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BAHAN RUJUKAN

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Menurut sejarah, bank syariah pertama di Dunia pertama kali muncul di

Mesir dengan nama Mith Ghamr. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El

Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis (pembagian laba)

di kota Mith Ghamr pada tahun 1963. Karena gejolak politik saat itu, operasional

Mith Ghamr hanya bertahan hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri

sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank syariah pertama pada tingkat

internasional, berdirilah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974 yang

disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam

(OKI). Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dana bagi proyek

pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial

berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya, dan secara

eksplisit menyatakan diri berdasarkan nilai-nilai syariah.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru bagi

masyarakat Indonesia karena baru muncul awal tahun 1990-an . Prakarsa untuk

mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Lahirnya bank syariah pertama di

Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan

dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya

ditandatangani tanggal 1 November 1991. Disamping BMI, perkembangan saat

ini juga telah lahir bank syariah milik Pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri

(BSM) kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank

konvensional yang sudah ada, seperti BNI Syariah, Mega Syariah, dan Bank Jabar

Banten Syariah. (http://www.pkesinteraktif.com), 13 Maret 2012)



2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Definisi bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan adalah

sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perkembangan peraturan hukum yang mengatur tentang perbankan di

Indonesia telah mengalami kemajuan, hal ini didasarkan pada adanya aturan yang

menyebutkan tentang bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah menyadari umat

Islam memang menghendaki adanya bank yang dalam operasionalnya tidak

memakai bunga, karena bunga menurut Fatwa MUI bagi masyarakat Islam itu

haram. Pengertian bank syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahannya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum
Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa.

Menurut Muhammad (2005:13) definisi Bank Islam adalah sebagai

berikut:

“Bank Islam atau biasa disebut juga bank tanpa bunga adalah
lembaga keuangan atau keuangan perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist
Nabi Muhammad SAW”.

Selanjutnya Muhammad Safi’i Antonio (2005:16) mengemukakan bahwa bank

syariah adalah :

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-

Qur’an dan Al-Hadist.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bank Islam atau bank

syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya, baik yang



menyangkut kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dilaksanakan

berdasarkan aturan hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadist.

2.1.3 Fungsi, Peranan, dan Tujuan Bank Syariah

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2005:20), fungsi dan peranan bank

syariah dapat diketahui sebagai berikut:

1. Manajer Investasi berperan untuk mengelola dana investasi atas dana

nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai agen

investasi.

2. Investor berperan untuk menginvestasikan dana yang dimiliki maupun

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang

diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak

pemilik modal.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, seperti bank non

syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengembangan fungsi sosial, berupa pengelolaan dana zakat, infaq, dan

sadaqah serta pinjaman kebijakan (Qordul Hasan)

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam,

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau sejenisnya/perdagangan lain yang

mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut

dilarang dalam agama Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap

kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pihak pemilik modal dengan yang

membutuhkan dana.

3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha

yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.



4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumny

merupakan program utama dari n

5. Untuk menjaga stabilita

syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antar

lembaga keuangan.

6. Untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non

syariah.

2.1.4 Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah merupakan bank yang mempunyai dasar hukum berdasarkan

Al-Qur’an dan Al-Hadist, ya

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut

1. Surat Al-Baqarah : 275

Allah telah menghalalkan jual beli (

ekonomi dan melarang keras praktek

yang di jelaskan dalam al

“Orang-orang yang makan (mengambil)

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan l

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumny

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank

syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antar

lembaga keuangan.

Untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non

Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Syariah merupakan bank yang mempunyai dasar hukum berdasarkan

Hadist, yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut :

Baqarah : 275

Allah telah menghalalkan jual beli (Mu’amalah) dalam setiap kegiatan

ekonomi dan melarang keras praktek riba dan jual beli terlarang lainnya

yang di jelaskan dalam al-quran :

orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

negara yang sedang berkembang.

s ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank

syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antar

Untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non

Syariah merupakan bank yang mempunyai dasar hukum berdasarkan

Qur’an dan Al-hadist, dan

) dalam setiap kegiatan

dan jual beli terlarang lainnya

tidak dapat berdiri melainkan

antaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu



adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al-

Baqarah : 275)

(http//:www.i love muhammad.or.id, al-qur’an on-line. Q.S Al-baqarah

ayat 275)

2. Hadist

Dari Abu Hurairah,r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya

dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu”.

(H.R. Abu Dawud Tirmidzy).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000, tentang

perbankan syariah.

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1992

dengan mulai beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia (didirikan

pada tahun 1991) yang diprakarsai oleh MUI dan Pemerintah.

2.1.5 Karakteristik dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Prinsip syariah dalam perolehan harta menekankan kepada keseimbangan

antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus digunakan untuk

kegiatan-kegiatan produktif terutama kegiatan ekonomi untuk menghasilkan

keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang

menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang membutuhkan

dana. Salah satu perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahannya

berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari ekonomi Islam

dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money).

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.

4. Tidak diperkenankan melakukan hal yang bersikap spekulatif.

5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang.

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.



Karakteristik bank syariah tersebut berfungsi agar dapat menguntungkan

kedua belah pihak. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan

prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan

BMT. Prinsip ini terdiri dari :

1) Al Mudharabah

Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya sebagai pengelola.

2) Al Musyarakah

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Al Muzara’ah

Yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian

tertentu (persentase) dari hasil panen.

4) Al Musaqah

Yaitu bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah dimana si

penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah

tertentu dari hasil panen.

2. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu cara jual beli yang dalam pelaksanaannya

bank syariah mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa

melakukan pembelian barang atas bank syariah, dan kemudian bank

syariah bertindak sebagai agen penjual, dengan menjual barang yang telah



dibelinya tersebut ditambah markup, keuntungan bank syariah nantinya

akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem ini terdiri dari :

1) Bai’al Murabahah

Yaitu jual beli barang pada harga dasar dengan tambahan keuntungan

yang disepakati.

2) Bai’as Salam

Yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan

pembayaran dilakukan dimuka.

3) Bai’al Istishna

Yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam

kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat

barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya

kepada pembeli akhir.

3. Sistem non profit

Sistem yang sering disebut pembiayaan kebajikan ini merupakan

pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup

mengembalikan pokok pinjaman saja. Sistem ini contohnya Al Qordhul

Hasan.

4. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan ini merupakan penyediaan uang dan tagihan

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara bank

syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Produk pembiayaan ini antara lain :

1) Pembiayaan Al Murabahah

Yaitu pembiayaan untuk jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati.

2) Pembiayaan Al Mudharabah

Yaitu pembiyaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.



3) Pembiayaan Al Musyarakah

Yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal/exterprise) dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan.

Untuk meningkatkan peran bank syariah dalam kehidupan ekonomi

masyarakat, maka bank syariah terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi

produk tersebut harus memenuhi syarat antara lain :

1. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.

2. Dapat ditangani oleh sistem operasi bank syariah bersangkutan.

3. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

2.1.6 Laporan Keuangan Bank Syariah

Penyusunan laporan keuangan bank syariah sama dengan penyusunan

laporan keuangan bank konvensional. Laporan keuangan pokok terdiri dari

neraca, laba rugi, dan perubahan kekayaan bersih. Neraca adalah keadaan posisi

keuangan pada tanggal tertentu, laba rugi merupakan ikhtisar pendapatan dan

biaya untuk satu jangka waktu tertentu, sedangkan perubahan kekayaan bersih

adalah ikhtisar kenaikan dan penurunan kekayaan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan

laporan keuangan yang berlaku secara umum, namun dengan tambahan antara lain

sebagai berikut :

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi

perolehan dan penggunaan pendapatan atau beban.

2. Informasi untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap

amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya, pada tingkat

keuntungan yang layak serta informasi mengenai tingkat keuntungan

investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat

3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan

dan penyaluran zakat.



Sedangkan menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Syariah, laporan keuangan bank syariah lengkap terdiri dari :

1. Neraca

Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan

memperhatikan ketetentuan dalam PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak

terbatas pada pos-pos berikut : aset, kewajiban, dana syirkah kontemporer,

ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan

mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan

ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi

yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut : Pendapatan

pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, Hak pihak ketiga atas bagi

hasil dana syirkah temporer, Pendapatan usaha lainnya, Beban usaha, Laba

atau rugi usaha, Pendapatan non-usaha, Beban non-usaha, Beban pajak,

Laba atau rugi neto.

3. Laporan Arus Kas

Bank syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK

terkait.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke

PSAK terkait

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi

terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan

jenisnya.

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang

menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada

pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat



Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat

sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101

dan PSAK terkait.

2.2 Obligasi Syariah (Sukuk)

2.2.1 Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)

Dewan Syariah Nasional (DSN) masih menggunakan istilah obligasi

syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Menurut Fatwa Majelis Ulama

Indonesia No. 31/DSN-MUI/IX/2002 pengertian obligasi syariah adalah sebagai

berikut :

“Obligasi Syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa
bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo.”

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih

merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis

ini lazim dinamakan Muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama

lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah

diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib

dan dibeli oleh investor atau shahibul maal.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor 130/Bl/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah,

menyatakan bahwa :

“Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti
kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan
yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset
berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek
tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas
aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.”



Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions (AAOIFI) tahun 2007, sukuk adalah sebagai setifikat dari suatu nilai

yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat,

dan menggunakannya sesuai rencana. sama halnya dengan bagian dan

kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa atau modal dari suatu proyek

tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.

2.2.2 Jenis-jenis Sukuk

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions (AAOIFI), terdapat 40 macam jenis sukuk. Sukuk tersebut termasuk

sukuk ijarah, sukuk salam, sukuk istishna, sukuk murabahah, sukuk musyarakah,

sukuk mudharabah, dan lain sebagainya.

Namun demikian saat ini, hanya empat jenis sukuk yang dikenal, yaitu :

1. Sukuk ijarah

Sukuk 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.

2. Sukuk Murabahah

Sukuk murabahah diterbitkan dengan prinsip jual beli, penerbit sertifikat

sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli

komoditi tersebut.

3. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih,

yaitu sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan

keahlian, keuntungan kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah

yang disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan

ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan

oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk mudharabah biasanya

digunakan unttuk mendapatkan, menjaring dana publik untuk proyek besar

dan bernilai besar.

4. Sukuk Istishna



Sukuk Ishtishna adalah akad jual beli berupa objek pembayaran antara dua

pihak diamana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga

aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dua pihak.

2.2.3 Perbandingan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Pada prinsipnya sukuk mirip seperti obligasi konvensional dengan

perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil

sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying

transaction) berupa sejumlah tertentu asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk

dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agara

instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.

Sedangkan, obligasi konvensional adalah suatu pernyataan utang dari

penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan janji untuk membayar kembali

pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo

pembayaran. Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan sukuk dengan obligasi

konvensional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Deskripsi Sukuk
Obligasi

Konvensional

Emiten Pemerintah/korporasi Pemerintah/korporasi

Sifat Instrumen Sertifikat korporasi,

sertifikat

kepemilikan/penyertaan

atas suatu aset

Instrumen pengakuan

hutang

penghasilan Bagi hasil, margin, fee Bunga, kupon, Capital

gain

Jangka waktu Pendek-menengah Menengah-panjang

Underlying asset Pendek-menengah Tidak perlu

Pihak terkait Emiten, SPV, Investor,

Wali Amanat

Emiten, Investor, Wali

Amanat

price Market price Market price



Sumber : Jurnal Orbith, Moch.Abdul Kodir (2010:27)

2.2.4 Karekteristik Sukuk

Obligasi syariah/sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang

obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin fee serta membayar kembali

dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun karakteristik sukuk antara lain:

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat

(beneficial title).

2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), bagi hasil (margin fee), sesuai jenis

akad yang digunakan.

3. Terbebas dari unsur riba gharar, masyir.

4. Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV).

5. Memerlukan underlying aset.

6. Penggunaan proceed harus sesuai prinsip syariah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam karakteristik sukuk antara lain sebagai

berikut :

1. Emiten

Yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran bagi

hasil/margin/fee, dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan

sukuk jatuh tempo. Emiten sukuk adalah Korporasi dan pemerintah.

2. Special Purpose Vehicle (SPV).

Yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan

fungsi :

a. Sebagai penerbit sukuk

investor Islami dan Konvensional Konvensional

Pembayaran

pokok

Bullet/amortisasi Bullet/amortisasi

Penggunaan hasil

penerbitan

Harus sesuai prinsip syariah Bebas



b. Sebagai counterpart Korporasi/pemerintah dalam transaksi pengalihan

aset

c. Bertindak sebagai wali amanat (trustee).

3. Investor

Yaitu pemegang sukuk yang memilki hak atas bagi hasil/margin/fee dan

nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

2.3 Penjualan Sukuk Negara Ritel

2.3.1 Pengertian Penjualan

Pengertian penjualan menurut Swastha yang dikutip oleh Basri

(2005:130), “Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang

dilakukan untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang

ditawarkannya.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan merupakan

suatu proses pembelian barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.2 Pengertian Sukuk Negara Ritel

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN), “Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan

terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (pasal

1).”

Sukuk negara ritel merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi

investor individu warga negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam

bentuk tanpa warkat (scripless), namun kepada para investor akan diberikan surat

bukti kepemilikan. Menurut Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, “Surat

Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga

Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian

( حصة ) kepemilikan aset.”



2.3.3 Legalitas Syariah terhadap Sukuk Negara Ritel dan Instrumen

Akadnya

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai salah satu

instrumen dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan Al-Quran dan As-

Sunnah yang melarang riba, maysir, gharar, bertransaksi dengan kegiatan atau

produk haram, serta terbebas dari unsur tadlis. Legalitas sukuk bersumber utama

dari QS Al-Baqarah: 282. Dewan fikih (fiqh academy) dari Organization of the

Islamic Conference (OIC) dalam The 4th Annual Plenary Session February 1988

di Jeddah telah menyatakan bahwa syariah menuntut dokumentasi kontrak

sebagaimana termuat dalam QS Al-Baqarah: 282. Suatu transaksi yang tidak

dilakukan secara tunai (cash) harus diwakili oleh sebuah dokumentasi sebagai

bukti transaksi yang menggambarkan adanya hak dan kewajiban antara kedua

belah pihak yang bertransaksi. Dewan fikih OIC memutuskan bahwa :

1. Pengumpulan aset dapat direpresentasikan dalam sebuah catatan

tertulis (written note) atau surat berharga (bond).

2. Surat berharga atau catatan ini dapat dijual pada harga pasar (market

price) sepanjang komposisi dari masing-masing kelompok aset, yang

direpresentasikan dengan obligasi tersebut, meliputi mayoritas aset fisik

dan hak finansial (financial right) dengan hanya minoritas yang menjadi

uang tunai dan utang interpersonal.

Lebih jauh, QS Al Baqarah: 282 sesungguhnya juga merupakan dasar

pelaksanaan akuntansi Islam. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan perlunya

kegiatan tulis menulis di setiap transaksi, khususnya pada transaksi yang

dilakukan tidak secara tunai. Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Juz 3

tentang ayat ini menunjukkan, setiap transaksi dalam berniaga harus ditulis secara

baik dan benar. Hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam aktivitas

niaga di masa mendatang. Dengan adanya pencatatan setiap transaksi, semua

pihak akan lebih mudah memberi pertanggungjawaban.

Instrumen akad dalam transaksi sukuk negara ritel atau Surat Berharga

Syariah Negara adalah Sale and Lease Back (al-Bay’ ma’al Isti’jar). Instrumen ini

berdasar pada Fatwa DSN MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008. Transaksi ini diawali

dengan penjualan (sale) hak manfaat atas Barang Milik Negara kepada investor



yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). SPV (Special Purpose Vehicle)

menerbitkan sukuk negara ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak

manfaat atas barang yang diijarahkan (underlying asset) berupa barang milik

negara tadi. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (lease back)

kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari bisnis

lease atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang

dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor.

Di akhir periode, Perusahaan penerbit akan membeli kembali sukuk negara ritel

dan menjualnya kembali ke Pemerintah.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan

kesesuaian prinsip syariah (syariah compliance endorsement) untuk meyakinkan

investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah

compliance tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah

Nasional – MUI. Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan

penerbitan Sukuk Negara, yaitu :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang

Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang

Sale and Lease Back.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.

(http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/), diakses pada 19 maret 2012)

2.3.4 Penjualan Sukuk Negara Ritel

Penjualan sukuk negara ritel terdapat dalam dua segmen. Segmen pertama

adalah pasar perdana dimana penjualan perdana sukuk ritel oleh pemerintah

sebelum sukuk ritel tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, sukuk

negara ritel dijual dengan harga emisi. Sedangkan, segmen yang lainnya adalah

pasar sekunder sukuk negara ritel dimana transaksi sukuk ritel setelah penjualan



pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder harga sukuk ritel ditentukan

berdasarkan harga pasar dan pasar sekunder.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi

(mu’amalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan

barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi

yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Dengan kata lain, investasi itu

penting dilakukan oleh umat Islam. Beberapa tahun terakhir memang terlihat

trend dari masyarakat muslim untuk lebih peduli pada peluang investasi, terlebih

yang sesuai dengan syariah.

1. Manfaat Penjualan Sukuk Negara Ritel bagi Masyarakat.

Sukuk negara ritel merupakan kesempatan emas bagi individu rakyat

Indonesia untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan negara.

Untuk masyarakat muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat

aman dan sesuai syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu

rakyat Indonesia. Selain ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara,

investor juga akan mendapatkan imbalan yang sangat menarik. Secara

spesifik, keuntungan berinvestasi pada sukuk negara ritel yang berkode

SR adalah sebagai berikut :

1) Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang

kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-

rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

2) Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh

tempo dijamin oleh Pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan

setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

3) Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar,

sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar

sekunder.

4) Investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai

nominalnya dijamin oleh Undang-Undang.

5) Investasi yang menentramkan, karena tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah seperti riba (usury), gharar (uncertainty), dan

maysir (gambling).



6) Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan.

Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel itu sangat mudah dan

transparan. Bagi calon pembeli, caranya pemesanan pembelian sukuk negara ritel

adalah sebagai berikut :

1) Menghubungi agen penjual yang melayani pemesanan pembelian

sukuk negara ritel.

2) Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum

dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank

kustodian anggota subregistry atau partisipan/nasabah subregistry.

3) Menyetor dana sesuai jumlah pembelian ke rekening “sukuk negara

ritel” pada bank yang ditunjuk oleh agen penjual. Ini dilakukan

dilakukan oleh agen penjual, investor tinggal menunjukkan dana yang

akan digunakan untuk memesan sukuk negara ritel.

4) Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan serta melampirkan

foto kopi KTP dan foto kopi bukti transfer dana.

5) Menerima tanda terima bukti pemesanan pembelian dari agen penjual.

6) Menunggu hasil keputusan penjatahan yang ditetapkan pemerintah

untuk mengetahui jumlah sukuk negara ritel yang dimenangkan.

7) Menerima konfirmasi kepemilikan sukuk negara ritel sesuai dengan

jumlah pemesanan pembelian yang dimenangkan.

2. Risiko Kepemilikan Sukuk Negara Ritel

Di balik kelebihan sukuk ada sejumlah resiko yang perlu diperhatikan.

Resiko sukuk negara ritel dapat dibagi menjadi risiko pasar (market risk),

risiko operasional (operational risk) dan risiko ketentuan syariah (shariah

compliance risk). Market risk terdiri dari risiko suku bunga (interest rate

risk atau rate of return risk) dan resiko nilai tukar (foreign exchange rate

risk) dapat di jelaskan berikut.

1) Resiko tingkat bunga, sukuk ijarah, Istisna, salam dan yang didasarkan

atas fixed rate menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku

bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang

diminati oleh investor.



2) Resiko nilai tukar (foreign exchange rate) dapat dijelaskan bahwa

sertifikat sukuk didominasi di dalam Dolar Amerika (US$) sehingga

naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai

pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal. Seperti

turunnya nilai rupiah terhadap dolar menjadikan beban pembayaran

cicilan menjadi semakin besar kepada investor.

3) Resiko operasional sukuk (operastional risk) terdiri dari resiko

kegagalan pembayaran (default risk), resiko pembayaran kupon

(coupon payment risk), resiko pelunasan asset (asset redemption risk),

resiko SPV (SPV specific risk), resiko investor (investor specific

risks), resiko berhubungan dengan aset (risk related to the asset).

4) Keterbatasan barang milik negara yang dapat dijadikan underlying

asset. Sukuk merupakan sertifikat pembiayaan yang didasarkan atas

jaminan aset rill yang besarnya didasarkan atas aset yang marketable di

pasar keuangan global. Semakin banyak aset yang sesuai dengan

standar yang ditentukan semakin besar bagi negara untuk mendapatkan

pembiayaan dari investor internasional. Ini menunjukkan bahwa

besarnya dana yang diperoleh di dasarkan besar aset yang kita miliki

sehingga perlu juga kita memperbaiki sarana dan prasarana yang

mendukung bagi persediaan aset yang layak.

(http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/), diakses pada 19 maret 2012)


