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  PEMBIAYAAN UNTUK  USAHA KECIL MENENGAH (UMKM)  

MELALUI  PENERBITAN SUKUK : MENCARI MODEL YANG TEPAT ? 

 

Mas Rahmah* 

 ABSTRAK 

 Permasaahan klasik pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan yang rendah. Kesulitan 

pembiayaan untuk  pengembangan UMKM antara lain bisa dipecahkan dengan penerbitan 

Sukuk (surat berharga syariah) guna menjaring dana investor yang dipergunakan untuk 

membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sukuk telah terbukti banyak 

digunakan baik oleh perusahaan oleh Pemerintah dalam menjaring dana investor untuk 

pembiayaan proyek pembangunan dan pengembangan.  Tulisan ini bertujuan menganalisa 

pembiayaan bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM  melalui penerbitan Sukuk.  

Model Sukuk yang mungkin diterbitkan dapat berupa Sukuk yang dikeluarkan oleh 

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

atau model Sukuk yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) karena dianggap 

yang paling mengena mengingat berdampak langsung bagi pembiayaan UMKM. Dilihat dari 

jenis asetnya, jenis sukuk yang paling tepat dalam menjamin pembiayaan UMKM adalah 

Sukuk Ijarah mengingat  Sukuk ini dijamin dengan aset fisik, bukan aset yang berupa tagihan 

keuangan  yang  dapat ditransfer kepemilikannya kepada investor. 

 

PENDAHULUAN  

   

 Latar belakang 

             Dalam perekonomian nasional, UMKM1 mempunyai peran strategis  dengan 

memberi kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 

                                                 
          *Pengajar Hukum Pasar Modal Syariah,  Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi dan Hak Kekayaan 

Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, e mail : rahmah_arifin@yahoo.com 

          1UMKM terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Menurut  Pasal 1 Angka 7 Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah  (selanjutnya disebut UU 20/2008). 

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 bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000,- (tigaratus 

juta rupiah). 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 kecil yaitu 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 lebih dari 300.000.00,- (tigaratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah (Pasal 1 Angka 6 UU 

20/2008). 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 menengah  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 dengan paling banyak 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) (Pasal 1 Angka 2 

UU 20/2008). 
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56,73%,2 mendominasi  kegiatan ekonomi Indonesia dengan populasi sebesar 99,85 % ,3 

bahkan menjadi penyelamat selama krisis ekonomi. Selain itu, UMKM  mampu menyerap 

tenaga kerja sebesar 99,4 %,4 serta menjadi penyeimbang pemerataan pendapatan  karena  

menjadi sandaran hidup masyarakat kecil sehingga berperan dalam pengurangan angka 

kemiskinan dan  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.   

           Mengingat peran strategis dari UMKM tersebut, UMKM perlu lebih dikembangkan 

dan diberdayakan. Perkembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan  mengingat ketangguhannya dalam menghadapi 

berbagai kejutan dan krisis ekonomi,  kontribusinya dalam mengurangi angka kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu pemberian akses yang lebih mudah dan lebih luas 

atas sumber pembiayaan5 bagi UMKM  menjadi hal penting karena salah satu  masalah 

utama bagi pengembanganan pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan modal dan akses  

pembiayaan. Dalam mengembangkan usahanya, UMKM  menghadapi kendala klasik  terkait  

keterbatasan modal dan kesulitan  mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya  

perbankan. Kesulitan mengakses pembiayaan tersebut akibat ketatnya persyaratan dan 

rumitnya prosedur serta keenganan dan ketidaktertarikan lembaga perbankan 

mengalokasikan pembiayaan ke UMKM  mengingat skalanya kecil, namun risikonya besar 

akibat sering terjadi kredit macet. Selama ini, perbankan  menyalurkan 80 % kredit 

perbankan ke perusahaan besar6 dan tidak cukup kondusif memberikan pembiayaan kepada 

UMKM  dengan memberikan persyaratan pembiayaan yang sama ketatnya seperti 

persyaratan kredit untuk usaha besar seperti terlalu  prudent (berhati-hati) dalam menerapkan 

syarat 5C (character, capacity, capital, condition of economic dan collateral) yang sulit 

dipenuhi UMKM. Akibatnya, daya serap UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih 

rendah yang hanya sebesar 22,14 %.7 Akibat kesulitan mengakses sumber pembiayaan dari 

lembaga perbankan tersebut,  UMKM lebih banyak mencari pembiayaan ke rentenir atau ke 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM).8    

             Kesulitan pembiayaan untuk pengembangan UMKM antara lain dapat  dipecahkan 

melalui penerbitan Sukuk (surat berharga syariah ) yang  telah  menjadi instrumen penting  

dalam mendapatkan dana tunai dari investor dan berpotensi sebagai model pembiayaan 

sektor produktif karena memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi. Sukuk sebagai alternatif 

sumber pembiayaan UMKM perlu  dianalisa karena tidak mungkin terus mengandalkan 

                                                 
           2Sri Lestari Hs, “Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM)”, Makalah,  2010, 1  

           3 Ibid 

           4 Ibid. 

           5Pembiayaan untuk UMKM menurut Pasal 1 Angka 11  UU 20/2008 adalah penyediaan dana oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.    

          6Achmad Hendra Setiawan, “Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah”, (2006) 1 

Dinamika Pembangunan  118, 120. 

         7Wiloejo Wirjo Wijono,“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Saru Pilar Sisrem 

Keuangan Nasional: Suatu Upaya Kontrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, (2010) Kajian Ekonomi dan 

Keuangan 82, 95. 

          8LKM  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 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Lembaga Keuangan Mikro- Selanjutnya disebut UU LKM). 
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pembiayaan UMKM pada sektor perbankan maupun dari  dana   konvensional pemerintah 

yang berasal dari APBN/APBD. Dengan penerbitan Sukuk diharapkan akan memberikan  

akses  yang luas  bagi UMKM  atas sumber pembiayaan  sehingga dapat meningkatkan 

pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Berkaitan dengan penerbitan Sukuk tersebut, 

tulisan ini  membatasi untuk menganalisis  model yang tepat untuk penerbitan Sukuk bagi 

pembiayaan UMKM. Untuk  itu tulisan ini akan memaparkan uraian yang relevan terkait 

dengan karakteristik Sukuk, jenis Sukuk untuk pembiayaan UMKM, serta penerbitan Sukuk 

oleh Pemerintah dan LKM. 

 

Karakteristik  Sukuk 

          Sukuk berasal  bahasa Arab “Sukuk” yang merupakan bentuk jamak dari “sak”9 telah 

dikenal dalam perdagangan sejak abad pertengahan10 dan  dipakai sebagai dokumen yang 

menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas 

komersial.11 Mengenai definisi Sukuk, The Accounting and Auditing Organization of 

Islamic Financial Institution (AAOIFI)  menyatakan bahwa :  

Sukuk is certificate of equal value representing undivided shares ownership of 

tangible asset, usufuct and services (in ownership of) the assets of particular projects 

or special investment activity, however, this is true after receipt og the value of 

Sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the 

purpose for which the Sukuk were issued”.12  

Sedangkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)13 

memberikan definisi Sukuk sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan 

yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak 

terbagi (syuyu’/undivided share) atas asset berwujud (a’ayan mujudat), nilai manfaat atas 

asset berwujud (manful a’yan) tertentu baik yang sudah dan maupun yang akan ada; jasa (al 

khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; asset proyek tertentu (maujudat masyru’ 

mu’ayyan); dan/atau; kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin 

khashah).14   

           Secara leksikal,  Sukuk diartikan sebagai “surat/sertifikat (certificate)” yang secara 

teknis merujuk pada surat berharga (“securities, notes) atau sertifikat  (paper of certificate)”  

dengan kharakteristik likuiditas dan kemampuan  dapat diperdagangkan.15 Sedangkan secara  

intrinsik, Sukuk mempresentasikan kepemilikan proporsional atas  bagian yang tidak terbagi 

atas suatu aset.16            

    Karakter dasar  dari Sukuk  yang berisi kewajiban finansial menjadikan Sukuk  

dipersamakan dengan “cheque” (bahasa latin) yang lazim dipergunakan dalam transaksi 

                                                 
       9Annete Rosemarie John, The Islamic Securities (Sukuk) Market, (Lexis Nexis 2009) 8. 

       10M. Ayub, ”Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic Institutions”, 

Makalah, International Conference on Islamic Economics and Finance,  2006. 

       11Ibid 

        12Standard 17 (2) of the AAOFI Shariah’s Standards, Lihat juga pada Annete Rosemarie John,  Op.Cit,   

hlm. 9 

        13Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dalam melakukan 

pengaturan dan pengawasan pasar modal  kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 

Desember 2012. 

        14Pasal 1 Angka 7 Peraturan  IX.A.13 Keputusan  Bapepam LK Nomor Kep-181/BL/2009 Tentang 

Penerbitan Efek Syariah (Selanjutnya disebut Peraturan IX.A.13) . 

       15Ibid.   

        16Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, (Safiria Insania Press 2009) 16 
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perbankan.17 Sukuk  juga sering dipersamakan dan didefinisikan sebagai  Obligasi syariah 

(islamic bond)18 sebagai padanan istilah Obligasi yang umum di pasar modal 

konvensional.19 Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Obligasi Syariah adalah surat 

berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Emiten kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada 

pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil atau marjin atau fee serta membayar kembali 

dana obligasi pada saat jatuh tempo.20   

      Namun menyamakan Sukuk dengan Obligasi syariah adalah tidak tepat karena 

keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Abdullah Jalil, Sukuk dibentuk 

sebagai instrumen keuangan berbasis aset dan bukan intrumen utang,21  sehingga Obligasi 

Syariah Berbasis Utang (Islamic sale-based bonds)22 tidak dapat disamakan dengan 

Sukuk23 karena Obligasi mempresentasikan nilai utang, bukan aset riil.24  AAOFI  melalui 

Sukuk pronouncement pada Februari 2008 menyatakan bahwa Sukuk secara inheren 

berbeda dengan Obligasi konvensional dan instrument Efek yang bersifat  fixed income, 

sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan Obligasi.  Sedangkan menurut  Zamir Iqbal 

dan Abbas Mirakhor, Sukuk  diperlakukan  dan  dibentuk terlalu mirip dengan Obligasi 

konvensional25 karena memiliki persamaan sebagai surat berharga yang memberikan  

pengembalian dan pendapatan tetap yang dapat diperkirakan (fixed income/return).26   

Menurut Ishaq Bhatti, Sukuk mempunyai karakteristik sebagai sekuritas yang tidak berbasis 

bunga, namun memberikan investor kepemilikan atas aset.27 Sukuk  merupakan instrumen 

keuangan berbasis aset (an asset-based instrument)28 yang menunjukkan bagian 

kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu29 sehingga  berbeda dengan Obligasi yang 

merupakan debt-based instrument yang mempresentasikan utang murni dengan 

pengembalian investasi  berupa bunga.   

     Selain berbeda dengan Obligasi, Sukuk juga berbeda dengan instrumen keuangan 

yang bersifat penyertaan (equity) seperti Saham, dan berbeda dengan surat utang (notes).30 

Sukuk berbeda dengan saham (share/stocks) dan bukan merupakan  tiruan dari Obligasi 

konvensional atau Efek yang bersifat fixed income.31 Sukuk merupakan intrumen keuangan 

                                                 
        17N.J. Adams, “A Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC 

Countries,   Makalah, 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, 2005. 

        18Abdullaah Jalil, “Islamic Bonds Issues: The Malaysian Experience”, Makalah, The 6th Asian Academy 

of Management Conference,  2005, 3. Lihat juga di  Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah 

(Serambi 2009) 246.  

        19Ibid 

        20Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 
21Istilah yang benar untuk Islamic sale-based bonds  adalah Islamic Debt Securities. Lihat di Abdullaah 

Jalil,  Loc.Cit 
22Ibid 
23Ibid 
24Ibid 
25Ibid 
26Zamir Igbal, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam (Kencana Prenada Media Group 2008) 226 
27Ishaq Bhatti, “Sukuk and the Bonding of Islamic Finance”, (2007) 3 Monash Business Review 17,  17. 
28Zamir Igbal, Abbas Mirakhor, Loc.Cit. 

         29Ibid 
30 Michael J.T. Mcmillen, “Asset Securitization Sukuk And Islamic Capital Markets: Structural Issues In 

These Formative Years”, (2008) 25 Wisconsin International Law Journal 703, 739. 

 31Securities Commission Malaysia,  Sukuk: Islamic Capital Market Series, (Sweet & Maxwell Asia 2009) 

27 
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dengan kharakteristik unik 32 dan merupakan  gabungan kombinasi  dari  karakter Saham 

dan Obligasi (“hybrid between equity stocks and bonds)”33 karena di satu sisi Sukuk 

mempresentasikan kepemilikian sama seperti saham dan di sisi lain, Sukuk memberikan 

tingkat pengembalian yang relatif tetap seperti yang ditawarkan oleh Obligasi. 

     Berdasarkan prosesnya, Sukuk merupakan produk sekuritisasi syariah yang 

menunjukkan  bukti  kepemilikan atas underlying asset dan pendapatan yang berasal dari 

underlying asset tersebut yang tidak terbagi  diantara investor.34 Oleh karena itu,  dengan 

kharakter kepemilikan yang tidak terbagi diantara para investor, Sukuk mirip dengan Unit 

Penyertaan35 sebagaimana dikemukakan oleh  T. Box dan M. Asaria  bahwa Sukuk  adalah 

“analogous to Trust Certificates”.36   

  Berdasarkan  aset yang menjadi dasar penerbitannya  (underlying asset), Sukuk 

merupakan intrumen yang berbasis aset, sehingga Sukuk harus dijamin dengan aset  baik 

aset berwujud, atau kombinasi aset berwujud  dan tidak berwujud/tagihan, usufuct atau jasa 

pada kepemilikan aset pada proyek tertentu, atau aktivitas investasi khusus.37 Menurut 

Natalia Schoon, pada umumnya aset yang dipresentasikan oleh Sukuk (underlyng asset dari 

Sukuk)  adalah aset berwujud (tangible asset). Meskipun demikian, aset yang tidak 

berwujud (intangible asset) seperti tagihan kemungkinan dapat dijadikan underlying aset 

untuk Sukuk.38 Tagihan (receivable/al dayn)  tersebut dapat berupa monetary receivables 

yaitu tagihan yang berupa uang seperti harga murabahah (murabahah price) dan goods 

receivables39 yaitu tagihan yang berupa barang  seperti  tagihan barang dalam transaksi 

salam.40 Sedangkan menurut  Mohammed Obaidillah, aset yang dipresentasikan oleh Sukuk 

adalah aset fisik (physical asset) atau aset finansial (yang menunjukkan kepemilikan pada 

aset fisik).41 Aset non fisik seperti tagihan (receivables) dapat dijadikan underlying asset 

asalkan aset tersebut dikombinasikan dengan aset fisik42 dengan ketentuan  aset fisik/aset 

berwujud harus sebagai aset utama (asl) 43 dengan komposisi minimal 51%44  sedangkan 

                                                 
        32Ibid. 

        33Ibid. 

        34A. Thomas, S. Cox, and B. Kraty,  Structuring Islamic Finance Transactions (Euromoney Books  2005) 

154. 

        35Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam 

portofolio investasi kolektif (Pasal 1 Angka 29 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal- 

selanjutnya disebut UUPM). Unit Penyertaan ini dikeluarkan oleh Reksa Dana  yaitu wadah yang dipergunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat  pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi (Pasal 1 Angka 27 UUPM). 

         36Mohamed Saad Lahlou , Joseph Tanega, “ Islamic Securitisation: Part II—A Proposal for International 

Standards, Legal Guidelines and Structures”,  (2007)  22 Journal of International Banking Law and Regulation 

359, 366. 

          37Ibid 

          38Natalie Schoon,   Islamic Banking and Finance, (Spriramus Press 2008) 43. 

          39Tagihan  bisa juga berupa  komoditi dan uang,  lihat  di Saiful Azhar Rosly,  Mahmood M.Sanusi,  “The 

Application of Bay’ Al-‘Inah And Bay’ Al-Dayn In Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”,  (2008)  

1.2 International Journal of Islamic Financial Services,  10. 
40Securities  Commission Malaysia,  Op.Cit,  h.13. 
41Muhammad  Obaidullah, “Securitization in Islam”, in M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis (ed), 

Handbook of Islamic Banking, (Edward Elgar Publishing Limited, 2007) 194. 
42 Ibid. 
43 Securities  Commission Malaysia,  Op.Cit, h.94. 
44 Muhammad Obaidullah,  Loc.Cit 



6 

 

  

aset berupa tagihan hanya sebagai tambahan (tabi’).45 Di Malaysia,  tagihan   banyak 

digunakan sebagai  underlying asset  untuk Sukuk,46 contohnya “Musharakah One  

Sukuk”47  dengan aset berupa tagihan atas pembayaran penyediaan komputer di beberapa 

sekolah  dan Cagamas MBS Musharakah Sukuk”48 dengan aset berupa tagihan KPR 

syariah.49 Di Indonesia, apabila merujuk UU 19/2008, aset yang menjadi obyek pembiayaan  

Sukuk Negara dapat berupa barang berwujud seperti tanah dan atau bangunan atau selain 

tanah dan atau bangunan, serta barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi (Pasal 

10 jo. Pasal 1 Angka 3).50 Namun apabila melihat definisi Sukuk menurut AAOFI bahwa 

Sukuk merupakan representasi kepemilikan yang tidak terbagi (undivides shares of 

ownership) atas  aset berwujud,  manfaat,  jasa, aset pada proyek tertentu, dan aktivitas 

investasi khusus,51 maka aset keuangan (financial assets) khususnya tagihan tidak 

dimasukkan sebagai underlying asset  untuk Sukuk.  

    Berdasarkan kontrak dasar pembentukannya, Sukuk umumnya menggunakan 

kontrak penjualan, sewa, kerjasama modal (Musharakah/equity partnership), joint venture 

partnership (Mudharabah) dan tidak  menggunakan kontrak utang piutang52  karena  tidak 

ada tambahan nilai pengembalian kepada investor berupa bunga yang sifatnya ribawi 

karena dilarang oleh syariah. Dengan dasar kontrak yang bervariasi, maka pemegang Sukuk 

bisa berposisi sebagai  pembeli dalam kontrak jual beli, penyewa dalam kontrak sewa, atau 

sebagai partner dalam kontrak kerjasama (baik Mudharabah maupun Musharakah).53 Oleh 

karena itu, berdasarkan kontrak-kontrak tersebut, pengembalian investasi Sukuk berasal 

dari keuntungan (untuk kontrak penjualan atau sewa) dan bagi hasil (untuk kontrak 

kerjasama baik Musharakah maupun Mudharabah)54 sehingga risiko komersial harus 

dipertimbangkan. 

   

Jenis  Sukuk Untuk Pembiayaan UMKM 

             Untuk memformulasikan  model Sukuk yang tepat untuk pembiayaan UMKM  perlu 

dilakukan analisa mengenai jenis Sukuk dan pihak yang menerbitkannya. Berdasarkan 

jenisnya, Sukuk terdiri dari pertama, Sukuk Ijarah55, yaitu Sukuk yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui 

wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain 

berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pengallihan 

kepemilikan aset itu. Kedua, Sukuk Mudharabah56, yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

                                                 
45 Securities  Commission Malaysia,  Op.Cit, h.94 
46 Ibid, h.9. 
47 Ibid 
48 Ibid,  h.92 
49 Ibid 
50 Hal yang sama juga diatur di dalam Peraturan  IX.A.13 bahwa berdasarkan definisi Sukuk menurut 

Pasal 1 Angka 7,  aset Sukuk  dapat berupa  aset berwujud , nilai manfaat atas aset berwujud  tertentu baik yang 

sudah dan maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; aset proyek tertentu, dan/atau  

kegiatan investasi yang telah ditentukan. 
51 Standard 17 (2) of the AAOFI Shariah’s Standards, Lihat juga pada Annete Rosemarie John,  Op.Cit,   

h.9 
52 Ibid, hlm. 12 
53 Ibid, hlm. 12 
54 Ibid, hlm. 13 

        55 Annete Rosemarie John,  Op. Cit, h.66. Lihat juga di Muhamad Nafik HR, Op.Cit, h. 255 

        56 Ibid, h.72. Lihat juga di Muhamad Nafik HR, Op.Cit, h. 253 
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perjanjian/akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain 

menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi 

berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Ketiga, Sukuk Musyarakah57, yaitu Sukuk yang 

diterbitkan berdasarkan perjanjian/akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih 

bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan 

proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul 

ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Keempat, 

Sukuk Istisna’58, yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna’ di 

mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. 

Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu 

berdasarkan kesepakatan. Kelima, Sukuk Murabahah59 adalah Sukuk yang didasarkan pada 

akad jual beli barang dimana pembeli dapat membayar harga barang yang disepakati pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Penjual dapat menambah marjin pada harga 

pokok barang yang dijual tersebut. Keenam, Sukuk Salam yang  merupakan Sukuk yang 

didasarkan pada kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga 

lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.60  

             Sedangkan Annete Rosemarie John mengklasifikasikan  Sukuk  sebagai berikut: 

a. Berdasarkan kontrak pembentukan Sukuk, Sukuk  terdiri dari61: 

1) Sukuk yang didasarkan pada kontrak jual beli (sale contracts) yang meliputi  Sukuk 

Murabahah, Sukuk Salam dan Sukuk.  

2) Istisna’ Sukuk yang didasarkan pada kontrak sewa (lease contracts) meliputi  Sukuk 

Ijarah. 

3) Sukuk yang didasarkan pada kontrak kerjasama (partnership contracts) yang meliputi  

Sukuk Musharakah  dan Mudharabah. 

4) Sukuk yang didasarkan pada perwakilan (agent based Sukuk) meliputi Sukuk 

Wakalah. 

b.  Berdasarkan karakter dan tipe aset yang dipresentasikan oleh Sukuk,  maka Sukuk   dapat 

dikategorikan menjadi62 : 

1) Sukuk yang asetnya berasal dari piutang atau tagihan (debt based Sukuk). 

2) Sukuk yang asetnya berupa benda berwujud (tangible asset Sukuk). 

3) Sukuk yang asetnya berasal dari hak atas proyek investasi atau aktivitas investasi 

khusus (equity based Sukuk). 

c. Berdasarkan ciri tehnis dan ciri komersial dari Sukuk, Sukuk dapat dibedakan menjadi63  : 

1) Sukuk Biasa, disebut juga Sukuk Berbasis Aset – Asset Based Sukuk 

2) Sukuk dengan jaminan aset (Aset Backed Sukuk) 

3) Sukuk Kombinasi/Campuran - Hybrid Structure Sukuk.          

            Selain itu berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, Sukuk dibedakan menjadi Sukuk 

yang dikeluarkan oleh perusahaan (corporate Sukuk) dan Sukuk yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah/Sukuk Negara (Sovereign Sukuk). Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan 

                                                 
57 Ibid, h.76. Lihat juga Muhamad Nafik HR, Op.Cit,  h. 254. 
58 Ibid, h..60.   
59 Muhamad Nafik HR, Op. Cit, h. 255 
60Annete Rosemarie John,  Op. Cit, h.64 
61 Ibid, h.47 
62 Ibid  

              63 Ibid, h. 47-48 



8 

 

  

beberapa Sukuk Negara yang disebut juga dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat 

Berharga Syariah Negara, dikatakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk 

Negara dapat diterbitkan berdasarkan akad Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna dan 

akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Klasifikasi yang sama juga 

diatur di dalam Pasal 3 UU 19/2008 bahwa  Sukuk Negara dapat berupa : (a) Sukuk Negara 

yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;64 (b) Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan 

Akad Mudharabah;65  (c) Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;66 

(d) Sukuk Negara  yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna’;67 (e) Sukuk Negara yang 

diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (f) 

Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad.   

           Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan skema jenis Sukuk  sebagai berikut : 

 

  

 

                                                                                

. 

  

                                               

                                                                                                                                                                            

  

                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
         64Akad Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri  atau melalui wakilnya menyewakan hak atas 

suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati (Pasal 1 Angka 6  UU 

19/2008). 

          65Akad Mudharabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai 

penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan 

dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugiaan yang terjadi akan ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga 

dan keahlian (Pasal 1 Angka 7  UU 19/2008). 

          66Akad Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, 

baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan 

dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung 

bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak (Pasal 1 Angka 8  UU 19/2008). 

          67Akad Istishna’ adalah Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana 

spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan 

para pihak (Pasal 1 Angka 9 UU 19/2008). 

Sukuk Murabahah  

Sukuk Salam 

Sukuk Ishtisna’                                                                           

Kerjasama 

Kontrak Pembentukan 

Sukuk Musharakah 

Sukuk Mudharabah 

Sukuk Ijarah Sewa 

Jual Beli   

Perwakilan Sukuk Wakalah 

 Tipe /karakter aset 

Sukuk 

Equity based Sukuk  (Sukuk berbasis Ekuitas) 

Debt based Sukuk  (Sukuk berbasis Tagihan) 

Tangible Asset Sukuk  (Sukuk Aset Berwujud) 

  Ciri teknis/komersial  Asset based Sukuk  (Sukuk berbasis Aset) 

 Asset backed Sukuk (Sukuk  dengan Jaminan) 

  Hybrid Structure Sukuk (Sukuk Campuran) 

Penerbit/lembaga yang 

mengeluarkan 
  Sovereign Sukuk (Sukuk Negara/Pemerintah) 

  Corporate Sukuk (Sukuk Korporasi)    
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          Dari beberapa jenis Sukuk tersebut, model Sukuk yang paling tepat  dalam menjamin 

pembiayaan UMKM adalah Sukuk  Ijarah   mengingat  Sukuk yang dijamin dengan aset 

fisik, bukan aset yang berupa tagihan keuangan dan underlying asset dapat  dialihkan 

kepemilikannya kepada investor sehingga segala risiko untung rugi ditanggung oleh investor.  

Selain itu,  Sukuk Ijarah merupakan bukti kepemilikan atas aset fisik  yang   harga jual aset 

fisik tersebut dapat dinegosiasikan, sehingga Sukuk Ijarah dapat juga diperjualbelikan di 

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

             

Penerbitan Sukuk oleh Pemerintah/Negara 

             Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(UU  19/2008) yang disahkan pada tanggal 9 April 2008 menjadi landasan pemerintah dalam 

menerbitkan Sukuk Negara dan mengindikasikan bahwa pemerintah sangat serius 

mengembangkan Sukuk di Indonesia. UU 19/2008 berisi ketentuan untuk penerbitan Sukuk 

yang dilakukan oleh Pemerintah (sovereign Sukuk) dan bukan Sukuk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan (corporate Sukuk) 

                Sejak tahun 2008, pemerintah telah mengeluarkan Sukuk negara sebagai salah satu 

sumber pembiayaan APBN yang penting. Sukuk Negara adalah bagian dari Surat Berharga 

Negara (SBN) yang berbasis syariah atau disebut SBSN (surat Berharga Syariah Negara)  

yang digunakan untuk membiayai APBN. Menurut Pasal 4 UU 19/2008 disebutkan bahwa 

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai 

pembangunan proyek. Sukuk telah menjadi sumber pembiayaan non utang yang memberi 

kontribusi signifikan dalam mengatasi defisit anggaran negara. Dengan diterbitkan Sukuk  

untuk mengatasi defisit anggaran negara, terjadi pergeseran  untuk pembiayaan APBN dari  

sumber utama pembiayaan utang (yang dulu bersumber dari pinjaman dalam negeri dan luar 

negeri) kini  beralih kepada  penerbitan surat berharga negara.  Penerbitan Sukuk  digunakan 

pemerintah untuk melepaskan ketergantungan pada utang luar negeri dengan meminimalkan 

pinjaman luar negeri dan  mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN dengan cara  

memobilisasi dana masyarakat melalui penerbitan Surat Berharga Negara, salah satunya 

Sukuk Negara.                     

              Dana yang terkumpul melalui penerbitan SBSN dapat dialokasikan dan 

dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif, salah satunya untuk pengembangan UMKM 

yang berdampak pada pertumbuhan sektor rill.  Meskipun pada umumnya  hasil penjualan 

Sukuk Negara ditujukan untuk pembiayaan APBN dan proyek proyek pembangunan fisik,68 

namun tidak menutup kemungkinan Sukuk menjadi model baru pembiayaan untuk proyek 

lain seperti pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Penerbitan Sukuk untuk  pembiayaan  

bagi UMKM akan memberikan multiflier effects yang besar karena akan meningkatkan 

produktivitas, menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat  serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.             

             Dalam rangka penerbitan Sukuk untuk pembiayaan kepada UMKM, maka penerbitan 

Sukuk Negara  dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pemerintah mengeluarkan Sukuk yang umumnya berupa Sukuk Ijarah yang di back up 

dengan aset negara untuk membiayai proyek-proyek APBN. Pada umumnya proyek 

APBN tersebut berupa proyek fisik untuk pembangunan infrastruktur, jembatan, rumah 

                                                 
68“Sukuk Alternatif  Pembiayaan Untuk  Proyek Infrastruktur”, Republika, 19 Januari 2012. 

http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/19/ly1oox-sukuk-alternatif-pembiayaan-proyek-

infrastruktur 
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sakit, fasilitas umum, perbaikan jalan, dll. Pembiayaan untuk proyek non fisik seharusnya 

juga digalakkan seperti peningkatan kesejahteraan, layanan sosial termasuk pemberian 

bantuan finansial atau kredit kepada UMKM untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

b. Sukuk tersebut kemudian dijual kepada masyarakat dan kemudian hasil penjualan dari 

penerbitan Sukuk Negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek 

APBN yang salah satunya dengan membiayai UMKM. Pembiayaan untuk UMKM ini 

salah satu alternatifnya dengan menyalurkannya lewat Kementerian Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah. Kemudian Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah menyalurkannya langsung ke UMKM dalam bentuk hibah atau bantuan 

peningkatan pemberdayaan UMKM. Alternatif lainnya adalah  pemerintah menyalurkan 

dana hasil penjualan Sukuk untuk pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan baik 

lembaga keuangan bank/non bank dan LKM. Kemudian lembaga keuangan bank/non 

bank dan LKM menyalurkannya ke UMKM dalam bentuk pemberian kredit. 

            Penerbitan Sukuk Negara memiliki keunggulan karena  lebih aman  mengingat kecil 

kemungkinan terjadi default (gagal bayar/gagal pengembalian investasi) karena Sukuk 

Negara dijamin oleh pemerintah dan dijamin dengan underlying asset berupa aset 

negara/barang milik negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban  APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 Angka 4 

UU 19/2008).Menurut Pasal 10 Ayat (1) UU 19/2008 Barang Milik Negara dapat digunakan 

sebagai dasar penerbitan SBSN sehingga disebut sebagai Aset SBSN. Aset SBSN adalah 

objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, 

berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka 

penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN (Pasal 1 Angka 3 UU 19/2008). 

Aset SBSN tersebut dapat berupa tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau 

bangunan (Pasal  10 Ayat (1) UU 19/2008). Menurut Pasal 11 Ayat 1 UU 19/2008, 

penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN  dilakukan  dengan cara menjual atau 

menyewakan hak manfaat69 atas Barang Milik Negara atau cara lain yang sesuai dengan akad 

yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN.  

             Selain itu, penerbitan Sukuk Negara mempunyai potensi yang sangat besar 

mengingat : 

a. Sukuk Negara merupakan instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor karena  

dianggap memberikan pendapatan yang bersifat tetap. Selain itu risiko investasi pada 

Sukuk Negara relatif lebih kecil karena investor mendapatkan jaminan pengembalian 

investasi dari pemerintah. Menurut Pasal 12 UU 19/2008, pada saat jatuh tempo, 

pemerintah wajib membeli kembali aset SBSN dengan membayar nilai nominal SBSN 

atau kewajiban pembayaran lain sesuai akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN. 

Dengan keunggulan sebagai produk investasi yang aman dengan risiko lebih kecil,  

Sukuk Negara banyak dicari oleh investor, sehingga penerbitan Sukuk  Negara selalu 

mengalami kelebihan permintaan (over subscribed)70 dan dana yang ditargetkan  dari 

penjualan Sukuk terpenuhi bahkan melampaui target yang diharapkan.   

                                                 
69 Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset 

tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut (Pasal 1 Angka 16 UU 19/2008). 
70Penjualan  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/2012/03/14/20/592835/sukri-sr004-sudah-oversubscribed-rp5-4-t. 

Diakses tanggal 20 Juni 2013. Kelebihan permintaan juga terjadi ketika pemerintah mengeluarkan sukuk global 

pada tahun 2011 dengan oversubscribed  6,5 kali . Lihat di ”Sukuk Global Indonesia Oversubscribed 6,5 kali”, 
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b. UMKM menujukkan pertumbuhan yang prospektif sehingga investor  akan tertarik  

untuk berinvestasi membeli Sukuk. Sukuk yang digunakan untuk membiayai UMKM 

yang produtif akan sangat diminati karena sektor  produksi, manufakturing atau industri 

merupakan salah satu sektor favorit  investor.  Sukuk berpotensi sebagai model baru 

pembiayaan UMKM dan menpunyai prospek positif sebagai alternatif sumber 

pembiayaan untuk kegiatan produktif dalam negeri.71 

             Namun jika memilih menerbitkan Sukuk Negara, prosesnya agak berbelit karena   

harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Pasal 8 Ayat (1) 

UU 19/2008, Penerbitan Sukuk Negara/SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 

DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih 

Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun 

anggaran. Persetujuan DPR meliputi persetujuan tentang  pembayaran semua kewajiban 

Imbalan72 dan Nilai Nominal73 yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta 

Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN (Pasal 9 Ayat (1) UU 

19/2008). Selain harus mendapat persetujuan DPR,  dalam menerbitkan Sukuk khususnya 

yang ditujukan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek, 

pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) juga harus berkoordinasi  terlebih dahulu 

dengan Bank Indonesia (Pasal 7 Ayat (1) UU 19/2008). Selain itu, Menteri Keuangan juga 

harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, apabila akan melakukan penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan 

proyek (Pasal 7 Ayat (2) UU 19/2008).  Berbelitnya penerbitan Sukuk Negara juga dapat 

dilihat ketika Aset SBSN yang menjadi underlying asset tersebut sedang digunakan oleh 

instansi pemerintah lain. Menurut Pasal 11 Ayat (3) UU 19/2008 disebutkan bahwa dalam 

hal Barang Milik Negara  sedang digunakan oleh instansi Pemerintah dan akan digunakan 

sebagai Aset SBSN, Menteri terlebih dahulu memberitahukan kepada instansi Pemerintah 

pengguna Barang Milik Negara. Selain itu, meskipun tingkat default nya sangat kecil, namun 

tidak menutup kemungkinan terjadi gagal bayar atau gagal pengembalian investasi pada saat  

Sukuk Negara jatuh tempo. Dalam hal terjadi default, maka ada kesulitan untuk 

mengeksekusi aset negara yang menjadi  underlying asset  untuk Sukuk. 

            Kesulitan lainnya adalah terkait dengan alokasi penyaluran dana hasil penjualan 

Sukuk. Pada umumnya Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai  APBN 

termasuk membiayai pembangunan proyek (Pasal 4 UU 19/2008).  Mengingat ditujukan 

untuk pembiayaan APBN, maka pembiayaan UMKM mungkin hanya mendapat porsi sedikit 

dan mungkin tidak masuk dalam skala prioritas. Selain itu proyek-proyek pembangunan yang 

diprioritaskan untuk dibiayai oleh Sukuk Negara umumnya  proyek-proyek infrastruktur  

seperti proyek fisik untuk pembangunan sarana umum, jembatan, rumah sakit, fasilitas 

                                                                                                                                                       
kontan, 22 November 2011, lihat juga di http://investasi.kontan.co.id/news/wah-sukuk-global-indonesia-

oversubscribed-65-kali/2011/11/22.Di tahun 2009. Diakses tanggal 3 April 2014.  Pada tahun 2009,  kelebihan 

permintaan Sukuk Negara (Retail) mencapai Rp 1, 77 Trilyun atau sebesar 213,9 %, Lihat di ”Penjual Sukuk 

Ritel 001 Over Subscribed Rp 1,77 Trilyun”, Metrotvnews,  24 Februari 2009 

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/02/24/77288. Diakses 9 September 2013. 
71Ibid 
72Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran 

lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan 

berakhirnya periode SBSN (Pasal 1 Angka 10 UU 19/2008). 
73Nilai Nominal adalah nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN (Pasal 1 Angka 15  UU 

19/2008). 
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umum, pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, dll. Pembiayaan untuk proyek non fisik 

sepertinya belum banyak  digalakkan seperti peningkatan kesejahteraan, layanan sosial dan 

pemberian bantuan finansial kepada UMKM untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

  

Penerbitan dan Penyaluran Sukuk  Lembaga Keuangan Mikro 

            Sebagai akibat dari daya serap UMKM terhadap pembiayaan perbankan yang masih 

rendah (22,14 %),74 UMKM mengalami kesulitan mengakses sumber pembiayaan dari 

lembaga perbankan tersebut, sehingga UMKM lebih banyak mencari pembiayaan ke rentenir 

atau ke LKM.  LKM lebih banyak dipilih oleh UMKM karena LKM memberi kemudahan 

bagi UMKM dalam mengakses kredit mikro dengan menetapkan persyaratan yang tidak 

rumit dan seketat perbankan. Menurut Marquiret Robinson, pinjaman dalam bentuk kredit 

mikro merupakan salah satu upaya ampuh untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraansosial.75 Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan antara lain 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. 

            Menurut Asian Development Bank, LKM  atau microfinance adalah  lembaga yang 

menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi 

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

masyarakat miskin dan pengusaha kecil.76 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 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Lembaga Keuangan Mikro- Selanjutnya disebut UU LKM).   LKM   tersebut dapat 

berbentuk: (1)  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).77   

             Salah satu karakteristik LKM adalah memberikan kemudahan dan fleksibilitas 

kepada pelaku UMKM dalam memgakses sumber pembiayaan baik dalam hal persyaraan 

pembiayaan yang lebih longgar, pencairan maupun pengembalian pembiayaan yang fleksibel 

yang disesuaikan dengan cash flow UMKM dan dengan didasarkan pada kepercayaan. Selain 

itu syarat dan prosedur pemberian pembiayaan oleh LKM lebih sederhana dan tidak serumit  

perbankan sehingga LKM menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan UMKM seperti tidak 

diharuskan adanya jaminan. LKM merupakan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan 

UMKM karena (1) LKM bersifat grass root dan secara fisik LKM  berada atau dekat dengan 

pelaku UMKM, (2) prosedur pembiayaan yang singkat, fleksibel dan tidak berbelit, (3) 

platfond kredit yang dibutuhkan UMKM pada umumnya tidak terlalu besar sehingga sesuai 

dengan kemampuan finasial LKM, (4) LKM lebih memahami karakteristik usaha UMKM 

sehingga dapat mengucurkan kredit/pembiayaan secara tepat baik waktu dan jumlahnya, (5) 

                                                 
         74Wiloejo Wirjo Wijono, 2010, Op.Cit,  hlm. 95. 

75 Ibid,  h. 89. 
76Ashari, “Potensi Lembaga Keuangan Mikro  dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan 

Pengembangannya”,  (2006) 4.2 Analisis Kebijakan Pertanian, 148. 
77 Wiloejo Wirjo Wijono, Op.Cit, h. 91. 



13 

 

  

Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal emosional yang 

apat mengurangi moral hazard dalam pengembalian kredit.                 

             Namun dibandingkan dengan perbankan yang memiliki modal kuat dan mampu  

menghimpun dana masyarakat secara lebih luas, sebagian besar LKM  memiliki keterbatasan 

dalam menghimpun dana  masyarakat dan  lebih banyak tergantung dari modal sendiri atau 

modal anggotanya sehingga memiliki keterbatasan modal untuk memberikan pembiayaan 

mikro kepada UMKM. Keterbatasan LKM dalam menghimpun dana tentu mempengaruhi  

kucuran pembiayaan kredit mikro ke UMKM  sehingga dapat mempengaruhi usaha, 

perkembangan dan pemberdayaan UMKM.               

            Untuk mengatasi keterbatasan modal dalam memberikan kredit mikro ke UMKM, 

salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh LKM adalah dengan menerbitkan Sukuk. Sukuk 

telah terbukti menjadi instrumen penting bagi perusahaan  atau pemerintah  untuk 

mendapatkan dana tunai dari masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan untuk kegiatan 

produktif. Sukuk menjadi salah satu instrumen keuangan berbasis syariah yang berkembang 

sangat  pesat 78  dan memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi  dalam menjaring dana investor 

sehingga banyak diminati investor. 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 yang tetap.    

               Dalam rangka penerbitan Sukuk untuk kepentingan pembiayaan UMKM oleh LKM 

dapat dilakukan dengan cara :   

a. Pemerintah mendorong dan mendukung LKM baik konvensional maupun syariah untuk 

menerbitkan Sukuk dengan memberi fasilitas, kemudahan serta bantuan teknis terkait 

dengan  penerbitan Sukuk.  

b. Sebelum menerbitkan Sukuk LKM perlu mengumpulkan dan memverifikasi aset yang  

yang potensial untuk dijadikan underlying asset,  menilai dan mengumpulkan aset 

tersebut. Aset LKM yang dijadikan  underlying asset dapat berupa aset fisik seperti 

bangunan, tanah, dll atau juga bisa berupa aset keuangan non fisik seperti tagihan atas 

kredit yang belum dibayar lunas Debitor/UKM, tagihan kredit pemilikan kendaraan, dll. 

c. Selanjutnya  LKM membentuk Special Purpose Vehicle (SPV)79  yang akan membeli aset 

tersebut. 

d. Atas dasar kepemilikan aset tersebut, SPV menerbitkan Sukuk.   

e. Hasil  penjualan Sukuk digunakan oleh SPV untuk membayar harga aset yang dibelinya 

dari LKM 

f. Hasil penjualan Sukuk  digunakan oleh  LKM untuk disalurkan kepada UMKM dalam 

bentuk  kredit  lunak atau bantuan keuangan lain. 

                                                 
           78 Ishaq Bhatti, Op.Cit, h.18 

          79 Menurut  Pasal 1 Angka 15 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder 

Perumahan (Perpres 15 Perpres 19/2005) jo. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Peraturan 

Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Perpres 1/2008) ,  Special Purpose 

Vehicle adalah perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan  yang khusus didirikan untuk membeli 

Aset Keuangan dan  menerbitkan Efek Beragun Aset (Pasal 1 Angka 15 Perpres 15 Perpres 19/2005 jo. Perpres 

1/2008).  Sedangkan Menurut Bapepam,  SPV adalah pihak yang membeli  aset atau tagihan Originator yang 

akan menerbitkan Efek yang dijamin oleh aset/tagihan tersebut  (Badan Pengawas Pasar Modal,“Studi Tentang 

Perdagangan Efek Beragun Aset”, Laporan  Penelitian, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2003, h.17).  

SPV adalah mediator antara pihak yang membutuhkan dana dengan investor (pihak-pihak yang bersedia 

menyerahkan dana). SPV untuk  penerbitan Efek di lingkungan pasar modal  umumnya Kontrak Investasi 

Kolektif. 
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             Apabila memilih model  penerbitan Sukuk oleh Pemerintah,  keuntungannya adalah 

penerbitan Sukuk ini akan lebih mengena karena penyalurannya akan berimbas pada 

pembiayaan UMKM secara langsung mengingat peran LKM sangat penting dalam 

mendukung pembiayaan mikro kepada UMKM.  LKM  menjadi lembaga yang  memberi 

solusi dan kemudahan bagi UMKM yang belum bisa memanfaatkan akses pembiayaan dari 

lembaga perbankan akibat rumitnya prosedur dan persyaratan. LKM memberikan kemudahan 

bagi UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan  dengan menetapkan persyaratan yang 

tidak rumit dan seketat perbankan dan  telah menunjukkan kontribusinya sebagai penyelamat 

UMKM selama krisis ekonomi dengan memberikan kredit  lunak yang membantu UMKM 

bangkit dari keterpurukan usaha.   

             Namun ada beberapa kendala yang  dihadapi oleh  LKM  dalam menerbitkan Sukuk 

terkait dengan aset dan modal yang dimiliki LKM. Aset yang dimiliki oleh  LKM sangat 

terbatas akibat keterbatasan LKM dalam menghimpun dana, menghasilkan laba,  melakukan 

manajemen operasional, dll. Menurut Didin Wahyudin,  LKM menghadapi beberapa masalah 

utama terkait dengan kemampuan menghimpun dana, menyalurkan dana, kemampuan 

menajemen dan operasional, kemampuan menghasilkan laba, kemampuan jaringan dan dan 

akses pasar, serta kemampuan perencanaan dan pelaporan.80  

                Selain itu,  LKM juga menghadapi kendala dalam menerbitkan Sukuk karena 

belum berpengalaman melakukan penerbitan Efek, belum ada pedoman/aturan khusus 

penerbitan Efek oleh  LKM, terbatasnya SDM Lembaga Keuangan Mikro dalam mengakses 

sumber pendanaan lewat pasar modal, dll.  Seandainya dapat menerbitkan Sukuk, kesulitan  

lain yang mungkin dihadapi oleh  LKM  adalah dengan mekanisme  penyaluran  hasil 

penjualan Sukuk ke UMKM. Mengingat Sukuk adalah Efek syariah, tentunya penyaluran 

hasil penjualan Sukuk harus dilakukan sesuai syariah sehingga tidak semua UMKM akan 

dapat diberi pembiayaan oleh  LKM. UMKM yang kegiatan usahanya tidak bertentangan 

dengan syariah tentu dapat diberi pembiayaan, sedangkan UMKM yang bergerak di sektor  

hiburan berbau pornografi, minuman keras, makanan yang dilarang agama akan sulit 

mendapatkan pendanaan dari  LKM. 

              LKM juga menghadapi kesulitan ketika menerbitkan Sukuk terkait dengan 

kesesuaian dengan prinsip syariah.  Tidak semua  LKM dapat menerbitkan Sukuk  karena 

menurut  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah,  

LKM  tersebut harus memenuhi prinsip syariah terkait dengan : 

a. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan 

usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

b. Jenis Akad  harus sesuai Syariah ; 

c. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, 

atau imbal jasa (fee) harus sesuai syariah  

d. Besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa (fee) harus sesuai syariah 

e. Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau 

imbal jasa (fee) harus sesuai syariah. 

 

Kesimpulan 

                                                 
         80Didin Wahyudin, “Key Succes Factors in MicroFinancing”,  Makalah  pada Diskusi Panel Microfinance 

Revolution: .“Future Perspective for Indonesian Market.”, Jakarta, 7 Desember 2004. 
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           Sukuk sebagai model baru pembiayaan UMKM sangat  mungkin dikembangkan 

mengingat Sukuk telah menjadi instrumen investasi yang mendapat respon dan animo dari 

masyarakat yang sangat besar.  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 peningkatan pembangunan dengan cara menyediakan modal untuk 

proyek yang bersifat produktif.  

          Untuk mendukung pembiayaan UMKM  perlu dicari model penerbitan Sukuk yang 

tepat dengan pertimbangan bahwa model yang ideal mungkin agak sulit direalisasikan, 

namun model yang tepat mungkin bisa diformulasikan.  Berdasarkan uraian di atas, model 

Sukuk yang paling tepat dalam mendukung pembiayaan UMKM adalah Sukuk Negara yang 

diterbitkan oleh pemerintah atau Sukuk yang dikeluarkan oleh LKM, dengan jenis Sukuk 

yang dibentuk berdasarkan kontrak Ijarah (Sukuk Ijarah). 

          
     

Daftar Bacaan 
  
Buku           

          

HR, Muhamad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Serambi 2009). 

   

Igbal, Zamir, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam (Kencana Prenada Media Group 

2008). 

 

John, Annete Rosemarie, The Islamic Securities (Sukuk) Market, (Lexis Nexis 2009). 

  

Muttaqien, Dadan, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, (Safiria Insania Press 2009). 

   

Schoon, Natalie,   Islamic Banking and Finance, (Spriramus Press 2008). 

 

Securities Commission Malaysia,  Sukuk: Islamic Capital Market Series, (Sweet & Maxwell 

Asia 2009). 

 

Thomas, A., S. Cox, and B. Kraty,  Structuring Islamic Finance Transactions (Euromoney 

Books  2005).   

 

Makalah/Laporan Penelitina/Artikel Jurnal 

 

Adams, N.J., “A Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the 

OIC Countries,   Makalah, 6th International Conference on Islamic Economics and 

Finance, 2005. 

 

Ashari, “Potensi Lembaga Keuangan Mikro  dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan 

Kebijakan Pengembangannya”,  (2006) 4.2 Analisis Kebijakan Pertanian. 

 



16 

 

  

Ayub, M., ”Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic 

Institutions”, Makalah, International Conference on Islamic Economics and Finance,  

2006. 

 

Badan Pengawas Pasar Modal,“Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset”, Laporan  

Penelitian, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2003. 

 

Bhatti, Ishaq, “Sukuk and the Bonding of Islamic Finance”, (2007) 3 Monash Business 

Review 17. 

 

Hs, Sri Lestari, “Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM)”, Makalah,  2010. 

 

Jalil, Abdullaah, “Islamic Bonds Issues: The Malaysian Experience”, Makalah, The 6th 

Asian Academy of Management Conference,  2005. 

 

Lahlou, Mohamed Saad, Joseph Tanega, “ Islamic Securitisation: Part II—A Proposal for 

International Standards, Legal Guidelines and Structures”,  (2007)  22 Journal of 

International Banking Law and Regulation 359. 

 

Mcmillen, Michael J.T., “Asset Securitization Sukuk And Islamic Capital Markets: Structural 

Issues In These Formative Years”, (2008) 25 Wisconsin International Law Journal 703. 

 

Obaidullah, Muhammad , “Securitization in Islam”, in M. Kabir Hassan and Mervyn K. 

Lewis (ed), Handbook of Islamic Banking, (Edward Elgar Publishing Limited, 2007). 

Rosly, Saiful Azhar,  Mahmood M.Sanusi,  “The Application of Bay’ Al-‘Inah And Bay’ Al-

Dayn In Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”,  (2008)  1.2 International 

Journal of Islamic Financial Services,  10. 

 

Setiawan, Achmad Hendra, “Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah”, (2006) 1 Dinamika Pembangunan  118. 

 

Wahyudin, Didin, “Key Succes Factors in MicroFinancing”,  Makalah  pada Diskusi Panel 

Microfinance Revolution: .“Future Perspective for Indonesian Market.”, Jakarta, 7 

Desember 2004. 

 

Wijono, Wiloejo Wirjo,“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Saru Pilar 

Sisrem Keuangan Nasional: Suatu Upaya Kontrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, 

(2010)  Kajian Ekonomi dan Keuangan 82. 

 
 

 ARTIKEL/BERITA KORAN 

 “Sukuk Alternatif  Pembiayaan Untuk  Proyek Infrastruktur”,  Republika,  19 Januari 2012, 

lihat juga di http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/19/ly1oox-sukuk-

alternatif-pembiayaan-proyek-infrastruktur 

 



17 

 

  

 “Sukuk Retail  SR004  Sudah Oversubscribed Rp5,4 T” 

       http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/20/592835/sukri-sr004-sudah 

oversubscribed-rp5-4-t. 

 

 ”Sukuk Global Indonesia oversubscribed 6,5 kali”, kontan, 22 November 2011,     

http://investasi.kontan.co.id/news/wah-sukuk-global-indonesia-oversubscribed-65-

kali/2011/11/22. Di tahun 2009.    

 

 ”Penjual Sukuk Ritel 001 Over Subscribed Rp 1,77 Trilyun”, Metrotvnews,  24 Februari 

2009, http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/02/24/77288 

 

 

PERUNDANG-UNDANGAN  

                

Undang-undang No. 20 Tahun 2008  Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.  

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 

 

Standard 17 (2) of the AAOFI Shariah’s Standards . 

 

Peraturan  IX.A.13  Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah. 

 


