
6766 MASJID KITA EKONOMI SYARIAH

Keempat, melimpahnya dana 
segar dari Timur Tengah yang 
mencari objek investasi di 
negara-negara berkembang. 
Kelima, kondisi ekonomi dalam 
negeri yang sangat stabil serta 
pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi, melebihi 6%.

Keenam, pasar sukuk global 
pada saat ini sudah mengalami 
kebangkitan pasca-penurunan 
akibat krisis keuangan di 
Amerika dan Eropa dan sukuk 
default di Dubai. Meningkatnya 
minat dan permintaan 
terhadap sukuk ini tentu akan 
mempengaruhi setiap negara 
untuk menerbitkan sukuk. 
Pada saat ini, banyak negara 
berpenduduk non-muslim justru 
gencar mempromosikan dan 
menerbitkan sukuk. Apalagi 
bagi Indonesia yang jelas-jelas 
sebagai negara muslim terbesar 
di dunia dengan kondisi ekonomi 
yang stabil.

Manfaat apa yang bisa diraih 
dari potensi sukuk ini bagi 
Indonesia?

Keterlibatan pemerintah dan 
perusahaan-perusahaan swasta 
untuk menarik pembiayaan 
dalam bentuk skema sukuk tentu 
akan mendatangkan manfaat 
yang besar bagi perekonomian 
Indonesia. Selama ini, pemerintah 
dengan anggaran negara yang 
defisit tidak bisa membiayai 
proyek-proyek infrastruktur 
yang berbiaya tinggi. Dengan 
skema sukuk, pemerintah bisa 
mendapatkan dana untuk 
membiayai proyek-proyek 
infrastruktur tersebut. Perusahaan-
perusahaan swasta nasional 
juga bisa memanfaatkan 
sukuk sebagai instrumen untuk 
menyerap pembiayaan guna 
melakukan ekspansi usaha.

Jika pemerintah dan pihak 
swasta aktif dalam menerbitkan 
instrumen pembiayaan 
berbasiskan syariah seperti sukuk, 
ini akan berdampak secara 
langsung terhadap kemajuan 
dan perkembangan pasar modal 
Islam di Indonesia. Pada saat ini, 
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USIANYA masih muda, 
tapi pengalaman dan 
pengetahuannya tentang 
ekonomi syariah cukup 
mumpuni. Pria kelahiran 
Bulukumba, 26 tahun lalu, ini 
telah banyak menelurkan kertas 
kerja, karya ilmiah, artikel, 
dan buku yang berhubungan 
dengan ekonomi syariah. Dialah 
Ali Rama, yang kini sedang 
menyelesaikan studi Master of 
Economics (Islamic Economics 
and Finance) di International 
Islamic University Malaysia.

Selain itu, Ali Rama juga aktif 
dalam berbagai organisasi. 
Hingga kini, ia masih menjadi 
Sekjen Indonesia Student’s 
Association (Persatuan Pelajar 
Indonesia Malaysia) dan 
Secretary General of Islamic 
Economics Forum for Indonesian 
Development. Sebelumnya, ia 
pernah pula menjadi Staff of 
Endowment Fund Collection UPZ 
Baznas Malaysia, Chairman 
of Student Executive Board 
(BEM) Faculty of Economics 
and Management Science UIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
dan segudang pengalaman 
organisasi lainnya.

Untuk mengetahui lebih jauh 
pandangannya tentang ekonomi 
syariah, khususnya sukuk (surat 
berharga syariah), Masjid Kita 
mewawancarai Ali Rama melalui 
surat elektronik. Petikannya:

WAWA N C A R A  A L I  R A M A

Menarik pembiayaan melalui skema sukuk akan mendatangkan 
manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia. Perlu komitmen 
dan tindakan riil untuk memajukan ekonomi syariah di Tanah Air.

Menurut Anda, bagaimana prospek dan potensi sukuk bagi Indonesia?

Sebelum menjelaskan sebesar apa prospek dan potensi sukuk di Indonesia, 
saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu sukuk dan negara-negara 
mana saja yang aktif menerbitkan sukuk pada saat ini. 

Sukuk secara umum bisa diartikan sebagai Islamic investment certificates 
(sertifikat investasi Islam) dan banyak orang yang juga menganggapnya 
sebagai Islamic bonds. Islamic bonds di sini tentu berbeda dari bonds 
(obligasi) yang diterbitkan secara konvensional. Sukuk juga biasa diartikan 
sebagai surat berharga yang sesuai dengan syariah. Sukuk bisa berbentuk 
debt-based atau equity-based, tergantung jenis underlying kontrak yang 
digunakan. Underlying kontraknya bisa berbentuk jual-beli (ba’i) berupa 
murabahah, istisna’, dan salam, bisa juga sewa-menyewa (ijarah) ataupun 
bisa berdasarkan equity dan agency seperti musharakah, mudharabah, 
dan wakalah.

Negara-negara di dunia yang paling aktif menerbitkan sukuk adalah 
Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. 
Anggaplah, misalnya, pada 2008 Malaysia dan Uni Emirat Arab 
mendominasi penerbitan sukuk dunia melebihi 70%, sedangkan Indonesia 
hanya sekitar 4%.

Di Indonesia, sukuk belum terlalu berkembang secara baik. Sukuk di 
dalam negeri awalnya diprakarsai pihak swasta. Pada 2008, pemerintah 
dan DPR berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang 
Surat Berharga Syariah Negara. Pengesahan undang-undang ini menjadi 
landasan bagi pemerintah untuk menerbitkan sukuk negara. Pada Februari 
2011 ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Ritel SR 003, dengan 
harapan dapat menyerap dana Rp 10 trilyun atau minimal melebihi Sukuk 
Ritel SR 002 sebelumnya yang mencapai Rp 8 trilyun.

Meskipun jumlah penerbitan sukuk di Indonesia masih sangat kecil 
dibandingkan dengan yang konvensional, prospek dan potensinya 
cukup menjanjikan. Optimisme ini didukung oleh beberapa faktor. 
Pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim 
terbesar di dunia dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Kedua, 
Indonesia memiliki proyek infrastruktur yang banyak, yang bisa dibiayai 
menggunakan instrumen sukuk.

Ketiga, regulatory framework yang cukup memadai. Pada saat ini, 
penerbitan sukuk, baik pemerintah maupun korporasi, telah memiliki 
landasan hukum legal, yaitu Undang-Undang tentang Sukuk Negara. 

baik pasar uang maupun pasar 
modal di Indonesia belum terlalu 
dinamis karena masih minimnya 
produk-produk syariah yang 
diperdagangkan. Jika jumlah 
produk syariah yang diterbitkan 
dan diperdagangkan bertambah, 
dengan sendirinya total aset 
keuangan syariah di dalam 
negeri akan bertambah, dan 
ini akan mendinamisasi pasar 
modal syariah.

Berkembangnya secara dinamis 
pasar modal syariah itu akan 
meningkatkan minat investor 
Timur Tengah yang memiliki 
dana melimpah untuk masuk 
berinvestasi di Indonesia. Dengan 
sukuk ini pun, sektor riil akan 
tumbuh.

Kebijakan apa yang harus 
digulirkan pemerintah untuk 
meraih potensi sukuk ini? 

Untuk mendapatkan banyak 
manfaat dalam menarik dana-
dana besar melalui instrumen 
keuangan syariah, memang ini 
harus dijadikan sebagai agenda 
nasional. Setahu saya, Pak 
SBY, selaku Presiden Indonesia, 
pernah mengampanyekan 
“pengembangan ekonomi 
syariah sebagai agenda 
nasional”. Namun gaungnya 
setelah itu tidak terdengar lagi.

Pemerintah sebagai 
pelaku sekaligus regulator 
penting terlibat secara aktif, 
sebagaimana yang dilakukan di 
Malaysia. Pemerintah Malaysia 
menargetkan, pada 2010 pangsa 
pasar keungan syariah harus 
mencapai 20%, dan ternyata 
mereka mencapainya pada 2010 
kemarin. Ini tentu diikuti dengan 
keterlibatan pemerintah melalui 
perusahaan-perusahaan milik 

pemerintah dalam penerbitan 
instrumen-instrumen keuangan 
berbasiskan syariah. Pelaku/
perusahaan yang aktif dalam 
penerbitan instrumen syariah 
hampir 70% punya afiliasi 
dengan pemerintah di Malaysia.

Untuk mencapai hal itu, mereka 
mengadakan konferensi yang 
bertema keuangan syariah 
secara rutin, mendirikan INCEIF 
sebagai lembaga produksi SDM, 
mengundang perusahaan-
perusahaan internasional 
Timur Tengah untuk membuka 
cabang di Malaysia dengan 
insentif pengurangan bahkan 
penghapusan pajak, dan lain-
lain.

Adakah kendala yang membuat 
sukuk sulit berkembang di 
Indonesia?

Kendala-kendala yang 
selama ini membuat instrumen 
keuangan syariah seperti 
sukuk kurang berkembang 
adalah kendala hukum yang 
belum terlalu sempurna, iklim 
investasi yang kurang kondusif, 
birokrasi yang berbelit-belit, serta 
kurangnya good governance 
dan transparansi. 

Negara-negara mana saja yang 
bisa dijadikan contoh untuk 
meraih manfaat sukuk ini bagi 
perekonomian Indonesia?

Banyak negara yang bisa 
dijadikan contoh oleh Indonesia 
untuk mendapatkan manfaat 
dari sukuk ini. Contoh negara 
yang paling dekat adalah 
negara tentangga sendiri, 
Malaysia. Pada 2010, dari total 
jumlah sukuk yang diterbitkan 
di dunia, Malaysia tercatat 
menyerap 78%-nya.

PROSPEK DAN
POTENSI SUKUK
CUKUP MENJANJIKAN
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