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SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI MODEL BARU SUMBER
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Mas Rahmah, Trisadini Prasastinah Usanti
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji "Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Model

aru Sumber Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)'"

Penelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan pentingnya pengembangan dan

:mberdaayan UMKM mengingat peran strategis UKM dalam menggerakkan perekonomian

asional, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pentingnya

engembangan dan pemberCayaan UMKM tidak diikuti dengan peningkatan ketersediaan

rodal/likuiditas Permasaahan klasik pemberdayaan dan pengembangan UMKM adalah akses

embiayaan yang rendah. Kesulitan pembiayaan untuk pengembangan UMKM antara lain

isa dipecahkan dengan penerbitan Sukuk (surat berharga syaria) guna menjaring dana

rvestor yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengembangan dan

,emberdayaan UMKM. Sukuk telah terbukti banyak digunakan baik oleh perusahaan oleh

,emerintah dalam menjaring dana investor untuk pembiayaan proyek pembangrrnan dan

rcngembangan. Untuk itu penelitian ini dirasa penting karena berlujuan mencari model baru

rcmbiayaan bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang efektif dan efisien melalui

iukuk.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini mengkaji peran Sukuk sebagai

nodel baru pembiayaan UMKM, termasuk meneliti model Sukuk yang ideal untuk

rembiayaan UMKM serta peran dan kesiapan Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini

nemberikan akses pembiayaan UMKM dalam menerbitkan Sukuk.

Penelitian ini bersifat juridis normatif dan empiris dengan menggunakan meteode

penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute

approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan

perbandingan(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
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rnelaah peraturan perundangan yang terkait dengan Sukuk khususnya Undang-Undang

rmor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), sedangkan

,ndekatan konseptual dilakukan dengan menganalisa konsep tentang Sukuk sebagai surat

:rharga syariah, pembiayaan dan UMKM. Pendekatan perbandingan untuk mencari

)rsamaan, perbedaan serta keuntungan dan kelebihan surat berharga syariah dengan yang

>nvensional . Selanjutnya bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer

:rupa peraturan perundang-undangan (khususnya yang terkait dengan penerbitan Sukuk)

m bahan hukum sekunder (buku, literatur, jurnal, dll). Bahan hukum tersebut selanjutnya

iinventarisasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitik. Untuk melengkapi hahan

ukum tersebut, dikembangkan penelitian yang bersifat partisipatif Qtarticipatory research)

relalui diskusi-diskusi dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain bahwa potensi dan peran Sukuk

ebagai model baru pembiayaan UMKM sangat mungkin dikembangkan mengingat Sukuk

elah menjadi instrumen investasi yang mendapat respon dan animo dari masyarakat yang

angar tinggi. Sedangkan model Sukuk yang mungkin diterbitkan dapat berupa Sukuk yang

likeluarkan oleh pemerintah (sovereing Sukuk) karena lebih aman dan diminati oleh investor,

neskipun model Sukuk yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro dianggap yang

laling mengena karena dapat berdampak langsung bagi pembiayaan UMKM. Dilihat dari

enis asetnya, sukuk yang paling efektif dan efesien dalam menjamin pembiayaan UMKM

ndalah Sukuk al Ijarah mengingat Sukuk ini dijamin dengan aset fisik, bukan aset yang

berupa tagihan keuangan dan Underlying assel 
.dapat 

ditransfer kepemilikannya kepada

investor sehingga segala risiko untung rugi ditanggung oleh investor.



SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI MODEL BARU SUMBER

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Mas Rahmah, Trisadini Prasastinah Usanti
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

SUMMARY

This research aims at analyzing "Sukuk (Islamic investment instrument) As a

Iew Model for financing Small Medium Enterprises (SME). "

The research was based on the need and importance of the developing and

,mpowering SMEs due to the strategic role of SMEs in accelerating the national economy,

,educing poverty and improving social welfare. However, The importance of the SMEs

levelopment and empowerment is not folloved by increasing the availabiliry of capital /
,iquidity as an classic problem since SMEs has low access to credit financing. Financing

zroblem for SMEs development, among others, can be solved by the issuance o.f Sukuk to

tttract investor funds (pubtic .fund) for financing the tlevelopment and empowerment of

SMEs. Sukuk has been widely used both by the company and Government in prosecuting

investor funds to finance many development projects. Therefore, this research has

significance to find new models of financing for SMEs development and empowerment by

issuing Sukuk.

To achieve this purpose, this research examines the role of Sukuk as a new model

for financing SMEs, including to find the ideal models of Sukuk for SME financing, and

the role Microfinance Institutions as currenlly providing easier access to financing for

SMEs in issuing Sukuk.

This study is a legal research nsing statute approach, conceplual and comparalive

approach. Sratute approach is undertaken by reviewing related legislation (particularly Act

Number 19 Year 2008 concerntng Sovereign Sukuk), u'hile the conceptual approach is

conducted by analyzing the concept of Sukuk as Islamic securities, /inancing and SMEs'

Comparative opproach is important in looking .for the similarities, differences, including the

cost and benefit betu,een Islamic securities/investmenl and cont'enlional one. Furthermore,

legal resources include primary legal materials in rhe form of legislation (in particular

related to the issuance of Sukuk) and secondary legal materials (bool<s, literature, iournals,



:.). Legal resources are collected and then analyzed in descriptive and analytical

rangement. To complement the legal materials, participatory research has been

veloped through discussions and interviews with a number of stakeholders and relevant

spondents.

This study concludes that the potential and role of sukuk as a new model offinancing

'SMEs is promising since most Sukuk issuance has got very positive response from

vesrosr and the demand of Sukuk indicates very high rates. This resource also has

mcluding remarks that Sukuk issued by lhe government (sovereing Sukuk) is more

rcure and a ractfue ro investors, alihough the model of Sukuk issued by MicroJinance

tstitutions considered the most striking because it can have a direct impact for sME

nancing.
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Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti

iapat menyelesaikann draft laporan akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun

.nggaran 2013 dengan judul "Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Model Baru Sumber

)embiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)."

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor

Jniversitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah

nemberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan

lenelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah

nemberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga draft laporan

rkhir penelitian bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Draf laporan akhir ini antara lain menguraikan latar belakang pentingnya

pembiayaan untuk tujuan pengernbangan dan pemberdaayan UMKM mengingat peran

strategis UKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengurangi angka kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Draf laporan akhir penelitian ini juga menguraikan

tentang potensi dan peran Sukuk untuk pembiayaan UMKM. Pada akhimya laporan

penelitian ini bertujuan mencari model baru pembiayaan bagi pengembangan dan

pemberdayaan UMKM yang efektif dan efisien melalui Sukuk.

Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa draf laporan akhir penelitian yang

dituangkan belum sesempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik

dan saran demi penyempurnaan penelitian ini.
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BAB I

PENDAHI]LUAN

A. Latar belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) mempunyai peran sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi

nasional bahkan menjadi penyelamat pemulihan ekonomi nasional sejak krisis 1997 serta

menunjukkan ketangguhan menghadapi krisis ekonomi. Peran strategis UMKM terlihat

dari populasinya yang mendominasi kegiatan ekonomi Indonesia yang mencapai 48,39

unit atau 99,85 yo dari keseluruhan pelaku usaha.r UMKM.luga telah memberikan

kontribusi sangat signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan

menyumbangkan porsi 56, 73 yo.2 Di samping itu UMKM telah memberikan kontribusi

besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 99, 4 yo karena umumnya bergerak di sektor

pertanian, bangunan, perdagangan, restoran yang paling banyak menyerap tenaga kerja.3

UMKM juga menjadi penyeimbang pemerataan pendapatan dan menjadi sandaran hidup

masyarakat miskin yang jumlahnya beSar sehingga berperan dalam pengurangan angka

kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ikut meningkatkan kesejahteraan

sosial.

Mengingat peran stategis UMKM tersebut, maka UMKM perlu lebih

dikembangkan dan diberdayakan khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan

tSri Lestari Hs (2010), "Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)", Makalah,h.I

2 tbtd

' tbid.

.
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meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya pengurangan angka kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya dengan pemberian akses yang luas terhadap

sumber pembiayaan bagi UMKM. Pembiayaan menjadi hal penting karena salah satu

kendala klasik bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan akses

modal atau pembiayaan. UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan modal dan masih

banyak UMKM yang belum bisa memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan

karena sulitnya mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan.

Total UMKM yang dapat mengakses sumber modal hanya sebesar 22,14 oA.4

Menurut Marquiret Robinson, pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan

salah satu upaya ampuh untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

sosial.s Kemiskinan dapat dikurangi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, salah

satunya dengan cara produktif melalui kredit usaha mikro yang dapat menjadi pintu

masuk bagi pengusaha kecil atau membantu UKM dalam mengakses sumber modal atau

pembiayaan

Pembiayaan mikro untuk UMKM lebih banyak dilakukan oleh Lembaga

Keuangan Mikro dibandingkan perbankan karena sifatnya yang grass root, secara fisik

dekat dengan UMKM, fleksibel dan persyaratan pembiayaan lebih longgar. Namun

Lembaga Keuangan Mikro juga menghadapi kendala klasik yaitu keterbatasan modal

untuk memberikan pembiayaan mikro. Kesulitan pembiayaan untuk pengembangan

UMKM antara lain bisa dipecahkan dengan penerbitan Sukuk (surat berharga syariah)

awiloejo Wirjo Wijono (2010), "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Saru Pilar

Sisrem Keuangan Nasional: Suatu Upaya Kontrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", Kaiian Ekonomi dan

Keuangan, h.95.
t tbid, h.gg.
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untuk memperoleh dana dari investor/masyarakat yang nantinya akan dipergunakan untuk

membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Lembaga Keuangan Mikro dapat

menerbitkan sukuk untuk mengatasi keterbatasan modal untuk pembiayaan UMKM

karena Sukuk telah terbukti menjadi instrumen penting bagi perusahaan atau Pemerintah

mendapatkan dana tunai atau sumber pembiayaan kegiatan. Bahkan untuk mendapatkan

dana guna membiayai proyek-proyek APBN, Pemerintah Indonesia secara

berkesinambungan menerbitkan Sukuk sejak tahun 2009. Sukuk berpotensi sebagai model

baru pembiayaan karena memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi dalam menjaring dana

investor karena banyak diminati investor sehingga setiap penerbitan Sukuk, khususnya

yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu oversubscribed (kelebihan permintaan).6

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang

mengkaji peran Sukuk untuk pembiayaan UMKM, termasuk meneliti model Sukuk yang

ideal untuk pembiayaan UMKM serta peran Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini

memberikan ahses pembiayaan UMKM dalam menerbitkan Sukuk.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi

6Penjualan Sukuk Negara tahun 2012 dengan seri SR004 mengalami kelebihan permintaan
',oversubscribed)hingga RP5,479 triliun. Lihat di "Sukuk Retail SR004 Sudah Oversubscribed Rp5.4 T"

http://economy.okezone.com/read/20 I 2/03/ I 4/20l59283 5/sukri-s1004-sudah-oversubscribed-rp5-4-t..
Kelebihan permintaan juga terjadi ketika pemerintah mengeluarkan sukuk global pada tahun 20ll
dengan oversubscribed 6,5 kali. Lihat di "sukuk global lndonesia oversubscribed 6,5 kali", kontan, 22

November 201l, bisa juda dilihat di httlr://investasi.kontan.co.id/news/wah-sukuk-g!-obal-indonesia-
oversubscribed-65-kali/201l/ll/22. Di tahun 2009, Pada tahun 2009, kelebihan permintaan Sukuk Negara

(Retail) mencapai Rp l, 77 Trilyun atau sebesar 213,9 o , Lihat di "Penjual Sukuk Ritel 001 Over Subscribed

Rp 1,77 Trilyun", Metrotvnews, 24 Februari 2009
hnp://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/02124l77288

't
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Tahun kesatu :

a. Potensi dan peran Sukuk sebagai modelbaru pembiayaan UMKM

b. Model Sukuk yang paling efektif dan efesien dalam menjamin pembiayaan

UMKM

Tahun kedua :

a. Peran dan kesiapan Lembaga Keuangan Mikro dalam penerbitan Sukuk untuk

pembiayaan UMKM.

b. Solusi atas kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro dalam menerbitkan

Sukuk untuk pembiayaan UMKM.

c. Kebijakan pemerintah mendorong Lembaga Keuangan Mikro menerbitkan Sukuk

untuk pembiayaan UMKM?

C. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang Sukuk Sebagai Model Baru Sumber Pembiayaan UMKM

sangat urgen dilakukan karena adanya keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber

pembiayaan dan pada umumnya permodalan UMKM sangat lemah. Padahal UMKM

berperan penting terhadap penciptaan kesempatan kerja, menjadi sumber pendapatan

masyarakat, memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Domestik Bruto yang bisa

mencapai 56, 73 %7. Mengingat peran penting dari UKM tersebut, menjadi komitmen

bersama untuk lebih mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan mencari

solusi salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu permodalan. Oleh karena itu

?Sri Lestari Hs., Loc.Cit.
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mencari alternatif pembiayaan UMKM merupakan hal penting yang harus dilakukan

mengingat adanya kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan UMKM namun tidak

diikuti dengan akses atas pembiayaan yang memadai.

Sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM perlu diteliti karena

tidaklah mungkin menggandalkan dana dari Pemerintah mengingat beban APBN/APBD

makin berat. Selain itu tidaklah mungkin mengandalkan pembiayaan UMKM pada

perbankan karena selama ini perbankan tidak cukup kondusif memberikan pembiayaan

bagi UMKM karena memberikan persyaratan pembiayaan yang ketat, denganselalu

mendasarkan kehati-hatian dan menerapkan 5C (character, capacity, capital, conditiotn of

economic dan collatera[) yang sulit dipenuhi UMKM. Hal ini menyebabkan daya serap

UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih sangat rendah karena lebih 80 % kredit

perbankan terkonsentrasi ke segmen korporat besar.8

Selama ini Lembaga Kredit Mikro (LKM)e yang lebih banyak memberikan

pembiayaan ke UMKM dikarenakan masih banyak UMKM yang belum bisa

memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan akibat rumitnya prosedur dan

persyaratan. Para pelaku UMKM lebih banyak memanfaatkan pembiayaan dari Lembaga

8Achmad Hendra Setiawan (2006), "Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan

Menengah', Dinamika Pembangunan, Vol I No 2, h.120.
elembaga Kredit Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran

berbagai transaksi jasa, serta pengiriman uang yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil.
Bentuk Lembaga Keuangan bisa berupa (l) Lembaga Keuangan Mikro yang berwujud bank seperti Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa, Badan Kredit Desa (BKD), (2) Lembaga Keuangan Mikro non

bank seperti Baitul Mal Wattnwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) dan

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Lihat di Wiloejo Wirjo Wijono, Op.Cit, h.91. Menurut Undang-
UndangNomor I Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU l/2013), Lembaga

Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk

memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan

dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal I Angka l).
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Keuangan Mikro karena Lembaga Keuangan Mikro memberikan kemudahan bagi UMKM

dalam mengakses sumber pembiayaan misalnya persyaratan yang tidak rumit dan seketat

perbankan, tidak adanya jaminan, pencairan maupun pengembalian pembiayaan bersifat

fleksibel dan didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Mikro

ini lebih mengena di kalangan UMKM dan keberadaannya seiring dengan pesatnya

aktivitas UMKM.

Namun dibandingkan dengan perbankan yang modalnya kuat dalam

menghimpun dana masyarakat, sebagian besar Lembaga Keuangan Mikro memiliki

keterbatasan dalam menghimpun dana karena lebih banyak tergantung dari modal sendiri

atau modal anggotanya. Keterbatasan Lembaga Keuangan Mikro dalam menghimpun

dana tentunya akan mempengaruhi kucuran pembiayaan kredit ke UMKM yang tentunya

juga mempengaruhi kelanjutan usaha, perkembangan dan pemberdayaan UMKM. Untuk

itu perlu dicarikan solusi alternatif pembiayaan melalui Sukuk yang dilakukan oleh

Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka memberikan pembiayaan ke UMKM karena

pembiayaan ke UMKM akan memberikan muitiJlier effects yang luar biasa karena akan

meningkatkan proses produksi, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Untuk itu perlu dilakukan

penelitian tentang peran Lembaga Keuangan Mikro dalam menerbitkan Sukuk untuk

pembiayaan UMKM. Baitul Maal wat Tamrvil (BMT) yang merupakan salah satu bentuk

!
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Lembaga Keuangna Mikro sedang mengkaji kemungkinan untuk menerbitkan Sukuk

pada tahun 2012 yang ditujukan unutk meningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.l0

Sukuk bisa menjadi alternatif dalam menjaring dana dari masyarakat yang

nantinya akan digunakan sebagai modal pembiayaan untuk UMKM. Potensi dana

masyarakat yang dijaring melalui penerbitan Sukuk sangat besar karena Sukuk sebagai

surat berharga syariah sangat diincar oleh investor karena dianggap aman dan memberikan

jaminan pengembalian investasi. Sukuk yang digunakan untuk membiayai UMKM yang

produtif akan sangat diminati karena sektor produksi atau manufakturing atau industri

merupakan salah satu sektor yang menjadi favorit investor, khususnya investor Timur

Tengah. Potensi dana dari Timur Tengah diperkirakan bisa mencapai sekitar US$ 800

miliarlr dan cashflow di kawasan tersebut terus meningkat akibat semakin naiknya harga

minyak di pasar internasional. Investor Timur Tengah yang cenderung mengalokasikan

dana ke instrumen keuangan berbasis syariah harus ditarik masuk ke Indonesia dengan

cara mengeluarkan Sukuk. Di samping itu, UMKM di Indonesia memiliki akses atas

pembiayaan berskema syariah karena Indonesia merupakan negara berpenduduk

mayoritas Muslim terbesar. Melihat potensi sukuk sebagai sumber pembiayaan maka

perlu dilakukan penelitian tentang potensi Sukuk tersebut sebagai model baru sumber

pembiayaan bagi UMKM.

'o *BMT Berencana Terbitkan Sukuk 2012", Republika. l2 Januari 20 I l, Lihat juga di
http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/keuangan-perbankan/l l/0li l2l157791-bmrberencana-
terbitkan-sukuk-20 I 2

'rM. Sigit Pramono , A. Aziz Setiawan (2008), "Obligasi Syariah/Sukuk Untuk Pembiayaan
Infrastruktur Tantangan dan tnisiatif Strategis", http://konsultasimuamalat/2008/03/l l/oblieasi-s),ariah-Sukuk-
untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-in isiatif-strategis/
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Penerbitan Sukuk bisa terdiri dari beberapa model dan tipe dengan keunggulan

dan kharakteristik yang berbeda satu sama lain seperti Sukuk ljaraht2, Sukuk

mudharabaht3, Sukuk musyarakahta, Sukuk Istisna'ts, Sukuk Murabahaht6 dan Sukuk

Salam.'7 Dari beberapa jenis Sukuk tersebut perlu diteliti tentang model Sukuk yang

paling efektif dan efesien untuk membiayai UMKM, apakah salah satu dari tipe/model

Sukuk tersebut yang dipilih, ataukah mungkin diformulasikan kombinasi (hybrid modet)

dari beberapa tipe Sukuk tersebut yang paling efektif dan efesien dalam mendukung

pembiayaan UMKM, atau dikembangkan model penerbitan Sukuk yang lain.

'2sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu
ihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada
ihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti Ccngan pemindahan kepemilikan aset
u. Lihat di Annete Rosemarie John (2009), The lslamic Securities (Sukuk) Market, Lexis Nexis, Securities
lommission Malaysia, h.66. Lihat juga di Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan lnvestasi Syariah, Serambi,
akarta, h. 255

t)Sukuk mudharabahli, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di
'lana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari
erjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya sedangkan
erugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Lihat Annete Rosemarie JoIn, Op. Cit, , h.72.
.ihat juga di Muhamad Nafik HR, Op.Cil,h.253

tnsukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di
nana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan mcdal untuk membangun proyek baru,
nengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian y,ang timbul
litanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Lihat Annete Rosemarie
ohn, Op. Cit, h.76. Lihat juga Muhamad Nafik HR, Op. Cit,h.254.

ttSukuk istisna''i, yaitu sukuk yang diterbitkanberdasarkan perjanjian atau akad istisna'di mana para
rihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan
lan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Lihat Annete Rosemarie
ohn, Op. Cil h.60.

'usukrk Murabahahti adalah sukuk yang didasarkan pada akad jual beli barang dimana pembeli dapat
nembayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu terlentu yang telah disepakati. Penjual dapat
nenambah marjin pada harga pokok barang yang dijual tersebut Muhamad Nafik HR, Op.Cit,, h. 255

"Srkuk Salam yang merupakan Sukuk yang didasarkan pada kontrak jual beli barang dengan cara
)emesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Lihat Annete Rosemarie John,
)p.Cit,h.64
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D. Indikator Capaian Penelitian

Capaian yang ditargetkan berupa "metode atau model baru" pembiayaan untuk

UMKM berupa Sukuk. Temuan yang ditargetkan tersebut kemudian akan dipublikasikan

dalam publika-si jurnal ilmiah terakreditasi. Temuan tersebut juga diharapkan dapat

dijadikan bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Pembiayaan atau Hukum Pasar Modal.

!

t

l(



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State of the art

Penelitian tentang "sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Model Baru Sumber

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Sosial" belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga nilai kebaruan dari penelitian ini

bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa penulis yang telah melakukan penelitian dengan

topik sukuk memang banyak, tapi hanya beberapa yang melakukan penelitian Sukuk

sebagai instrumen pembiayaan, antara lain peran Sukuk bagi pendanaan sektor

Pertanian,rs Sukuk sebagai instrumen pembiayaan global (Sukuk : the Global Financing

Instruments),le Sukuk sebagai Instrumen keuangan yang efesien untuk perluasan Industri

Pariwisata (Sukuk : an Efficient Financial Instrument for the Expansion of the Tourism

Indusrry),20 Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Negara.2l

Selain itu Ketua Peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan dengan

topik Sukuk sebagai sumber pembiayaan seperti "Penerbitan Sukuk Melalui Sekuritisasi"

(disertasi) dan "Alternatif pembiayaan Perumahan Melalui Penerbitan Sukuk"

r8Penelitian tersebut dengan judul asli "Enhancing the Role of Sukuk on Agricultural Financing in

lndonesia " telah dimuat dalam Conference Proceeding Islamic Capital Markets : Products, Regulations and

Development Lihat Irfan Sauqi Beik and Didin Hafidhuddin, "Enhancing the Role of Sukuk on Agricultural
Financing in Indonesia " dalam Salman Syed Ali (ed) (2008), Copital Markets ; Products, Regulations and

Development, Proceeding, Islamic Development Bank, Jeddah, h. 85-96.

''salman Ahmed Shaikh, & Shan Saeed, "Sukuk; the Global Financial lnstruments" lihat di

hnp://mpra.ub.un i-muenchen.de/26700/ I /Sukuk. pdf
tiba,EsmaeiliGiviH.R(2009),..'Sukuk':anEfficientFinancial

lnstrument For The Expansion Of The Tourism lndustry", Eghtesad-E Islami, Winter, No.8, Vol.32, p. l4l-
r 69.

'' So5,an Syafri Harahap (2008), "Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Negara", La Riba-Jurnal

Ekonomi Islam, Yol II, No.2. h.215-222.

l0

I
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(penelitian dana SP4 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2010). Dari

Penelitian tersebut ada pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai Sukuk sebagai

model baru sumber pembiayaan bagi UMKM dan baru pada tahun 2012 pengusul

berkesempatan men gaj ukan topik tersebut untuk penel iti an fundamental.

Adapun roadmappenelitian yang akan dilakukan :

Tahun ke I :

a. Potensi dan peran Sukuk sebagai model baru pembiayaan UMKM .

b. Model Sukuk yang paling efektif dan efesien dalam menjamin pembiayaan

UMKM.

Tahun ke-2:

a. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam penerbitan Sukuk untuk pembiayaan

UMKM.

b. Solusi atas kendala yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam

menerbitkan Sukuk untuk pembiayaan UMKM.

c. Kebijakan pemerintah dalam mendorong Lembaga Keuangan Mikro menerbitkan

sukuk untuk pembiayaan UMKM.

B.Studi Pustaka

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha N{ikro Kecil

Menengah (selanjutnya disebut UU 20/2008), yang dimaksud dengan :

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro" yaitu memiliki kekayaan bersih

paling banyak 
-Rp. 

50.000.000,- (limapuluh juta) tidak termasuk tanah dan

22 Pasat I Angka I UU 20/2008

I
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Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atu menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil2ayaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari
50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.00,-
(lima ratus juga rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebihd ari 300.000.00,- (tigaratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah.r)

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perserorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atu

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung_ dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah26 yaitu memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dngan paling banyak 50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah).27

Kegiatan perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM yang mempunyai

peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia

mencatat beberapa peran stragis dari UMKM yaitu : (l) jumlahnya yang besar dan

terdapat dalam setiap sektor ekonomi, (2) potensi yang besar dalam penyerapan tenaga

kerja karena UMKM sifatnya padat karya sehigga dapat menciptakan banyak kesempatan

kerja dibandingkan investasi sektor usaha besar, (3) memiliki kemampuan urttuk

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
3 00.000.000,- (tigaratus j uta rupiah).21

23 Pasal 6 Angka I UU 2012008
2a Pasal I Angka 2 tJU 20/2008
25 Pasal 6 Ayat 2 UU 20/2008
26 Pasal I Angka 3 UU 2012008
27 Pasal 6 Ayat 3 UU 20i2008

!
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memanfaatkan bahan baku lokal, (4) menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan

masyarakat dengan harga terj angkau.

Selain itu sejak krisis 1997, peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM

semakin nampak dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional bahkan

menjadi penyelamat proses pemulihan ekonomi nasional baik dalam mendorong laju

pertumbuhan ekonomi maupuan penyerapan tenaga kerja. Data dari Badan Pusat Statistik

(BPS) menunjukkan bahwa populasi UMKM mencapai 48,39 unit atau 99, 85 Yo dari

keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Secara faktual UMKM telah memberikan

kontribusi yang sangat signihkan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan

menyumbangkan porsi 56, 73 oh.28 Di samping itu UMKM telah memberikan kontribusi

besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 99,4 yo2e karena umumnya bergerak di sektor

(l) Pertanian, peternakan, kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran;

(3) Industri Pengolahan; (4) Jasa-jasa; serta (5) Pengangkutan dan Komunikasi yang

paling banyak menyerap.tenaga kerja.30 Barryaknya jumlah pekerja pada UMKM

memperlihatkan betapa pentingnya UMKM dalam memecahkan masalah pengganguran

dan pemerataan distribusi pendapatan. Kontribusi UMKM dan kemampuannya menyerap

tenaga kerja menunjukkan produktivitas pelaku UMKlvl, sehingga UMKM menjadi

penyeimbang pemerataan pendapatan dan pen)'erapan tenaga kerja serta sandaran hidup

masyarakat miskin yang jumlahnya besar, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar

hidup masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

2t Sri Lestari Hs., Loc.Cit.
2e lbid.
30 Mudrajad Kuncoro (2008), "Pembiayaan Usaha Kecil" , Economic Review, No. 2l l, h. 5
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Berdasarkan pertumbuhan dan peran strategis UMKM tersebut, UMKM

memilliki prospek yang baik untuk ditingkatkan perkembangan dan pemberdayaannya.

Perkembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi

perlu ditingkatkan mengingat ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan dan

krisis ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Upaya pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya

dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber pembiayaan bagi UMKM.

Pembiayaan menjadi hal penting karena salah satu kendala klasik bagi pengembangan dan

pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan/modal. Salah satu

alternatif penyelesaian adalah pemberian pinjaman yang dapat digunakan untuk

membantu UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan. Namun, banyak UMKM yang

belum bisa rnemanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan karena

sulitnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan, total UMKM yang dapat mengakses

sumber dana hanya sebesar 22,14 7o.31 Kesulitan mengakses pembiayaan lewat perbankan

dikarenakan perbankan menerapkan prosedur dau persyaratan pembiayaan yang ketat dan

kaku yang tidak bisa dipenuhi UMKM seperti adanya persyatan kecukupan jaminan,

modal maupun kelayakan usaha. Dalam hal ini perbankan umumnya memperlakukan

UMKM sama dengan usaha besar dalam pengajuan pembiayaan Selain itu ada keenganan

dan ketidak tertarikan sektor perbankan untuk memberi kredit ke UMKM karena skalanya

kecil sehinggga lebih dari 80 % kredit perbankan diberikan ke segmen korporat besar.lz

3r Wiloeio Wirjo Wijono, Op.Cit, h.95.
"A.chma Hendra Seriawan (2006), "Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah',

Dinamika Pembangunan, Vol I No 2, Desember 2004, h.120.
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Umumnya Lembaga Keuangan Mikro yang terlibat aktif memberikan

pembiayaan kredit mikro kepada UMKM. Menurut Asian Development Bank, Lembaga

Keuangan Mikro atau microfinance adalah lembaga yang menyediakan jasa

penyimpanan (deposils), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa Qtayment

services), serta pengiriman uang (money transfers) yang ditujukan kepada masyarakat

miskin dan pengusaha kecil.33 Bentuk Lembaga Keuangan Mikro bisa berupa (l) yang

berbentuk bank seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa, Badan Kredit

Desa (BKD), (2) non bank seperti Baitul Mal Wattnwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam

(KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP).34

Salah satu karakteristik Lembag Keuangan Mikro adalah memberikan kemudahan

dan fleksibilitas kepada pelaku UMKM dalam memgakses sumber pembiayaan baik

dalam hal pencairan maupun pengembalian pembiayaan yang disesuaikan dengan cash

flow U}{KM. Selain itu syarat dan prosedur pemberian pembiayaan oleh Lembaga

Keuangan Mikro lebih sederhana dan tidak serumit perbankan sehingga Lembaga

Keuangan M ikro menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan UMKM. Lembaga

Keuangan Mikro menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan UMKM karena (1)

Lembaga Keuangan Mikro pada umumnya berada atau dekat dengan pelaku UMKM, (2)

UMKM lebih menyukai prosedur yang singkat dan tidak berbelit, (3) platfond kredit yang

dibutuhkan UMKM pada umunya tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan

hnasial Lembaga Keuangan Mikro, (4) Lembaga Keuangan Mikro lebih memahami

karakteristik usaha UMKM sehingga dapat mengucurkan kredit/pembiayaan secara tepat

33Ashari (2006), "Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan

Kebijakan Pengembangannya", Analisis Kebijakan Pertonian, Vol. 4, No. 2, h. 148.
3a Wiloeio Wirjo Wijono , Op.Cit, h.91.
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I

baik waktu dan jumlahnya, (5) Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang

bersifat personal emosional yang apat mengurangi moral hazard dalam pengembalian

kedit.

Lembaga Keuangan Mikro ini yang memberikan pinjaman mikro kepada

UMKM. Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya ampuh untuk

menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.3s Kemiskinan dapat

dikurangi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat salah satu dapat dilakukan

dengan cara produktif melalui usaha mikro yang dapat menjadi printu masuk bagi

pengusaha pemula atau membantu UMKM dalam mengakses sumber modal atau

pembiayaan.

Sukuk bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan akses pembiayaan yang

dihadapi UMKM. Sukuk yang merupakan surat berharga berbasis syariah dianggap

memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi dalam menjaring dana investor. Sukuk diterbitkan

dengan tujuan untuk dijual kepada investor dan hasil penjualan Sukuk tersebut antara lain

digunakan untuk pembiayaan UMKM. Memang Sukuk lebih banyak diterbitkan untuk

pembiayaan infrastuktur dan proyek proyek pembangunan fisik,36 namun tidak menutup

kemungkinan Sukuk menjadi model baru pembiayaan untuk proyek lain seperti

pengembangan dan pemberdayaanUMKM.

Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis syariah berkembang

sangat pesat, sejak the Durrat Al Bahrain mengeluarkan Sukuk yang bernilai US$120m

untuk proyek pembangunan real estate. Negara Islam lain seperti Malaysia -yang menjadi

" Ibid,h.Bg.
'u "Sukuk Alternatif Pembiayaan Untuk Proyek tnfrastruktur", Republika, l9 Januari2}l2,lihat juga

di http://www.republika.co. id/berita/syariahibisnis/12l01/ l9lly loox-sukuk-alternatif-pembiayaan-proyek-
infrastruktur
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pioner untuk keuangan Islam global- juga menerbitkan Sukuk pada tahun 2002 senilai

US$600 million. Pakistan juga menerbitkan Sukuk senilai US$600m.The Ports, Customs

and Free Zones Corporation (PCFC) dari Dubai, menerbitkan Sukuk senilai US$3'5 juta

yang mencapai oversubscription value lebih dari US$8 juta, yang merupakan nilai

terbesar pada saat itu.37

Sukuk menjadi instumen penting bagi perusahaan atau pemerintah untuk

memperoleh likuiditas/ dana tunai dari masyarakat. Bahkan untuk membiayai proyek-

proyek APBN, pemerintah menarik dana dari masyarakat dengan menerbitkan Sukuk

Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak empat kali pada periode

antara 2008 dan 2009 dengan total mencapai Rp 19,8 trilliun.3s Tahun 2011, pemerintah

mengeluarkan Sukuk dan mencapai dana Rp7,43l triliun.3e Awal 2009, pemerintah

menerbitkan Sukuk ritel dan Sukuk global yang mengalami tujuh kali lipat

oversubscribed daipenerbitan awalnya 650 juta dolar AS menjadi 4,7 miliar dolar AS.a0

Sejak tahun 2009 dana dari penerbitan Sukuk telah digunakan oleh Pemerintah Indonesia

secara berkesinambungan untuk membiayai proyek-proyek APBN. Penerbitan Sukuk

telah digunakan pemerintah untuk melepas ketergantungan dari utang luar negeri. Dalam

mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN, pemerintah meminimalkan pinjaman luar

negeri dengan menerbitkan Surat Berharga Negara, yang salah satunya Sukuk Negara. Pos

pembiayaan ApBN 2012, sebagian besar dibiayai oleh Surat Berharga Negara, mencapai

Rpl34,6 triliun. Pembiayaan dari pinjaman luar negeri dianggarkan lebih kecil, yaitu

,, Ishaq Bhatti, "Sukuk and the Bonding of lslamic Finance", Monash Business Review, h. l8
,t fiu*un Febianto (2010), "Prospek Suiuk Dalam Pembangunan", Pikiran Rakyat, 20 Januari20l0,

dapat iuga diakses di http://bataviase.co.id/node/77422' - -3e"Pen-iualan 
Sukuk Ritel SR - 003 Capai Rp 7,431 Triliun"

http:/iwww.tribunnews.conr/201 I /02/21lpenjualan-sukuk-ritel-sr-003-capai-rP-7431-triliun
oolrawan Febianto (2010), Loc.Cit
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sebesar Rpl,9 triliun.al Bagi masyarakat investor, sukuk menjadi instrumen investasi yang

menjanjikan dan aman sehingga setiap penerbitan Sukuk Pemerintah selalu dibeli oleh

masyarakat bahkan selalu oversubsuibed. lni menjadi sinyal positif prospek Sukuk

sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk kegiatan produktif dalam negeri.a2

Berdasarkan itu, penerbitan Sukuk Negara tidak hanya akan menjadi salah satu sumber

pembiayaan untuk menambal defisit APBN. Namun, sudah seharusnya modal yang

terkumpul melalui penerbitan SBSN dapat lebih dimanfaatkan pada sektor-sektor

produktif, salah satunya untuk pengembangan UMKM yang berdampak pada

pertumbuhan sektor rill.

Penghimpunan dana investasi syariah melalui Sukuk untuk membiayai UMKM

memiliki potensi luar biasa. Mengingat potensi pertumbuhan UMKM yang cukup

prospektif, investor tidak akan segan untuk berinvestasi membeli Sukuk. Investor yang

hendak dijaring terutama investor Timur Tengah dengan potensi investasi yang sangat

besar mencapai US$ 800 miliara3 karena didorong naiknya harga minyak di pasar

internasional. Investor Timur Tengah yang cenderung mengalokasikan dana ke instrumen

keuangan berbasis syariah perlu dirangsang untuk berinvestasi di Indonesia melalui

pembelian Sukuk. Di samping itu, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam

dan dengan melihat tren penawaran Sukuk yang ditawarkan pemerintah yang selalu

oversubscribe (melebihi permintaan), Sukuk akan menjadi instrumen keuangan yang

akan banyak diminati investor.

n' Sukuk Instrumen Pembiayaan yang Unggul,
htto://www.depkeu.go.id/ind/Data/Daerah/br-170212 l.htm, akses l5 Maret 2012
o2 tbid

o'M. Sigit Pramono , A. Aziz Setiawan, Loc. Cit
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah merekomendasikan model baru skema pembiayaan

UMKM melalui Sukuk sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan nasional untuk

pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan

menghasilkan luaran berupa model pemberdayaan dan publikasi ilmiah.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan secara khusus untuk

mengidentifikasi beberapa tujuan yang dapat dikelompokkan dalam :

Tahun kesatu :

a. Potensi dan peran Sukuk sebagai model baru pembiayaan UMKM.

b. Model Sukuk yang paling efektif dan efesien dalam menjamin pembiayaan

UMKM.

Tahun kedua :

a. Peran dan kesiapan Lembaga Keuangan Mikro dalam penerbitan Sukuk untuk

pembiayaan UMKM.

b. Solusi atas kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro dalam

menerbitkan Sukuk untuk pembiayaan UMKM.

c. Kebijakan pemerintah mendorong Lembaga Keuangan Mikro menerbitkan Sukuk

untuk pembiayaan UMKM.

€
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BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Setelah melakukan penelitian awal melalui studi kepustakaan, FGD dan

penelitian lapangan ke Kementerian Keuangan (sebagai penerbit sukuk negara), khususnya

Direktorat Pembiayaan Syariah-Ditjen Pengelolaan Utang (yang biasa mengeluarkan Sukuk

Negara) dan Otoritas Jasa Keuangan (lembaga yang memberi izin dan pengawasan

penerbitan Sukuk), penelitian di Kementerian Koperasi dan UMKM serta ke Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jatim dan Dinas Koperasi, dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Gresik dan Sidoarjo, ditemukan adanya kendala atau tantangan

pembiayaan UMKM. Kendala ini terutama terkait dengan penerbitan Sukuk oleh Lembaga

Keuangan Mikro.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh salah satu kesimpulan bahwa model

penerbitan Sukuk dan penyalurannya oleh Lembaga Keuangan Mikro menjadi model yang

ideal mengingat peran Lembaga Keuangan Mikro yang sangat penting dalam mendukung

pembiayaan kepada UMKM. Lembaga Kredit Mikro menjadi lembaga yang lebih banyak

memberikan pembiayaan ke UMKM dikarenakan banyak UMKM yang belum bisa

memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan akibat rumitnya prosedur dan

persyaratan. UMKM lebih banyak memanfaatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan

Mikro karena Lembaga Keuangan Mikro memberikan kemudahan bagi UMKM dalam

mengakses sumber pembiayaan misalnya persyaratan yang tidak rumit dan seketat

perbankan, tidak adanya jaminan, pencairan maupun pengembalian pembiayaan bersifat

fleksibel dan didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Mikro ini

t
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lebih mengena di kalangan UMKM dan keberadaannya sangat penting bagi UMKM seiring

dengan pesatnya aktivitas UMKM. Namun dibandingkan dengan perbankan yang modalnya

kuat, sebagian besar Lembaga Keuangan Mikro memiliki keterbatasan dalam menghimpun

dana karena lebih banyak tergantung dari modal sendiri atau modal anggotanya. Keterbatasan

modal dan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro dalam menghimpun dana akan

mempengaruhi pembiayaan kredit ke UMKM, sehingga tentu juga mempengaruhi

kelanjutan usaha, perkembangan dan pemberdayaan UMKM. Untuk itu, perlu diiakukan

upaya mencari solusi alternatif pembiayaan UMKM melalui Sukuk yang dilakukan oleh

Lembaga Keuangan Mikro berikut solusi permasalahan-perrnasalahan yang melingkupinya.

Mengingat dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga

Keuangan Mikro dalam menerbitkan Sukuk, maka tim peneliti merasa perlu untuk

melakukan penelitian lanjutan pada tahun 2014 untuk mencari solusi atas kendala tersebut.

Tim peneliti merasa perlu untuk melanjutkan penelitian lanjutan pada tahun kedua

(tahun 2014) dengan fokus penelitian pada :

a. Peran dan kesiapan Lembaga Keuangan Mikro dalam penerbitan Sukuk untuk

pembiayaan UMKM.

b. Solusi atas kendala yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam menerbitkan

Sukuk untuk pembiayaan UMKM.

c. Kebijakan pemerintah mendorong Lembaga Keuangan Mikro menerbitkan Sukuk

untuk pembiayaan UMKM.

Pada tahun kedua, penelitian lapangan lebih fokus dilakukan di Lembaga

Keuangan Mikro berbentuk bank (Badan Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa, Badan

Kredit Desa (BKD), lembaga keuangan mikro non bank (Baitul Mal Wattanwil (BMT),

t
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Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) dan Lembaga Dana Kredit

Pedesaan (LDKP), termasuk juga dilakukan penelitian kembali ke Kementerian Koperasi

Can Usaha Kecil Menengah, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Direktorat Jendral

Pengelolaan Utang - Kementerian Keuangan (sebagai penerbit sukuk negara) dan Otoritas

Jasa Keuangan.

t
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

l. Potensi dan peran sukuk sebagai model baru pembiayaan UMKM sangat

mungkin dikembangkan mengingat Sukuk telah menjadi instrumen investasi

yang mendapat respon dan animo dari masyarakat yang sangat tinggi. Sukuk

yang berbasis syariah berpotensi sebagai salah satu sumber pembiayaan

UMKM di Indonesia karena Indonesia merupakan negara berpenduduk

Muslim terbesar. Dana yang terhimpun dari penerbitan Sukuk dapat lebih

dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif, khususnya untuk pengembangan

UMKM yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil mengingat Sukuk

berpotensi memberikan kontribusi besar pada pei-ringkatan pembangunan

dengan cara menyediakan modal untuk proyek yang bersifat produktif.

2. Model Sukuk yang paling efektif dan efesien dalam menjamin pembiayaan

UMKM adalah Sukuk al ljarah yang dihasilkan dari proses ijarah based

securitization mengingat Sukuk yang dijamin dengan aset fisik, bukan aset

yang berupa tagihan keuangan dan Underlying osset dapat ditransfer

kepemilikannya kepada investor sehingga segala risiko untung rugi

ditanggung oleh investor. Selain itu, Sukuk Ijarah merupakan bukti

kepemilikan atas aset fisik yang penjualan aset fisik tersebut harganya dapat

dinegosiasikan, akiba.tnya Sukuk Ijarah bisa juga diperjualbelikan di pasar

modal/pasar sekunder yang harganya bisa naik turun sesuai permintaan pasar.

il0
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Berdasarkan penerbitnya, maka jenis Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah

(sovereing sukuk) lebih aman dan diminati oleh investor sehingga dapat pula

dipakai sebagai model untuk menjamin pembiayaan UMKM meskipun

terdapat kendala pada prioritas pemerintah dalam menyalurkan dana karena

umumnya pemerintah mengutamakan penyaluran dana hasil penjualan Sukuk

untuk proyek-proyek APBN yang bersifat fisik. Model Sukuk yang

dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro dianggap yang paling mengena

karena dapat berdampak langsung bagi pembiayaan UMKM, meskipun

terdapat kendala penerbitan sukuk oleh Lembaga Keuangan Mikro seperti

keterbatasan aset yang dimiliki Lembaga Keuangan Mikro, kesulitan

menyesuaian dengan prinsip syariah khususnya unutk Lembaga Keuangan

Mikro yang non syariah, tingkat kesiapan yang masih rendah dan belum

berpengalamannya Lembaga Keuangan Mikro dalam menerbitkan sukuk.

B. Saran

l. Sebagai negara berpenduduk nomor empat terbesar di dunia dengan g5%

berpenduduk muslim, seharusnya penerbitan Sukuk atau Efek syariah di

Indonesia harus dapat ditingkatkan. Penerbitan Sukuk bisa ditingkatkan lagi

mengingat di banyak negara Islam, Sukuk telah menrberikan kontribusi besar

pada peningkatan pembangunan dengan cara memberikan modal untuk

beberapa proyek atau kegiatan yang bersifat produktif.

2. Potensi pemanfaatan dana yang terkumpul dari penerbitan Sukuk seharusnya

tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek-

a
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proyek fisik lainnya. Melainkan juga perlu dimanfaatkan juga untuk

mengembangkan kegiatan produktif seperti pembiayaan untuk pengembangan

UMKM.

3. Lembaga Keuangan Mikro perlu didorong untuk melakukan penerbitan Sukuk

karena lembaga ini yang paling pas dalam memberikan pembiayaan kepada

UMKM karena kemudahan dan fleksibilitasnya yang besar dalam

memberikan pembiayaan kepada UMKM.

4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam

menerbitkan Sukuk perlu dicari solusinya untuk meningkatkan peran

Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga pembiayaan dan penyelamat

keuangan yang sangat dibutuhkan UMKM.
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