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Abstrak - Sukuk merupakan salah satu produk paling inovatif dalam perkembangan sistem keuangan islam
kontemporer. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan sukuk dalam mendorong
perkembangan perekonomian di Indonesia pada pasar modal syariah pada tahun 2015-2020. Perkembangan sukuk terus
meningkat dari tahun ke tahun menurut data statistik pasar modal syariah. Dengan metode content analiysis. Dari hasil
data sukuk berpengaruh pada perkembangan perekonomian di Indonesia.
Kunci: sukuk, pasar modal syariah, perkembangan ekonomi
Abstract - Sukuk is one of the most innovative products in the development of the contemporary Islamic financial
system. The purpose of writing this article is to determine the development of sukuk in encouranging economic
development in Indonesia od the Islamic capital market in 2015-2020. The development of sukuk continues to increase
from year to year according to Islamic capital market statistics. With the content analysis method. From the result of
the sukuk data has an effect on economic development in Indonesia.
Keyword: sukuk, Islamic capital market, economic development.

1. PENDAHULUAN
Pasar modal syariah merupakan industri yang relatif baru jika dibandingkan dengan industri keuangan syariah
lainnya di Indonesia, misalnya industri perbankan syariah yang telah lebih dahulu dikembangkan dan saat ini telah
mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah,
hingga saat ini terdapat 6 (enam) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Dengan diterbitkannya
fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar modal tersebut, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif
sumber pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi halal.
Perkembangan sistem keuangan Islam mulai sejak awal tahun 1960-an, ketika Mith Ghamr melaksanakan
aktivitas keuangan mikro. Sukuk memiliki kesempatan dan tantangan dalam ranah keuangan Islam saat ini.
Perkembangan sukuk dapat terlihat pada berbagai negara seperti Dubai, Pakistan, Indonesia, Inggris, Mesir, Arab, dan
lain sebagainya. Sukuk kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam.
Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju di
luar pasar domestik. Seiring dengan pertumbuhan, kerja keras dan agenda pembangunan yang seimbang, semua negara
memiliki potensi untuk memperluas peran keuangan Islam meningkat dalam memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan global dan stabilitas keuangan.
Pertumbuhan sukuk sangat meningkat tajam dibandingkan dengan isntrument keuangan Islam lainnya,
pertumbuhan tersebut mencapai 84% per-tahun jika dianalisis semenjak tahun 2001 s/d 2007. Sukuk terbanyak yang
diterbitkan adalah di wilayah Timur Tengah dan Malaysia. Hampir 70% sukuk utama global berasal dari Malaysia.
Sukuk merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan
syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan, terutama bagi
pemerintah dan perusahaan korporasi (Ayub, 2007: 389). Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara
mendalam terkait sukuk baik secara teoritis dan implementatif.
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2. METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan artikel ini bersifat deskriptif dan menggunakan content analiysis. Alasan menggunakan metode
tersebut karena dalam tulisan ini penulis menjadikan landasan teori sebagai pedoman agar fokus penulisan ini sesuai
dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya empiris
sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
Adapun jenis penulisan ini adalah library research, yaitu dengan menelaah buku-buku atau literature-literatur
yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam tulisan artikel ini, Analisis data penulisan ini adalah
menggunakan content analysis. Content analysis merupakan teknik analisis data untuk mengambil kesimpulan dengan
mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu topik secara objektif, sistematis dan generalis.

3. PEMBAHASAN
3.1 Pasar modal Syariah
Pasar Modal Syariah Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek yang ssuai dengan prinsipprinsip syaria Di Indonesia kegiatan pasar modal diatur dalam Undangundang No.8 Tahun 1995. Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkatan dengan efek. Sedangkan efek dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat
berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan
kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau
tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah Prinsip pasar modal konvensional tentunya
berbeda dengan prinsip pasar modal syariah.
Ruang lingkup kegiatan usaha emiten pada pasar modal syariah tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip
hukum syariah. Sehingga tidak membolehakan usaha emiten yang masuk pasar modal syariah berkecimpung dalam
usahaperjudian, lembaga konvensional, memproduksi, medistribusikan atau memperdagangkan barang haram dan
merusak moral. Selain itu, akad yang diunakan dalam pasar modal syariah pun menggunakan akad-akad syariah.
Sehingga tidak enggunakan instrumen riba ataupun maysir dan gharar dalam pelaksanaannya. Dalam rangka kegiatan
pasar modal syariah, ada lembaga khusu yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek-aspek syariah yang
ada dalam kegiatan pasar modal syariah, yakni DSN. Bersama dengan BAPEPAM, DSN melakukan pengawasan
terhadap setiap kegiatan di pasar modal.

3.2 Pengertian Sukuk
Secara “etimologi”, sukuk berasal dari kata ‘Sakk’ ( )صك, yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk ( )صكوك
merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural). Sakk adalah buku yang
mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Dalam Kitab Mu’jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal
Islamiyah, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (title deed).
Secara “terminologi”, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang ber-dasarkan 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 ketika jatuh
tempo (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).
Sukuk merupakan suatu sertifikat aset yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sukuk berasal
dari bahasa arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikatatau note. Dalam
pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai
sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam
kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk,
saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan sukuk tersebut.
Berdasarkan Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) No.17 tentang sukuk investasi, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti
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proyek atau kegiatan investasi tertentu.
Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil
margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Menurut hitungan rasional, instrumen sukuk
lebih menguntungkan daripada obligasi konvensional, seperti nilai return yang lebih menjanjikan, sistem
kepemilikannya, dan keamanan investasi yang ditanggung pemerintah. Dari beberapa pengalaman yang ada, masih
tersimpan beberapa penyebab yang sangat mungkin menghambat perkembangan sukuk di Indonesia.
Saat ini ada 7 instrumen Sukuk Negara yg telah diterbitkan oleh Pemerintah, dua diantaranya ditujukan untuk
investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Negara untuk investor individu adalah sukuk ritel dan sukuk
tabungan. Sukuk Negara untuk investor individu yang dikeluarkan pemerintah ada 2 jenisyaitu Sukuk Ritel dan Sukuk
Tabungan.
3.3 Sejarah Perkembangan Sukuk
Sukuk Sesungguhnya sukuk bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad
pertama hijriyah. Saat itu, umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar-bangsa. Ia dipergunakan oleh
para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan
aktivitas komersial lainnya. Bahkan sejumlah penulis menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi akar kata “cheque”
dalam bahasa Latin, yang telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer
.
Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat
mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan
tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli, ketika pedagang itu
menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada
pembeli, dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang.
Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang
menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Sukuk adalah efek
syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian atas beberapa hal.
Pertama. Aset berwujud tertentu (A’yan Maujudat). Kedua,Nilai manfaat atas aset berwujud (Manafi’ul a’yan).
Ketiga, Jasa (Al-khadamat). Keempat, Aset proyek tertentu (Maujudat Masyru’ Mu’ayyan). Kelima, Kegiatan investasi
yang telah dilakukan (Nasyath Istitsmarin Khashah). Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh
upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen
pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah.
Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa
Majma’ alFiqh al-Islâmî 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk
menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atausukuk. Dalam
perkembangannya, The Islamic Jurispudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung
berkembangnya sukuk.
Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain (Bahrain Monetary Agency) untuk meluncurkan salam
sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001 (Zubair, 2012: 279). Penerbitan sukuk
global mencapai puncaknya pada tahun 2007 dengan total penerbitan sukuk yang nilainya mencapai USD 48,885
milliar.
Perkembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah dikawasan Teluk dan Asia. Pada tahun, 2011,
tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme
yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat
diterima secara Islami.

3.4 Jenis-Jenis Investasi
Sukuk Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori
yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Beberapa sukuk yang dapat
diperdagangkan di antaranya:
1.

Sukuk Mudhârabah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhârabah di mana satu pihak
menyediakan modal (Rab al-Mâl) dan pihak lain mempunyai keahlian (mudhârib), keuntungan dari kerjasama
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2.

3.

tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang
timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.
Sukuk Musyârakah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak
atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang
sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama
sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.
Sukuk Ijârah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijârah di mana satu pihak bertindak
sendiri atau melalui wakilnya “menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain
berdasarkan harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah dibedakan
menjadi ijârah almuntahiya bi al-tamlîk (sale and lease back) dan ijarah headlease and sublease.
Sedangkan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

1.

2.

Sukuk Istishna dan atau Murâbahah Kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis
pembiayaan istishna dan atau murâbahah. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana
sebesar US$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip differensiasi dan diskon (coupon). Dana sejumlah ini
dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan zero-coupon bonds
dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat
ini tidak dapat diperdagangkan.
Sukuk Salam Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam
bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.

3.4 Data Perkembangan Sukuk di Indonesia
Gambar 1 Data Perkembangan Sukuk di Indonesia
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Gambar 2 Data Perkembangan Sukuk di Indonesia
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4. PENUTUP
Kesimpulan
Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta
berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi
khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan
sukuk tersebut.
Perkembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun, 2011,
tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Sukuk merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam
pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan alternatif sumber
pendanaan. Pertumbuhan sukuk sangat meningkat tajam dibandingkan dengan isntrument keuangan Islam lainnya.
Sukuk kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam.
Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju
diluar pasar domestik. Sukuk di Indonesia menjadi salah satu produk pasar modal syariah yang mampu menarik
perhatian investor untuk menanamkan modalnya, dan terlihat dengan grafik perkembangannya yang semakin
meningkat.
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