efek Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa porsi saham
syariah di Indonesia masih kecil namun sangat berpotensi untuk masih dapat berkembang
lagi ke depannya.
6.2.2. Sukuk
Menurut AAOIFI, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat yang bernilai sama yang
merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai
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manfaat aset (usufruct), dan jasa (services), atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau
kegiatan investasi tertentu.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang
Penerbitan dan persyaratan sukuk, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti
kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak
terbagi, atas aset yang mendasarinya. Secara umum, terdapat dua jenis sukuk berdasarkan
penerbitnya, yaitu sukuk korporasi dan sukuk negara.
a.

Sukuk Korporasi
Gambar 6.6. Perkembangan Nilai Sukuk Korporasi
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Dalam beberapa tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat. Hingga
Oktober 2019, total nilai outstanding sukuk korporasi mencapai nominal Rp48,223 triliun.
Hal ini meningkat dari tahun 2018 dengan nilai outstanding sebesar Rp36.545 triliun.
Gambar 6.7. Perkembangan Jumlah Sukuk Korporasi
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Jumlah sukuk korporasi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun
pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan instrumen pasar modal lainnya.
Perkembangan jumlah sukuk korporasi terhitung hingga Oktober 2019 adalah sebanyak 232
seri.
Gambar 6.8. Market Share Sukuk Korporasi per 31 Desember 2018
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Sumber : Buku Pengembangan Pasar Modal Syariah 2018

Berdasarkan buku pengembangan pasar modal syariah tahun 2018, sukuk korporasi
memiliki proporsi market share sebesar 5,05% dbandingkan dengan proporsi obligasi
sebesar 94,95%. Adapun dari sisi jumlah, sukuk korporasi memililki market share sebesar
14,33%. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan sebesar 35,32% dari tahun 2017
dengan nominal Rp15.74 triliun menjadi Rp22 triliun.
b.

Sukuk Negara

Sukuk negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat
Berharga Negara yang penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2008. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk negara ini mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Hingga Oktober 2019, pemerintah telah menerbitkan 8
jenis instrumen sukuk negara baik dipasar keuangan domestik maupun internasional, yang
ditunjukkan pada Tabel 6.1.
Pada November 2019, Pemerintah Republik Indonesia juga memperbesar inklusi keuangan
hijau dengan menerbitkan green sukuk ritel melalui seri ST-006. Adapun green sukuk ritel
seri ST-006 merupakan kelanjutan dari penerbitan Global Sovereign Green Sukuk yang telah
diterbitkan pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Total nilai penerbitan green sukuk global pada
tahun 2018 mencapai USD 3 milyar dengan kelebihan permnitaan (oversubscription) sebesar
2,5 kali. Sedangkan penerbitan kedua green sukuk global yang dilakukan pada tahun 2019
memiliki nilai penerbitan sebesar USD 2,1 miliar dengan kelebihan permintaan
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(oversubscription) sebesar 2.8 kali. Hasil dari setiap penerbitan green sukuk akan digunakan
secara eksklusif untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang (re-financing) pengeluaran yang
secara langsung berkaitan dengan "Proyek Hijau yang Layak" atau “Eligible Green Projects.”
Tabel 6.1. Penerbitan Sukuk Negara
TAHUN
SERI SUKUK
Sukuk
Negara
Indonesia (SNI)
Sukuk Ritel (SR)
Islamic Fixed Rate
(IFR)
Sukuk
Dana
Haji
Indonesia(SDHI)
Surat
Pembendaharaan
Negara Syariah (SPNS)
Surat
Pembendaharaan
Negara Syariah NT
(SPN-S NT)
Project Based Sukuk
(PBS)
Sukuk Tabungan (ST)
TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.04

9.64

17.24

17.75

26.42

33.41

6.15

4.61

0.4

8.03

7.34

13.61

14.97

19.32

21.97

31.5

12.78

11

15.34

12.86

4.5

1

1.32

1.38

16.17

14.3

16.99

16.71

11.65

9.32

9.45

5.08

2.54

46.25

91.89

2017

2018

Okt2019

25.25

26.01

4.94

12.66

19.64

2.58

2.52

26.96 33.31 57.08 53.18 75.55 118.52 179.91 22.16 30.19 38.67
Sumber : Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024

Gambar 6.9. Proporsi Penerbitan Sukuk Berdasarkan Wilayah
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Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan menyampaikan bahwa dalam
kurun waktu sepuluh tahun, Sukuk Negara memegang peran penting tidak hanya sebagai
instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga katalis perkembangan industri keuangan syariah,
baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Berikut ringkasan capaian Sukuk Negara
selama sepuluh tahun terakhir:
1) Penerbitan Sukuk Global secara rutin sejak tahun 2009 telah berhasil memposisikan
Indonesia sebagai The Largest International Sovereign Sukuk Issuer.
2) Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign
Green Sukuk di dunia dengan penerbitan sebanyak USD3 miliar. Selanjutnya pada
Februari 2019, pemerintah kembali menerbitkan Green Sukuk Global senilai total
USD2 miliar. Hal ini merefleksikan dukungan dan kontribusi Indonesia dalam
mengembangkan pasar keuangan syariah domestik maupun internasional.
3) Pada akhir tahun 2019 Indonesia menerbitkan green sukuk ritel pertama kali dengan
rata-rata volume pemesanan mencapai Rp189 juta, total volume pemesanan sebesar
Rp1.46 trililun dan total investor mencapai 7.735 orang.
4) Sukuk Negara juga telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai
pihak, ditandai dengan diraihnya 29 penghargaan bertaraf internasional dari
berbagai lembaga, antara lain Alpha Southeast Asia, The Asset, Finance Asia, Credit
Magazine, Asia Money, IFR Asia, Islamic Finance News, Euromoney Islamic Finance
Awards, dan Global Islamic Finance Awards. Yang terbaru, Sukuk Negara berhasil
memperoleh penghargaan “Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year” dari Global
Capital/Euromoney pada September 2018.
6.2.3. Reksadana Syariah
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan
dan persyaratan reksa dana syariah, reksa dana syariah didefisinisikan sebagai reksadana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pasar Modal dan peraturan
pelaksanannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar
Modal.
Produk reksa dana syariah merupakan salah satu pelopor utama dari berkembangnya pasar
modal syariah di Indonesia dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun
1997. Saat ini, produk reksa dana syariah mulai berkembang sejak diterbitkannya POJK No.
19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dimana
peraturan tersebut memberikan relaksasi terkait dengan batasan Asset Under Management
(AUM).
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Gambar 6.10. Perkembangan Reksadana Syariah
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Berdasarkan grafik di atas, total NAB dan jumlah reksa dana syariah terus mengalami
peningkatan. Secara kumulatif hingga Oktober 2019 terdapat 264 reksa dana syariah dengan
Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp57.342 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan dari
jumlah akhir tahun 2018 yang semula berjumlah 224 reksa dana dengan NAB sebesar
Rp34.491 triliun.
Gambar 6.11. Proporsi NAB dan Jumlah Reksa Dana Syariah
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Dilihat dari perbandingan antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional,
10.37% dari total NAB reksa dana merupakan NAB reksa dana syariah. Disisi lain,
berdasarkan perbandingan jumlah maka 12.09% dari total jumlah reksa dana merupakan
reksa dana syariah.
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6.3.

Peluang dan Tantangan

Salah satu peluang yang dapat mendukung pertumbuhan pasar modal syariah meningkatnya
jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin peduli dengan bentuk investasi, yang
mana dapat diarahkan untuk melakukan investasi pada instrumen saham maupun sukuk.
Terkait dengan sukuk, dengan banyaknya program pembangunan infrastruktur yang
dicanangkan oleh pemerintah, maka sukuk dapat menjadi instrumen untuk penarikan modal
untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
Tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah adalah pengaruh dari kondisi
makroekonomi, baik global maupun nasional, yang dapat berubah jika terjadi sentiment dari
pasar dan investor. Oleh karena itu, transaksi di pasar modal harus dilakukan dengan lebih
hati-hati sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut.
6.4.

Strategi dan Rekomendasi

Terkait dengan saham syariah, selama ini saham syariah masih merupakan kumpulan dari
saham yang berada di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria saham syariah yang
dikeluarkan oleh DSN MUI. Hal ini dapat ditingkatkan dengan mendukung usaha-usaha yang
memang sesuai dengan kaidah syariah untuk dapat terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kemudian, perluasan sukuk ritel juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan
jumlah investor karena investor dengan modal kecil juga dapat berpartisipasi dalam
investasi tersebut. Selain itu, pemanfaatan platform digital juga diperlukan agar semakin
memudahkan akses dari para calon investor. Sebagai tambahan, yang juga harus dilakukan
adalah edukasi yang terus menerus dilakukan kepada masyarakat mengenai pasar modal
syariah sehingga kesadaran masyarakat tentang instrumen saham dan sukuk semakin
meningkat.
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7. Klaster Industri Halal: Industri Halal
7.1.

Pendahuluan

Industri halal merupakan salah satu industri di dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah
yang sedang mengalami banyak pembahasan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan
mengenai peraturan terkait sertifikasi halal dan lembaga baru yang dibentuk dengan tujuan
untuk menjadi pusat koordinasi dan standarisasi jaminan produk halal. Dalam industri halal
ini akan dibahas menjadi tiga bagian: kondisi industri halal di Indonesia berdasarkan Global
Islamic Economy Indicator yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters, jaminan produk halal,
dan pengelolaan keuangan haji.
Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator, sektor industri halal dibagi menjadi enam
sub-sektor, yaitu fashion, makanan dan minuman, pariwisata, media dan rekreasi, keuangan
islam, dan kosmetik dan farmasi. Laporan ini memberikan skor dan peringkat secara
keseluruhan untuk beberapa negara, yang kemudian juga di-break down berdasarkan
sektor-sektor yang sudah disebutkan di atas. Pada laporan tahun 2019, Indonesia
menduduki peringkat ke-5 dengan nilai sebesar 49, di bawah Malaysia, Uni Arab Emirates,
Bahrain, dan Saudi Arabia dengan nilai masing-masing 111, 79, 60, dan 50,2. Walaupun
Indonesia berada di posisi ke-5, namun nilai yang dimiliki terpaut cukup jauh dari Malaysia
yang menduduki peringkat pertama.
Ditilik lebih jauh ke dalam sub-sektor dan dibandingkan dengan 14 negara lainnya,
Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk sub-sektor fashion, keempat untuk sub-sektor
pariwisata, kelima untuk keuangan islam, ke-9 untuk sub-sektor makanan dan minuman
halal, ke-10 untuk sub-sektor farmasi halal, dan ke-13 untuk sub-sektor media dan rekreasi.
Gambar 7.1. Peringkat Industri Halal Indonesia

Sumber: Global Islamic Economy Indicator, diolah kembali
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Milestones
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai produk halal, yang didorong
juga dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah, semakin berkembang pula
permintaan untuk produk halal. Sub-sektor makanan halal adalah sub-sektor yang sudah
mempunyai sertifikasi halal sebelum sub-sektor yang lain, yaitu berdasarkan Keputusan
Menteri Agama No 518/2001 mengenai pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan
pangan halal dan Keputusan Menteri No 519/2001 mengenai Lembaga Pemeriksa Pangan
Halal. Selain itu, Keputusan Menteri Agama No 519/2001 menunjuk dan mendelegasikan
pelaksanaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI). Dengan demikian, ada peraturan mengenai kelayakan penggunaan
produk bagi para konsumen untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.
Namun hal ini dirasa masih terkesan sektoral, parsial, inkonsisten dan tidak sistematis, serta
bersifat sukarela sehingga mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi
hukum yang kuat. Oleh karena itu, diterbitkan UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
(UUJPH), yang diharapkan dapat memperkuat berkembangnya industri halal karena
masyarakat merasa semakin aman dalam menggunakan produk tersebut. Dengan adanya
UUJPH ini, maka dibentuk pula Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang
diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11/10/2017.
Gambar 7.2. Alur Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Sumber: LPPOM MUI Banten 4 (2019)

Peran BPJPH ini menggantikan peran dari LPPOM MUI untuk memastikan proses sertifikasi
halal sebuah produk, namun BPJPH tetap melakukan koordinasi dengan MUI mengenai
proses sertifikasi tersebut. Gambar 7.2 menjelaskan mengenai alur proses sertifikasi halal
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http://lppom-muibanten.org/index.php?page=Statis&id=9
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LPPOM MUI, grafik 7.3 menggambarkan proses sertifikasi halal BPJPH dan MUI, dan Gambar
7.4 menggambarkan otoritas fatwa MUI di bawah UUJPH.
Gambar 7.3. Alur Proses Sertifikasi Halal BPJPH di bawah UUJPH

Sumber: Materi Sosialisasi BPJPH 5 (2019)

Gambar 7.4. Otoritas Fatwa MUI di bawah UU JPH

Sumber: Materi Urgensi Sertifikasi Halal 6 (2014)

5
6

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2019/Jetro%20110619%20-Sosialisasi%20JPH%20pptx%20(1).pdf
https://bimasjabar.files.wordpress.com/2014/12/bekasi-2014-urgen-gemar-halal-dan-pokok2-pikiran-uu-jph.ppt
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Sebagai lembaga yang lebih baru, maka BPJPH dapat tetap melakukan koordinasi dengan
LPPOM MUI, yang mana LPPOM MUI tetap akan menjadi pihak yang melakukan pemeriksaan
dan pengujian produk halal. keterkaitan antar lembaga ini ditunjukkan pada Gambar 7.5.
Gambar 7.5. Hubungan dan Koordinasi BPJPH dengan K/L lainnya di bawah UU JPH

Sumber: Materi Urgensi Sertifikasi Halal 7 (2014)

Dengan adanya lembaga baru yang terbentuk, maka terdapat juga beberapa isu mengenai
kewajiban sertifikasi halaloleh BPJPH, yaitu:
1) Tarif sertifikasi halal
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH mengatakan bahwa Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) yang merinci tarif sertifikasi produk halal sudah disepakati,
namun belum diundangkan oleh Kemenkunham. Maka, melalui Keputusan Menteri
Agama (KMA) Nomor 982 yang bersifat diskresi, diumumkan bahwa besar tarif
sertifikasi halal sementara mengacu pada tarif sertifikasi halal LPPOM MUI.
Tarif sertifikasi halal yang telah disepakati oleh Kemenag dan Kemenkeu meliputi 5
hal yakni pendaftaran, verifikasi, pemeriksaan dan pengujian, sidang fatwa, dan
penerbitan sertifikasi halal.
2) Pembentukan BPJPH tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Hal ini menunggu keputusan Kementerian PAN-RB. Saat ini, pendaftaran dilakukan
melalui PTSP Kanwil Kemenag secara offline.
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3) Kebutuhan auditor halal
Di setiap kabupaten/kota setidaknya terdapat tiga LPH dan tiga auditor. Sehingga,
dibutuhkan 1542 LPH 4626 auditor. Selama 2019, BPJPH telah melaukan MoU dengan
40 perguruan tinggi untuk membangun LPH dan Halal Center.
4) Kesulitan industri farmasi untuk mengikuti sertifikasi halal
Dalam setiap pemesanan bahan baku obat, belum tentu berasal dari tempat yang
sama karena masalah ketersediaan. Sehingga, untuk memastikan bahan baku yang
halal, yang sebagian besar masih impor memerlukan biaya yang lebih besar.
Adanya UUJPH dan pembentukan BPJPH ini dapat dikatakan sebagai sebuah keseriusan
untuk mengembangkan industri halal, yang dimulai dengan penataan sistem sertifikasi halal
bagi berbagai produk. Dengan demikian diharapkan industri halal di Indonesia juga dapat
bersaing dengan pasar di luar negeri.
7.2.

Perkembangan Terkini

7.2.1. Sub-sektor Modest Fashion
Membahas lebih rinci untuk sub-sektor modest fashion, berdasarkan data Global Islamic
Economy Report 2019/2020, jumlah pengeluaran Muslim untuk pakaian dan alas kaki
diestimasikan mencapai 283 miliar US Dollar pada tahun 2018 atau setara dengan 4.000
triliun rupiah. Jumlah pengeluaran ini diproyeksikan tumbuh sebesar 6% pada tahun 2024.
Berdasarkan report yang sama, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam sub-sektor
modest fashion, setelah UAE dan Turki, yang mana perhitungannya didasarkan pada nilai
produksi dan konsumsi di setiap negara.
Saat ini Indonesia mempunyai peringkat tertinggi dalam sektor modest fashion karena nilai
konsumsi di sektor fesyen yang tinggi (lihat Tabel 7.1), yakni mencapai 21 miliar USD pada
tahun 2018 atau setara dengan 300 triliun rupiah. Namun demikian, sangat disayangkan
Indonesia masih belum termasuk ke dalam lima negara pengekspor modest fashion terbesar
ke negara-negara OKI.
Tabel 7.1. Peringkat Konsumsi dan Ekspor untuk Modest Fashion pada 2018
Peringkat
Konsumen
Fesyen
Muslim
1
2
3

Negara
Turki
UAE
Indonesia

Total
Pengeluaran
USD 29 miliar
USD 23 miliar
USD 21 miliar

Peringkat
Ekspor ke
Negara
OKI
1
2
3

Negara
Cina
India
Turki

Total Ekspor
USD 10,6 miliar
USD 3,1 miliar
USD 2,3 miliar

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020
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Jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, sub-sektor modest fashion mengalami
pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2018. Sub-sektor modest fashion ini masih memiliki
banyak ruang untuk berkembang melihat pertumbuhan jumlah masyarakat kelas menengah
Muslim di Indonesia dan dunia, serta semakin terintegrasinya sistem distribusi dan logistik
antar daerah dan negara. Untuk dapat menangkap peluang tersebut, maka diharapkan
adanya kemampuan dari pelaku usaha dan juga regulator untuk memenuhi standar usaha di
berbagai negara sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global.
Selain itu, perlu dilakukan perencanaan pemasaran yang lebih terstruktur dengan
mempertimbangkan karakteristik dari negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Guna
mendukung pengembangan sub-sektor modest fashion di Indonesia, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Perindustrian mendukung Muslim Fashion Festival (MUFFEST) yang
meliputi kompetisi dan inkubasi untuk start-up fashion, dan penyusunan roadmap untuk
pengembangan industri fashion muslim. Diperkirakan 656 industri kecil dan menengah,
serta 60 desainer terlibat dalam acara ini (State of The Global Islamic Economy Report
2019/2020).
Gambar 7.6. Peringkat Sub-sektor Modest Fashion Indonesia
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Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2018/2019

Untuk mendukung pemasaran, produksi, dan pengiriman produk-produk dari sub-sektor
modest fashion, maka dibutuhkan dukungan keuangan yang baik dari berbagai pihak,
misalnya investor maupun regulasi terkait dengan kemudahan pajak dan peraturan lainnya.
Kemudian lebih jauh lagi, dengan adanya isu sustainability dan fast fashion yang menjadi
kritik dari banyak pihak terkait sektor fashion, maka sub-sektor modest fashion, terutama
Indonesia, dapat mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan modest fashion yang
memperhatikan bahan yang digunakan, proses yang dilakukan termasuk kondisi pekerja,
serta kemampuan untuk terlaksananya circular economy. Circular economy dalam sub-
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sektor modest fashion dapat dilakukan dengan kemungkinkan untuk mendaur ulang pakaian,
mempromosikan kegiatan pre-loved, dan kemungkinan untuk penyewaan produk-produk
fashion dibandingkan dengan pembelian yang berulang kali.
Gambar 7.7. Ekosistem Industri Halal

Source: Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

7.2.2. Sub-sektor Makanan dan Minuman Halal
Secara global, permintaan untuk komoditas halal terus meningkat, di mana berdasarkan data
Global Islamic Economy Report 2019/2020 disebutkan bahwa jumlah pengeluaran yang
dihabiskan muslim secara global untuk makanan adalah mencapai USD 1,37 triliun di tahun
2018. Pengeluaran untuk makanan dan minuman halal ini diproyeksikan akan terus tumbuh
setiap tahunnya dan diproyeksikan akan mencapai USD 2 triliun pada tahun 2024.
Sementara itu di Indonesia, berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun
2019/2020, Indonesia tidak termasuk ke dalam peringkat 10 besar dalam sektor makanan
dan minuman halal. Padahal jika dilihat dari sisi konsumsi, sebagaimana terlihat pada Tabel
7.2, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal konsumsi makanan halal, di mana
keseluruhan total pengeluaran untuk makanan halal adalah mencapai USD 173 miliar.
Tabel 7.2. Negara dengan Total Pengeluaran Terbesar untuk Konsumsi Makanan Halal
Peringkat
1
2
3

Negara
Indonesia
Turki
Pakistan

Total Pengeluaran
USD 173 miliar
USD 135 miliar
USD 119 miliar

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020

84

Kondisi tersebut disebabkan karena nilai moneter dari produksi dan konsumsi makanan dan
minuman halal di Indonesia masih cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya,
sehingga Indonesia dinilai bukan merupakan pemain utama dalam sektor makanan halal.
Selain itu, pelaku usaha di sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia juga mayoritas
merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masuk ke dalam sektor
informal, sehingga banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal
dikarenakan tidak banyaknya informasi yang mereka peroleh.
Selain itu, ada anggapan bahwa semua makanan dan minuman yang diproduksi di Indonesia,
baik perusahaan besar maupun usaha kecil, adalah halal mengingat mayoritas penduduk
Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, belum banyak yang pelaku usaha di sektor
makanan dan minuman yang memiliki keteretarikan untuk melakukan sertifikasi halal.
Meskipun demikian, data sertifikasi halal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
(lihat Gambar 7.8), yang menggambarkan jumlah perusahaan yang mendaftar sertifikasi
halal, jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan, dan jumlah produk yang tersertifikasi halal.
Grafik x menunjukkan tren yang positif di semua aspek sehingga hal ini menjadi sinyal positif
bagi perkembangan sub-sektor makanan halal di Indonesia.
Gambar 7.8. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2015-2019
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Sementara itu, jika menilik lebih jauh lagi terkait komponen di dalam sub-sektor makanan
dan minuman halal, yaitu segi keuangan (financial), tata kelola (governance), kesadaran
(awareness), dan dampak secara sosial (social), juga terdapat kenaikan nilai dari tahun ke
tahun. Dengan meningkatnya kesadaran dan membaiknya tata kelola di sub-sektor makanan
dan minuman halal di Indonesia, diharapkan pertumbuhan di sub-sektor ini semakin
meningkat.
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Gambar 7.9. Sektor Keuangan, Tata Kelola, Kesadaran, dan Sosial dari Industri Makanan &
Minuman Halal
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Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020

Selain sisi kesadaran dan tata kelola, sektor produksi juga dapat diperkuat untuk dapat
memperluas pasar ke ranah global, dimana kebutuhan akan makanan dan minuman halal di
negara-negara lain juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui standar
produk halal di berbagai negara dan sistem rantai pasokan untuk memperoleh bahan baku
serta untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Hal ini dapat didukung dengan
adanya dukungan keuangan dari berbagai pihak, misalnya investor, pembiayaan perbankan
syariah, dan peraturan pemerintah untuk memudahkan sertifikasi halal dan pengembangan
produk.
Dikaitkan dengan isu sustainability, maka sektor makanan dan minuman halal juga harus
memperhatikan ketersinambungan bahan baku, proses produksi yang baik terlebih
berkaitan dengan pekerja, dan pemerataan perolehan sumber makanan bagi seluruh
masyarakat baik domestik maupun global.
7.2.3. Sub-sektor Pariwisata
Dengan semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi secara global dan kemudahan akses
informasi, sub-sektor pariwisata menjadi salah satu sub-sektor yang mengalami
pertumbuhan, baik dalam segi volume transaksi maupun nilai tambah yang dihasilkan.
Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, jumlah wisatawan muslim dunia
mencapai 140 juta orang pada tahun 2018 dan diprediksi akan bertambah menjadi 160 juta
orang pada tahun 2020 (lihat Gambar 7.10).
Selain itu Gambar 7.10 juga menunjukkan bahwa jumlah wisatawan muslim dunia terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga potensi pengembangannya masih sangat
besar. Kondisi yang demikian membuat sub-sektor pariwisata dirasa dapat mendukung
pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah karena akan mendorong berkembangnya subsektor yang lain, misalnya makanan dan minuman, transportasi, dan akomodasi.
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Gambar 7.10. Jumlah Wisatawan Muslim di Dunia (2014-2020*)
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Sumber: Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019

Dalam sub-sektor pariwisata halal ini, Indonesia menempati peringkat ke-4 pada Global
Islamic Economic Indicator dengan nilai 52, di bawah Malaysia, UAE, dan Turki masingmasing dengan nilai 95,5; 72,7; dan 72 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7.11.
Gambar 7.11. Peringkat Pariwisata Halal Indonesia
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Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2018/19

Selain itu, pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Indonesia bahkan menempati
peringkat pertama sebagai daerah wisata halal terbaik, menempati peringkat yang sama
dengan Malaysia. Selain itu, pada GMTI 2019 juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki
peringkat teratas untuk komunikasi keseluruhan dalam berkomunikasi dengan wisatawan
Muslim, di mana indikatornya adalah dari segi kemudahan berkomunikasi, digital presence
dan jangkauan (outreach). Dalam hal ini, Indonesia mendapatkan nilai tertinggi dalam hal
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jangkauan (outreach). Selain dalam hal komunikasi, Indonesia juga menjadi negara dengan
peringkat teratas dalam hal tingkat pelayanan yang diberikan, di mana Indonesia
mendapatkan nilai sempurna pada dua indikator yaitu bandara dan tempat ibadah.
Gambar 7.12. Perolehan Nilai dan Peringkat Destinasi Wisata Halal Negara OKI
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Selain itu, pada beberapa tahun ini, beberapa daerah wisata Indonesia juga dianugerahi
penghargaan dari World Halal Tourism Award, di mana penghargaan tersebut diberikan
kepada beberapa wilayah di Indonesia seperti Lembah Sembalun, Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, yang memperoleh penghargaan destinasi bulan madu halal terbaik di dunia,
Kota Padang yang mendapat predikat destinasi halal terbaik di dunia, serta Provinsi Aceh
sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia. Dengan demikian, beberapa hal tersebut
merupakan hal yang memengaruhi posisi Indonesia di sektor pariwisata halal ini dan
menggambarkan potensi yang baik kedepannya.
Meskipun Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan
pariwisata halal, terdapat beberapa hal yang belum membuat Indonesia menjadi pilihan
wisata yaitu belum mudahnya memperoleh informasi terkait tujuan wisata di Indonesia jika
dibandingkan dengan tiga negara di peringkat teratas pada GIEI. Selain itu, masih perlunya
pembangunan infrastruktur untuk mendukung suatu wilayah, misalnya jalan darat, bandara,
dan akomodasi. Indonesia juga masih belum menjadi tujuan wisatawan jika melihat aspek
lingkungan, di mana di dalamnya terdapat indikator seperti dalam hal cuaca, larangan yang
berlaku, dan keamanan. Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang masih harus
dibenahi untuk pengembangan wisata halal di Indonesia.
Akan tetapi, masih terdapat pandangan yang negatif mengenai pariwisata halal, dimana
daerah tersebut harus menjadi Islami. Padahal yang dimaksud dengan pariwisata halal
adalah tersedianya fasilitas bagi wisatawan Muslim untuk memenuhi kewajibannya,
misalnya fasilitas shalat dan tersedianya rumah makan halal. Beberapa negara yang tidak
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masuk dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC), misalnya Jepang dan Korea Selatan,
mulai mengembangkan pariwisata yang ramah terhadap Muslim dengan adanya tempat
shalat dan rumah makan di beberapa titik.
Selain dari segi fasilitas, pariwisata halal dapat dikembangkan dengan tujuan wisata yang
memiliki sejarah berkaitan dengan Islam, dimana Indonesia memiliki potensi besar dalam
hal ini. Sejarah penyebaran Islam yang cukup besar di Indonesia dapat menjadi daya tarik
bagi wisatawan, baik lokal maupun asing, untuk berkunjung ke Indonesia dan mempelajari
sejarah tersebut. Pemerintah telah mencanangkan daerah wisata prioritas, yang mana
wisata halal dapat menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Sebagai tambahan,
pemerintah juga dapat mengidentifikasi sejarah penyebaran Islam di Indonesia, kemudian
melakukan pengembangan pariwisata dengan didasarkan pada peta tersebut.
Dengan demikian, untuk mengembangkan pariwisata halal, diperlukan strategi pemasaran,
pembangunan infrastruktur, dan pemberian pemahaman mengenai wisata halal sehingga
tidak menimbulkan kesalah pahaman. Hal-hal ini dapat didukung dengan adanya
pembiayaan yang cukup dari berbagai pihak dan pengertian mengenai keuntungan yang
akan kembali dalam jangka panjang. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pemerintah
terkait berbagai hal untuk mendukung wisata halal ini.
Namun demikian, sub-sektor pariwisata juga memiliki banyak tantangan dari internal
maupun eksternal dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, dari masyarakat
lokal hingga wisatawan yang berkunjung. Dengan mewabahnya virus yang saat ini menjadi
isu dan adanya pelarangan berpergian, maka sub-sektor pariwisata akan mengalami
penurunan yang harus dipersiapkan mitigasi dan solusinya. Selain itu, isu sustainability juga
menjadi bahasan di dalam sub-sektor pariwisata karena kaitannya dengan lingkungan,
sumber daya alam, dan masyarakat lokal. Telah diperkenalkan konsep ecotourism
(ekowisata), dimana isu sustainability ini masuk ke dalam pertimbangan pengembangan
pariwisata.
Dalam mengembangkan wisata halal, isu ini juga harus menjadi salah satu ukuran, dimana
kelestarian lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga karena kedua hal ini merupakan
sumber penghidupan secara alami untuk manusia. Selain itu pengelolaan sampah dan
limbah harus dijaga untuk mendukung kelestarian alam karena banyaknya manusia yang
hadir dan berinteraksi di daerah wisata tersebut. Kemudian, kehidupan masyarakat lokal
juga harus diperhatikan karena mereka merupakan garda terdepan dalam pengembangan
daerah wisata.
7.2.4. Sub-sektor Media dan Rekreasi
Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, Indonesia menempati
peringkat ke-13 dengan nilai 17 dalam sub-sektor media dan rekreasi kendati pun Indonesia
menduduki peringkat ke-6 dari 10 negara konsumen media Muslim terbesar dengan total
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nilai moneter mencapai 10 miliar US Dollar. Produk dan kegiatan yang masuk ke dalam subsektor media dan rekreasi adalah Islamic-themed media, film, mini-series, dan konten online.
Jika dilihat dari media konvensional, sektor ini juga merupakan sektor yang belum menjadi
prioritas bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pengemasan produk media ini sangat
penting untuk disesuaikan dengan target pasar dari penjualan produk tersebut.
Gambar 7.13. Peringkat Media dan Rekreasi Halal Indonesia
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Dengan demikian, sub-sektor media dan rekreasi halal juga mengalami kondisi yang tidak
jauh berbeda, dimana segmentasi produk media halal menjadi lebih terbatas. Untuk dapat
meningkatkan volume dari sub-sektor media dan rekreasi halal, sisi penawaran dan
permintaan harus dapat dikembangkan. Sisi penawaran atau produksi harus didukung
untuk dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa harus
merasa khawatir dengan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, produk yang diciptakan
dapat diberikan variasi untuk menyesuaikan segmentasi pasar yang beragam. Dari sisi
permintaan atau konsumsi harus diberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai produk
media yang sesuai nilai Islami dan menumbuhkan kebiasaan.
Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan sub-sektor media dan
rekreasi halal, yang dapat dimulai dari pengembangan sumber daya manusia agar mampu
menciptakan konten-konten Islami. Kemudian didukung dengan strategi pemasaran yang
tepat, dan dukungan keuangan dikarenakan sektor jasa yang masih berkembang akan sulit
untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek.
Terlepas dari perkembangannya yang relatif kecil jika dibandingkan dengan sub-sektor lain,
Gambar 7.13 menunjukkan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan pada sub-sektor
media dan rekreasi halal di tahun 2018 jika dibandingkan dengan perkembangan di tahuntahun sebelumnya yang relatif konstan. Pada bulan November 2018, tayangan web series
animasi anak yang diperkaya dengan nilai-nilai Islam hadir dan disambut dengan penuh
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antusiasme di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yakni Nussa, produksi dari rumah
animasi The Little Giantz. Saat ini, jumlah penonton Nussa telah mencapai jutaan.
Pada tahun yang sama, tepatnya pada 9-11 November 2018, sebuah ajang festival komunitas
Muslim yang diprakarsai oleh tokoh publik Indonesia digelar untuk pertama kalinya di
Indonesia. Festival yang menyajikan kajian-kajian agama oleh para ulama, sharing session
kisah hijrah artis-artis Indonesia yang juga dilengkapi dengan berbagai produk fashion dan
sajian makanan dan minuman halal dan dikenal dengan nama HijrahFest berhasil
mendatangkan 12.000 pengunjung pada gelaran pertamanya. Hal ini diharapkan akan
menjadi tonggak awal perkembangan sub-sektor media dan rekreasi halal di Indonesia.
7.2.5. Sub-sektor Keuangan Islam
Indonesia menempati peringkat kelima dengan nilai 54 dalam sub-sektor keuangan Islam,
di bawah Malaysia, Bahrain, UAE, dan Saudi Arabia dengan nilai masing-masing sebesar
147,9; 78; 70,7; dan 57. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang cukup besar,
peringkat ini yang diperoleh Indonesia termasuk yang belum memuaskan. Namun demikian,
ini dapat berarti bahwa sub-sektor keuangan Islam di Indonesia masih mempunyai ruang
yang sangat besar untuk berkembang. Perkembangan dan langkah ke depan dari industri ini
dibahas lebih lengkap pada bagian Klaster Keuangan Komersial Islam dan Klaster Keuangan
Sosial Islam.
Isu sustainability dapat menjadi bagian dari pengembangan keuangan Islam, dimana produk
keuangan Islam dapat ditujukan untuk pengembangan kegiatan yang mendukung
kelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7.2.6. Sub-sektor Farmasi dan Kosmetik Halal
Sub-sektor terakhir di industri halal adalah sub-sektor farmasi dan kosmetik halal.
Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, sub-sektor farmasi
dan kosmetik halal di Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan nilai 10, dimana
peringkat pertama ditempati oleh UAE dengan nilai sebesar 81,3. Hal ini menunjukkan
bahwa sub-sektor farmasi dan kosmetik halal masih mempunyai banyak ruang untuk
pengembangan untuk dapat mempunyai posisi sebaik UAE. Namun demikian, Gambar 7.14
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan peringkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan
adanya peningkatan konsumsi dan produksi produk farmasi dan kosmetik halal Indonesia,
serta mampu bersaing dengan produk lainnya.
Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sub-sektor farmasi dan kosmetik halal, maka perlu
diketahui mengenai panduan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh sub-sektor ini.
Terkait dengan karakter, produk farmasi halal mempunyai ketentuan sebagai berikut8: (1)
8

Bahan presentasi ‘Tantangan Industri Farmasi dalam Implementasi Sertifikasi Halal’ oleh Slamet Ibrahim S –
Sekolah Farmasi ITB (https://farmasiindustri.com/wp-content/uploads/2019/04/Simpo-29_35-Slamet-IbrahimTantangan-Industri-Farmasi-dalam-Implementasi-Sertifikasi-Halal.pdf?x83221)
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dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU JPH); (2) memenuhi persyaratan terkait
dengan kualitas dan berkhasiat, serta terdaftar di BPOM RI; (3) memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh Fatwa MUI No 30 Tahun 2013; (4) dibuat dari bahan yang halal dan tidak
tercampur dengan bahan haram; dan (5) tidak terkontaminasi dengan bahan haram/najis
selama proses produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi.
Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan kompleksitas di dalam industri farmasi dalam
memenuhi kriteria kehalalan yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa faktor, di
antaranya bahan baku yang masih diperoleh dari berbagai negara dan fasilitas produksi,
penyimpanan, dan rantai pasok yang tidak sepenuhnya terbebas dari unsur haram (Ibrahim
S, 2019). Oleh karena itu, diperlukan banyak perbaikan dan pengembangan di berbagai lini
di sub-sektor farmasi dan kosmetik halal.
Namun demikian, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim mengenai
kehalalan produk farmasi dan kosmetik, maka hal ini akan mendukung percepatan
perbaikan di sub-sektor farmasi dan kosmetik halal untuk memenuhi kriteria kehalalan
produk. Dengan semakin baiknya pengembangan sub-sektor tersebut, selain mampu untuk
memenuhi kebutuhan lokal, diharapkan produk-produk ini dapat dipasarkan secara global
untuk menangkap pasar dari masyarakat Muslim di luar negeri.
Gambar 7.14. Peringkat Industri Farmasi dan Kosmetik Halal Indonesia
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Terkait dengan perbaikan di sub-sektor farmasi dan kosmetik halal di Indonesia, maka hal
ini dapat dirinci dari segi produksi maupun konsumsi. Segi produksi harus dikuatkan dengan
dukungan untuk bagian penelitian dan pengembangan (litbang) dalam menemukan
dan/atau merekayasa bahan baku farmasi dan kosmetik yang sesuai dengan aturan Islam.
Kemudian, penguatan juga harus dilakukan dalam hal pemasaran dan branding, dimana
merk atas produk farmasi dan kosmetik halal ini mempunyai keunggulan di pasar untuk
bersaing dengan merk lainnya yang sudah lebih terkenal.
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Dari segi konsumsi atau permintaan, hal ini dapat dikuatkan dengan kemudahan
memperoleh produk farmasi dan kosmetik halal. Hal ini akan berhubungan dengan rantai
pasokan, yang harus dikembangkan oleh produsen dengan dukungan dari berbagai pihak.
Kemudian yang penting untuk mendukung pengembangan sub-sektor ini adalah adanya
pendanaan dari berbagai investor, termasuk perbankan syariah, dan juga regulasi dari
pemerintah.
Sebagai tambahan, sub-sektor farmasi dan kosmetik halal juga terkena isu sustainability
dimana bahan baku yang digunakan diharapkan untuk aman bagi alam sehingga hal ini juga
harus menjadi perhatian dari pelaku di sub-sektor farmasi dan kosmetik halal.
7.3.

Peluang dan Tantangan

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa industri halal di Indonesia masih
mempunyai ruang yang sangat besar untuk berkembang sehingga dibutuhkan strategi yang
tepat dan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa tantangan di dalam industri halal adalah:
(1) masih banyaknya pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah, terutama di sub-sektor
fesyen dan makanan-minuman;(2) masih belum lengkapnya fasilitas pendukung dalam hal
pariwisata dan beberapa faktor lainnya, misalnya ketidakstabilan cuaca dan situasi
kemanan; (3) belum berkembangnya sub-sektor media dan rekreasi pada umumnya di
Indonesia; dan (4) kompleksitas produk farmasi dari perolehan bahan baku hingga sampai
di konsumen.
Namun demikian, industri halal mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang
lebih baik lagi dikarenakan: (1) kemampuan konsumsi dalam negeri yang besar, sehingga
produksi dalam skala ekonomi dapat juga memenuhi kebutuhan ekspor; (2) lanskap alam
Indonesia yang sesuai untuk menjadi tempat wisata; (3) kesadaran masyarakat mengenai
produk halal dari makanan hingga kosmetik. Oleh karena itu, berbagai tantangan, peluang,
serta isu yang berkembang dalam skala lokal maupun global harus mampu ditangkap oleh
berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan industri halal di Indonesia.
Dengan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), diharapkan
koordinasi berbagai pihak dan regulasi untuk pengembangan industri halal dapat terus
dilakukan. Sebagai tambahan, dengan berbagai dinamika yang terjadi secara domestik dan
global yang dapat mempengaruhi industri halal di Indonesia, maka mitigasi dan antisipasi
dapat disiapkan ketika dilakukan strategi pengembangan.
7.4.

Strategi dan Rekomendasi

Dikarenakan industri halal sangat berkaitan dengan rantai pasokan, yang menghubungkan
bahan baku hingga konsumen, maka strategi yang dapat dikembangkan adalah ketersediaan
bahan baku, proses produksi yang handal, strategi pemasaran, dan kemudahan konsumen
untuk memperoleh produk. Namun sebelum itu semua, pelaku usaha perlu menetapkan
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konsep produk dan competitive advantage yang dapat ditawarkan oleh produk halal
tersebut. Kemudian terkait dengan ketersediaan bahan baku untuk berbagai sub-sektor, hal
ini dapat dipastikan dengan adanya kerjasama dengan supplier. Untuk proses produksi harus
dipastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan kaidah syariah dan berorientasi pada
keseluruhan stakeholders. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan memetakan target
pasar beserta segmentasinya, yang kemudian dapat digunakan untuk menetapkan strategi
yang perlu dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi pada informasi yang diterima oleh
konsumen. Untuk kemudahan konsumen dalam memperoleh produk, hal ini dapat dilakukan
dengan adanya kerjasama dengan pihak retail, penjualan secara online melalui e-commerce,
dan kerjasama dengan sektor logistik dalam hal pengiriman.
Untuk mendukung terlaksananya hal-hal di atas, dukungan keuangan juga perlu diberikan
misalnya dengan pembiayaan syariah yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan bank
dan non-bank syariah kepada para pelaku usaha. Selain itu, edukasi kepada masyarakat
mengenai definisi produk halal juga diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman
mengenai tujuan adanya produk halal. Contohnya adalah debat mengenai pariwisata halal,
dimana ada anggapan bahwa hal ini untuk meng’islam’kan suatu daerah wisata. Padahal
yang dimaksudkan adalah tersedianya fasilitas bagi pengunjung yang beragama Islam untuk
shalat dan mendapatkan makanan halal.
Selain itu, kejelasan regulasi terkait sertifikasi halal sangat diperlukan bagi para pelaku
usaha sehingga dapat mempermudah pelaksanaan produksi produk halal. Selain itu,
sosialisasi informasi mengenai produk halal juga dapat diberikan secara lebih luas kepada
masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan produk halal.

94

KLASTER INDUSTRI HALAL:
HAJI DAN UMROH
Disusun oleh:
Nur Dhani Hendranastiti
Muhammad Habibullah Iskandar

95

8. Klaster Industri Halal: Haji dan Umrah
8.1.

Pendahuluan

Haji merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang melibatkan banyak sumber daya
ekonomi dengan dilakukannya setiap tahun dengan jumlah yang banyak. Haji adalah rukun
Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah
tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu (UU No.8 tahun
2019). Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 220
juta jiwa, memiliki potensi yang besar dalam ekonomi dari ibadah haji ini. Kuota haji yang
diberikan kepada Indonesia dari pemerintah Saudi Arabia pada tahun 2020 adalah sebesar
231.000 jiwa, dimana hal tersebut dapat meningkat mencapai 250.000 jiwa. Kuota tersebut
merupakan kuota terbesar yang diperoleh sebuah negara, namun hal ini masih jauh di bawah
jumlah pendaftar ibadah haji Indonesia yang mencapai sekitar 4,25 juta jiwa (Kemenag).
Dengan selisih yang besar antara pendaftar dan kuota yang diperoleh, hal ini menyebabkan
waktu tunggu untuk ibadah haji di Indonesia secara rata-rata mencapai 18 tahun, dengan
masa tunggu terlama yaitu 41 tahun untuk kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Gambar 8.1. Perkembangan Regulasi Haji di Indonesia

Sumber: Buku BPKH (2020)

Sebagai salah satu Ibadah yang melibatkan banyak sumber daya ekonomi, pemerintah telah
mengeluarkan beberapa Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan haji.
Pada era reformasi, dengan berdasarkan ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-
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pokok reformasi, menghasilkan UU No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan ibadah
haji, dimana Kementerian Agama bertindak sebagai regulator, operator, dan pengawas
kegiatan haji. Hal tersebut menciptakan inefisiensi karena adanya conflict of interest di
dalamnya. Selanjutnya payung hukum tersebut digantikan oleh UU No. 13 tahun 2008
mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam UU tersebut telah terjadi pemisahan antara
fungsi regulator (Kementerian Agama), operator (Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah),
dan pengawas (Komisi Pengawas Haji Indonesia). Walaupun sudah dilakukan pemisahan
dari fungsi-fungsi tersebut, namun secara umum fungsi tersebut masih berada dalam kuasa
Kementerian Agama (Dewi dan Wibisono, 2012). Pada tahun 2019, Undang-Undang tersebut
digantikan oleh UU No. 8 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam
peraturan yang baru ini terdapat perbedaan fungsi dalam pengawasan, dimana dalam
peraturan sebelumnya pengawasan dilakukan oleh KPHI, namun sekarang pengawasan
dilakukan oleh pengawas internal (aparat pengawas internal pemerintah) dan eksternal
(DPR, DPD, dan BPK). Adanya UU No. 8 tahun 2019 tersebut diharapkan mampu mengurangi
dominasi Kementerian Agama sehingga tata kelola ibadah haji menuju arah yang lebih baik.
Terkait dengan jamaah haji, jamaah haji Indonesia merupakan jamaah terbanyak dari
seluruh dunia, yaitu dengan jumlah pendaftar sebesar 4,25 juta jiwa. Seseorang dapat
menjadi calon jamaah haji atau terdaftar dalam masa tunggu jika dapat memenuhi beberapa
syarat administrasi dan setoran awal sebesar Rp 25 juta atau yang disebut dana haji praktis.
Kecilnya kuota dan banyaknya pendaftar haji menyebabkan banyak dana jamaah yang tidak
terpakai atau menjadi dana mengendap. Sebelum tahun 2006, dana haji yang disetorkan
langsung masuk ke dalam rekening Kementerian Agama di Bank Indonesia (BI) tanpa
mendapatkan manfaat, tetapi hanya mendapatkan jaminan konversi ke US dollar. Setelah
tahun 2006, dana haji disimpan pada Bank Penerima Setoran (BPS) dalam bentuk giro,
tabungan, dan deposito. Pada tahun 2008, terdapat UU No. 13 Tahun 2008, dimana di
dalamnya terdapat peraturan yang mendorong agar dana haji digunakan secara produktif
sehingga dapat menghasilkan return. Hal tersebut merupakan langkah awal penggunaan
dana haji yang lebih produktif, salah satu bentuknya adalah investasi dana haji ke dalam
Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk pada tahun 2009 menggunakan akad Ijarah alkhadamat dengan metode private placement. Dana praktis tersebut memiliki nilai yang
cukup besar, melebihi Rp 90 triliun . Hal tersebut membuat pemerintah menerbitkan UU No.
34 Tahun 2014 mengenai Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Berdasarkan UU tersebut, BPKH merupakan badan hukum publik yang melakukan
pengelolaan keuangan haji, dimana keuangan haji merupakan segala hak dan kewajiban
pemerintah yang dapat dinilai dengan uang dan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Lembaga ini memiliki tugas yang terdiri dari penerimaan, pengembangan, pengeluaran,
hingga pertanggungjawaban keuangan haji kepada presiden melalui menteri. Berdasar UU
No.34 Tahun 2014 pasal 22, BPKH memiliki empat fungsi sebagai berikut: 1) Perencanaan
penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; 2) Pelaksanaan penerimaan,
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pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; 3) Pengendalian dan pengawasan
penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan 4) Pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan
Haji. BPKH dapat melakukan investasi kepada berbagai macam bentuk investasi dengan
memperhatikan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Bentuk
organisasi BPKH terdiri dari badan pelaksana dan badan pengawas. Badan pelaksana terdiri
dari tujuh anggota dengan ketua Dr. Anggito Abimanyu M.Sc. Badan Pengawas juga memiliki
jumlah anggota yang sama, yaitu tujuh anggota dengan ketua Dr. Yuslam Fauzi SE, MBA.
Haji sebagai kewajiban bagi umat Islam memberikan potensi yang besar dalam ekonomi,
namun di sisi lain kuota yang terbatas menyebabkan waktu tunggu mencapai rata-rata 18
tahun secara nasional. Waktu tunggu yang lama tersebut memberikan peluang lain bagi
industri haji, yaitu ibadah Umrah. Berdasarkan Undang-Undang, Umrah adalah berkunjung
ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan
melakukan tawaf, sai, dan tahalul. Ibadah Umrah menjadi salah satu alternatif bagi umat
muslim Indonesia untuk berkunjung ke Baitullah selain haji. Berdasarkan data dari Asosiasi
Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), pertumbuhan
jamaah umrah mengalami peningkatan sebesar 68% selama lima tahun, 2013-2018, dengan
jumlah sekitar satu juta orang pada tahun 2017-2018. Perkembangan industri ini juga
terlihat dari tumbuhnya start-up dan perusahaan digital lain dalam penyelenggaraan
kegiatan umrah. Berdasarkan perhitungan kasar dimana harga perjalanan Umrah termurah
menurut AMPHURI adalah Rp 20 Juta, maka perputaran yang terjadi pada industri ini
mencapai Rp 20 Triliun rupiah setiap tahunnya. Selain itu, perkembangan industri ini juga
dapat meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah sebagaimana yang
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Ekonomi dan Industri Syariah Komite Nasional
Keuangan Syariah (KNKS), Afdhal Aliasar, dimana perkembangan harus dilakukan secara
inovatif dengan menggunakan alat pembayaran syariah atau pembiayaan syariah terhadap
catering yang disiapkan untuk jamaah Indonesia.
8.2.

Kondisi Terkini

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia menempatkan haji sebagai salah satu
potensi besar bagi perekonomian nasional. BPKH dibentuk untuk melakukan efisiensi dan
efektivitas dari penggunaan keuangan haji. Menggunakan kalkulasi sederhana dana yang
terkumpul dari haji, dengan 4,25 juta jiwa pendaftar dan asumsi terendah seluruh pendaftar
membayar Rp 25 Juta, maka dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 106,2 Triliun rupiah.
Biaya haji di Indonesia sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibayar
oleh jamaah haji, dimana kekurangannya diambil dari dana manfaat atau tabungan jamaah
haji yang belum berangkat. Berdasarkan pernyataan Ketua Panitia Kerja BPIH Komisi VIII,
Marwan Dasopang, biaya riil yang dikeluarkan untuk haji sebesar Rp69.174.167,00,
sedangkan jamaah hanya akan membayarkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
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sebesar Rp35.235.602,00 atau sekitar 51% dari biaya riil. Dengan demikian, selisih sebesar
Rp34.000.000,00 ditutupi dari jamaah haji yang belum berangkat. Oleh karena masih terjadi
subsidi silang pada dana haji, maka peran BPKH sangat krusial untuk membuat dana haji
yang diam menjadi produktif sehingga dapat menutupi kekurangan dana biaya riil.
Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan haji adalah biaya penerbangan, akomodasi
dan transportasi, living cost, dan biaya lain di dalam negeri dengan komposisi masing-masing
sebesar 46%, 34%, 6%, dan 14% secara berurutan. Hanya komponen biaya lain di dalam
negeri yang dibayarkan dalam mata uang rupiah, sedangkan tiga biaya yang lain dibayarkan
dalam mata uang USD dan Saudi Riyal. Di sisi penerimaan, seluruh penerimaan diterima
dalam mata uang rupiah sehingga dimungkinkan adanya selisih dari nilai tukar ketika biaya
haji masa pembayaran biaya haji.
Terkait dengan kuota haji, kuota Haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, namun
pada lima tahun terakhir tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap jumlah kuota
tersebut, seperti pada Gambar 8.2.
Gambar 8.2. Kuota Haji Indonesia 2015-2020

Sumber: BPKH (2019)

Terlihat dari gambar 7.1, terjadi tren peningkatan dalam jumlah kuota haji Indonesia.
Peningkatan terbesar adalah pada tahun 2016-2017, yaitu meningkat sekitar 31% menjadi
221 ribu jiwa. Tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 214 ribu jiwa, akan tetapi pada tahun
2020 diprediksi akan mengalami peningkatan mencapai 231 ribu jiwa dan menjadi kuota
terbanyak Indonesia sepanjang sejarah.
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Gambar 8.3. Dana Kelolaan Haji

Sumber: BPKH (2019)

Salah satu fungsi yang dimiliki BPKH sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan
keuangan haji adalah penerimaan dana haji. Dana kelolaan menjadi salah satu target dalam
rencana strategis lima tahun yang disusun oleh BPKH pada tahun 2017. Kinerja dana
kelolaan terlihat di dalam Gambar 7.2.
Rencana dana kelolaan selama lima tahunan tersebut ditargetkan mengalami kenaikan
setiap tahunnya. Tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp145,4 triliun atau berkembang
sebesar 51% dari tahun 2017. Berdasarkan data realisasi, BPKH selalu melampaui target
dari dana kelolaan haji, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp103 Triliun atau mencapai
107%. Melebihinya target juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019 sehingga dapat dikatakan
bahwa BPKH memiliki performa yang baik untuk target dana kelolaan tersebut.
Gambar 8.4. Nilai Manfaat

Sumber: BPKH (2019)
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Target kedua dari BPKH dalam bidang finansial adalah nilai manfaat dana kelolaan. Nilai
manfaat adalah hasil dari kelolaan investasi yang dilakukan oleh BPKH, terangkum dalam
Gambar 8.4.
Berdasarkan gambar 8.4, target dana nilai manfaat mengalami tren kenaikan dalam
perencanaan lima tahunan. Realisasi dari target ini pada tahun 2018 hanya mencapai 85
persen, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 mampu untuk mencapai target. Pada tahun
2020, ditargetkan nilai manfaat akan mencapai Rp8 triliun. Performa ini akan
mempengaruhi target BPKH lainnya, yaitu pelayanan kepada jamaah, dimana salah satunya
menurunkan indirect cost terhadap nilai manfaat, dari 95% pada tahun 2017 menjadi 60%
pada tahun 2022. Indirect cost adalah dana nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi
kekurangan BPIH terhadap pengeluaran riil jamaah haji. Namun berdasarkan siaran pers
BPKH, dana untuk indirect cost setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti terlihat
dalam Gambar 8.5.
Gambar 8.5. Komposisi Biaya Haji

Sumber: BPKH (2019)

Dari Gambar 8.5 terlihat perbandingan direct cost dengan indirect cost, dimana proporsi
indirect cost mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019, indirect cost mempunyai rasio
sebesar 97% terhadap nilai manfaat atau Rp7 triliun, dengan asumsi jamaah haji reguler
Indonesia sebanyak 200.000 orang dan subsidi sekitar Rp35 juta.
8.3.

Peluang dan Tantangan

Pada tahun ini, Indonesia melalui Kementerian Agama bermaksud untuk meningkatkan
kuota Haji menjadi 231.000 jamaah. Pada tahun 2019, Indonesia mendapat kuota Haji
sebesar 214.000 dengan tambahan 20.000 jamaah berdasarkan kebijakan Raja Salman,
namun tahun 2020 Indonesia berusaha mendapatkan 231.000 jamaah sebagai kuota dasar
Haji. Sebagaimana dikutip di dalam detik.com, pada Desember 2019 lalu telah terjadi
penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Agama RI
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dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dimana menjelaskan kuota haji adalah sebesar
221.000 jamaah. Pada Januari 2020, Komisi VIII DPR RI menemui pemerintah Arab Saudi
dengan mendiskusikan kembali kuota haji, terdapat respon positif menurut Ace Hasan
Syadzily, Wakil komisi VIII, sehingga mungkin dapat mencapai 250.000 jiwa. Peningkatan
kuota bagi Indonesia merupakan kabar baik karena dapat menurunkan waktu tunggu untuk
Ibadah Haji, namun di sisi lain juga menjadikan subsidi pemerintah menggunakan nilai
manfaat meningkat.
Pada Januari 2020, DPR telah menetapkan BPIH pada tahun 2020, yaitu sebesar
Rp35.235.602 per jamaah reguler, dimana biaya tersebut tidak berbeda dengan tahun
sebelumnya. Biaya riil haji mencapai Rp69.174.167, kekurangan dari biaya riil tersebut
ditutupi oleh dana manfaat sebesar Rp33.938.565 per jamaah, sehingga total dana manfaat
yang digunakan dan telah disepakati sebesar Rp7,1 triliun dengan asumsi
memberangkatkan 211.000 jamaah reguler. Penetapan BPIH tersebut dibarengi dengan
peningkatan dari layanan terhadap jamaah dengan peningkatan makan menjadi 50 kali,
dimana sebelumnya hanya 40 kali. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana manfaat
masih berada pada posisi break even point sehingga nilai manfaat dari pengelolaan haji harus
ditingkatkan agar dana jamaah yang belum berangkat tidak digunakan untuk keberangkatan
jamaah tahun berjalan.
Kenaikan nilai manfaat tersebut akan disesuaikan dengan proporsi dari investasi yang
dilakukan oleh BPKH sesuai dengan rencana strategis, seperti Gambar 8.6.
Gambar 8.6. Proporsi Investasi Dana Haji 2020

Sumber: BPKH (2019)

Dari Gambar 7.5 terlihat bahwa sebesar 65% dana akan disalurkan kepada investasi yang
lebih berisiko sehingga dapat memperoleh return yang lebih besar dibandingkan hanya
dalam bentuk tabungan pada BUS/UUS (Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah) dan emas.
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Realisasi hal tersebut telah mencapai 56% investasi dan 44% penempatan berdasarkan
laporan BPKH per Oktober 2019. Investasi yang akan dilakukan oleh BPKH selama 2020
akan terfokus pada:
-

Investasi langsung hotel, transportasi dan catering di Makkah dan Madinah;

-

Bekerja sama dengan DJPHU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh)
dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam upaya rasionalisasi dan efisiensi BPIH;

-

Diversifikasi portofolio Syariah akan terus diupayakan dengan pendalaman
instrumen bersama BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

-

Pengajuan permohonan kepada Kemenkeu terkait pengecualian pajak dalam
penempatan dan investasi keuangan haji sebagaimana layaknya diberikan pada
Lembaga keuangan sejenis di Indonesia;

-

Sosialisasi kepada stakeholder.

Kerjasama investasi telah dimulai dengan kerjasama Partnership Agreement dengan
International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), yang merupakan group dari Islamic
Development Bank (IsDB). Perjanjian ini adalah terobosan awal BPKH sebagai sophisticated
investor kelas dunia dalam instrumen ITFC Sovereign Energy Fund senilai US$ 25 juta.
Kerjasama investasi lainnya akan menargetkan holding company yang berada di Arab Saudi.
Isu lain yang harus diperhatikan dari industri Haji dan Umrah adalah Saudi Vision 2030 yang
menargetkan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak hanya bertopang pada minyak, namun juga
pada industri lainnya, salah satunya adalah pariwisata dan terkhusus umrah. Saudi Vision
2030 telah menghasilkan rencana strategi “The Heart of The Arab and Islamic Worlds, The
Investment Powerhouse, and The Hub Connecting Three Continents” dengan program seperti:
-

Sektor privat dapat berkontribusi di seluruh perjalanan pengunjung;

-

E-Visa bagi 49 negara;

-

High speed rail link Mekah-Madinah;

-

Smart Card;

-

Hajj Bank Card.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan inbound terhadap Arab Saudi dari 1,8 juta jiwa
pada 2018 menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2030. Hal tersebut menjadi salah satu faktor
yang dapat meningkatkan kemudahan akses Umrah, sehingga akan meningkatkan juga
industri travel tanah air terutama Umrah.
8.4.

Strategi dan Rekomendasi

Berbagai tantangan dan peluang yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya dapat
dikelompokkan menjadi tiga poin, yaitu pengurangan indirect cost, sosialisasi secara jelas
kepada jamaah haji maupun masyarakat umum mengenai direct cost dan indirect cost, dan
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peningkatan investasi langsung di Saudi Arabia. Ketiga tantangan tersebut perlu
diselesaikan untuk mencapai tujuan paling utama, yaitu peningkatan kepuasan jamaah haji.
Untuk itu, BPKH dapat melaksanakan beberapa kegiatan untuk memberikan penjelasan
mengenai struktur biaya penyelenggaraan haji, komponen biaya yang dikeluarkan, dan
bagaimana biaya haji dikelola sehingga semua pihak mempunyai pemahaman yang sama.
Diharapkan masyarakat dapat memahami dan membantu pengelolaan dana haji. Selain itu,
perlu adanya regulasi untuk investasi dalam mata uang USD dan Saudi Riyal sehingga dapat
mengurangi fluktuasi perbedaan nilai tukar ketika biaya haji harus dibayarkan. Hal ini tentu
saja tetap harus memperhatikan risiko dan return yang dapat diperoleh dari produk
investasi tersebut.
Rekomendasi lain yang dapat diberikan adalah dengan melakukan investasi langsung di
Saudi Arabia, terutama untuk akomodasi, transportasi, dan catering. Dengan jumlah jamaah
haji yang paling banyak dibandingkan negara lain, akan lebih baik pemerintah Indonesia
untuk mempunyai fasilitas milik negara dengan harapan bahwa keberadaan fasilitas
tersebut dapat menurunkan biaya pelaksanaan haji. Selain itu pelaksanaan haji, fasilitas
tersebut juga dapat digunakan untuk pelaksanaan umroh, dimana banyak jamaah dari
Indonesia yang berangkat umroh setiap tahunnya. Jika hal-hal tersebut dapat mengurangi
biaya pelaksanaan haji dan meningkatkan return untuk investasi dana haji, maka diharapkan
dapat meningkatkan manfaat dan kepuasan dari para jamaah haji.
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