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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019, disebutkan kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur di 

Indonesia mencapai USD 424,57 milliar atau setara Rp 55.444,8 trilliun. Dana itu 

mencakup untuk pembangunan bandara, jalan, kereta api, ketenagalistrikan, 

pelabuhan dan sumber daya air (Nazara 2016). Sedangkan kemampuan dana APBN 

hingga tahun 2019 hanya mencapai USD 130 milliar sedangkan rata-rata 

pertumbuhan APBN 2010-2016 hanya mencapai angka 14 % dengan kontribusi 

terhadap belanja barang modal hanya 15% ditahun 2016 (Kemenkeu 2016). 

 

Gambar 1 Perbandingan Potensi APBN dengan Kebutuhan Investasi 2015-2019 

Gambar di atas menunjukkan ada funding gap sebesar USD 294,57 milliar 

yang harus dipenuhi pemerintah pusat, dalam hal inilah peran pemerintah daerah 

dibutuhkan untuk mengurangi beban pemerintah pusat terutama untuk 

pembangunan infrstruktur strategis di daerahnya. Dengan gap yang begitu besar 

antara kebutuhan dan ketersediaan dana, pemerintah dapat menerbitkan pinjaman 

dipasar modal baik dalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) ataupun SBSN 

(Surat Berharga Syariah Negara) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

infrastruktur nasional. Namun dalam RPJMN tersebut, pembangunan infrastruktur 

dimaksud adalah pembangunan pada objek strategis yang berada di daerah 

(Bappenas 2014), dalam hal teknis tentu pemerintah daerahlah yang lebih 

mengetahui terkait kebutuhan daerahnya dan cara memenuhinya. Maka dari itu 

pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu melakukan kerja sama terkait 

investasi pada proyek strategis di daerah. Hal ini diperuntukkan agar daerah dapat 

lebih optimal memanfaatkan dana alokasi umum dari pusat dan mendorong daerah 

lebih mandiri terhadap pembangunan infrastruktur daerahnya. 

Menurut Wibisono (2001), dimensi regional pembangunan ekonomi harus 

mendapat perhatian yang serius. Karena berkaitan dengan regional equality dan 

spatial distribution resources. Namun diantara kendala pemerataan pembangunan 
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didaerah adalah masalah terbatasnya dana (Ramli 2006). Hal itu terlihat dari data 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang selalu defisit.  Data dari 

tahun 2010 hingga tahun 2015, secara makro defisit APBD selalu meningkat. 

Dilihat dari komposisinya, masih didominasi oleh dana perimbangan pusat yang 

konsisten dikisaran 60%. Artinya ketergantungan daerah kepada pusat masih sangat 

tinggi. Hal ini tentu belum sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. 

 

Tabel 1 Gambaran umum defisit APBD 2011 -2015 
 APBD 2011 APBD 2012 APBD 2013 APBD 2014 APBD 2015 

Komposisi PAD 13 % 20 % 20,65 % 22,67 % 24,11 % 

Dana 

perimbangan 

68 % 66 % 63,43 % 60,45 % 55,93 % 

Pendapatan 

lainnya 

19 % 14 % 16,02 % 16,88 % 19,95 % 

Total pendapatan Rp. 522.33 Rp. 577.08 Rp. 682.34 Rp. 796.87 Rp. 937.00 

Total belanja Rp. 521.74 Rp. 617.54 Rp. 736.56 Rp. 855.27 Rp. 1.012.86 

Surplus/ deficit Rp. 0.59 Rp. – 40,46 Rp. -54,22 Rp. -58,40 Rp. -75,86 

*dalam trilliun rupiah 

Sumber: www.keuda.kemendagri.go.id, data diolah 

 

Data diatas menunjukkan secara bertahap pemerintah pusat menurunkan dana 

perimbangan hal itu dikarenakan komposisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 

juga kian meningkat tiap tahunnya. Namun peningkatan PAD ini masih didominasi 

oleh daerah perkotaan yang memiliki sumber dana pajak yang tinggi sedangkan 

daerah lainnya yang memiliki tingkat industri yang rendah dan hanya bergantung 

dari sumber daya alam, memiliki PAD yang rendah. Namun   peningkatan PAD ini 

dapat menjadi sinyal bagi daerah untuk lebih mandiri dalam membangun ekonomi 

daerahnya (Baihaqi 2011). Oleh karena itu, diperlukan sumber pembiayaan untuk 

mengembangkan sektor unggulan daerah salah satunya melalui pinjaman daerah 

dalam bentuk obligasi (Okta dan Kaluge 2011). 

Di negara maju seperti Amerika, Jepang dan Malaysia, obligasi yang 

diterbitkan oleh pemda telah dikenal sebagai alternatif sumber pembiayaan 

pembangunan (Indriani 2013). Model ini bentuknya beragam tergantung dengan 

kebutuhan, namun secara umum ada 2 yaitu fixed rate yang biasa disebut GR 

(General Obligation) dan Revenue Bonds (Fabozzi 2004). Yang pertama, sumber 

pembayarannya berasal dari pajak, atau pajak pada sektor tertentu atau berdasarkan 

kesepakatan para legislatif didaerah setempat, biasanya diperuntukkan untuk 

investasi disektor non-profit, atau disektor profit yang baru dalam tahap awal. 

Sedangkan revenue bonds adalah obligasi yang pembayarannya berasal dari 

pendapatan sektor profit yang sedang berjalan dengan tujuan untuk ekspansi bisnis.  

Keunggulan obligasi daerah adalah pemda dapat menggali sumber dana yang 

membuat beban APBD akan lebih ringan ketimbang harus meminjam dari lembaga 

keuangan perbankan (Hardian 2005). Obligasi daerah juga meningkatkan capital 

inflow dan kemandirian ekonomi daerah, karena diantara ciri khas dari municipal 

bonds adalah mayoritas investornya adalah masyarakat setempat dan adanya 

kebijakan pembebasan pajak. Faktor pajak disini sangat mempengaruhi persentase 

investor, dengan beban pajak individu yang rendah membuat lebih banyak 

http://www.keuda.kemendagri.go.id/
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masyarakat yang menginvestasikan uangnya di instrumen obligasi daerah (Sylvin 

dan Fabozzi 2008). 

 

Gambar 2 Peta Investor Municipal Bonds di Amerika (1980-2007) 

  

 Di Indonesia, model obligasi ini belum jamak diperhatikan baik dari sisi 

pemerintah daerah sebagai calon penerbit obligasi maupun dari sisi masyarakat 

sebagai calon investor potensial. Data dari Otoritas Jasa Keuangan ditahun 2013, 

dalam hal pasar modal tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang well 

literate hanya 3,79%, sebaliknya 93,79% masuk kategori not literate (OJK 2013). 

Edukasi mengenai literasi keuangan saat ini masih didominasi oleh fakultas 

ekonomi di universitas-universitas di Indonesia (Dewi et al. 2014). Namun dengan 

menilik fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan kian 

berkembangnya instrumen keuangan syariah. Maka instrument syariah dalam 

model ini layak dikembangkan, dan salah satu instrument keuangan syariah yang 

bebas bunga dipasar modal yaitu sukuk. 

 Sukuk adalah sebutan lain untuk obligasi syariah. Perbedaan mendasar 

antara obligasi konvensional dan syariah terletak pada 3 aspek. Sukuk 

mensyaratkan underlying asset baik berupa benda fisik atau proyek riil, harus untuk 

pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mendapatkan opini 

syariah dari Dewan Syariah Nasional. Sedangkan obligasi konvensional tak 

mensyaratkan 3 hal tersebut (Zubair 2012). Karena bunga yang ditawarkan obligasi 

konvensional lebih buruk dari terminologi riba yang telah diharamkan oleh 3 agama 

samawi, karena beban pembayaran hutang dan perlakuan denda yang berlipat-lipat 

dan ditentukan diawal kontrak.  

Di Indonesia sukuk diterbitkan pertama kali pada tahun 2002, dipromotori 

oleh PT Indosat Tbk yang menerbitkan corporate sukuk dengan akad mudhorobah, 

namun perkembangan selanjutnya lebih didominasi oleh sukuk Negara yang lebih 

banyak menggunakan akad ijaroh, bersamaan dengan diterbitkannya UU SBSN 

(Surat Berharga Syariah Negara) Nomor 19 Tahun 2008 (Fatah 2011). Setiap 

pejualannya terutama untuk kategori sukuk ritel selalu oversubcribed. Hal ini tentu 

membuka peluang baru bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk dalam 

lingkup daerah apalagi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

30/2011 tentang Pinjaman Daerah dan PMK Nomor 180/2015 yang semakin 

menyederhanakan tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah. 
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Gambar 3 Peta Perbandingan Nilai Penerbitan Sukuk Ritel di Indonesia dan Total 

Investor Individual (Pakpahan 2016) 

 

 Secara definisi sukuk daerah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan 

oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah dalam rangka 

membiayai pembangunan daerah (Walidi 2009). Wacana tentang pengembangan 

pinjaman daerah telah muncul sejak tahun 2000 yaitu sejak terbitnya UU Nomor 

22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang banyak membahas tentang mekanisme 

otonomi daerah. Provinsi-provinsi maju seperti Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa 

Timur dan Jawa Barat beberapa kali mengatakan tertarik untuk menerbitkan 

obligasi daerah (Sulistyo 2015). 

Namun beberapa kendala terkait hukum dan birokrasi menjadi hambatan. 

Diantaranya adalah terkait akuntabilitas keuangan daerah yang harus mendapatkan 

opini wajar dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan persetujuan legislatif. 

Karena sukuk termasuk instrumen pasar modal, menuntut pemerintah daerah untuk 

tunduk pada aturan pasar modal salah satunya UU Nomor 8/1995 tentang Pasar 

Modal, sedangkan menurut UU Nomor 15/2004, Pemda harus diaudit oleh BPK 

(Indriani 2013). Risiko yang paling rentan adalah risiko default seperti kasus 

obligasi daerah Detroit di Amerika Serikat yang tentu merupakan tantangan bagi 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda. Selain itu, sebagai salah satu instrumen 

keuangan syariah, sukuk memerlukan pengawasan syariah yang mengacu pada 

Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 

 Ditinjau dari segi hukum, peluang penerbitan sukuk daerah sangat besar, hal 

itu dikarenakan landasan hukum yang cukup memadai. Diantaranya UU Nomor 

32/2004, daerah yang dimungkinkan untuk menggunakan pinjaman daerah dalam 

bentuk penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah. 

Selanjutnya, UU Nomor 33/2004 yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi 

penerbitan obligasi daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat (3) 

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal. Bahkan 

Kementerian Keuangan telah melonggarkan aturan persyaratan penerbitan obligasi 

daerah, salah satunya dengan menghapus persyaratan tentang studi kelayakan. 
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Kelonggaran itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang 

Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 

 Selain dilonggarkan dalam hal studi kelayakan, dalam aturan yang sama, 

yakni Pasal 9 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aturan mengenai penyertaan 

laporan penilaian studi kelayakan oleh penilai yang terdaftar di OJK juga dihapus. 

Namun, di sisi lain, peran serta kewenangan Menteri Keuangan dan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan justru diperkuat. Keduanya, diberi tugas untuk 

menilai secara administrasi atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah 

(Nando 2015). Namun dengan berbagai peluang dan revisi aturan tersebut, hingga 

kini belum ada satu pun daerah yang telah menerbitkan obligasi daerah. 

 Secara praktik, sukuk daerah telah diterbitkan, diantaranya Saxony Anhalt 

Islamic Municipal Bonds di Jerman dan Pasir Gudang di Johor, Malaysia. Sejak 

diterbitkannya sukuk ditahun 2004, Saxony-Anhalt yang merupakan salah satu 

Negara bagian di Jerman Timur sudah menjadikan bagian dari sumber APBD. 

Dengan menggunakan akad ijaroh dan mekanisme pembiayaan dengan underlying 

asset yang riil menjadikan instrument pembiayaan ini cukup attaraktif bagi investor 

muslim maupun non-muslim (Stimpfle 2011). Selain itu praktek municipal bonds 

yang banyak dilakukan negara maju juga layak dijadikan komparasi secara 

deskriptif dalam rangka memberikan gambaran strategi, mitigasi terhadap default, 

dan fokus investasi yang tepat bagi pemerintah daerah. 

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Secara umum ada dua tahapan yang harus dilalui pemda selaku calon issuer 

dalam menerbitkan sukuk daerah yaitu internal dan eksternal. Tahapan internal 

terkait restu dari DPRD. Selanjutnya Pemda melalui gubernur/ walikota/ bupati 

melayangkan surat pada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan untuk disetujui. Kemudian memasuki tahap eksternal. 

Diawali dari penelaahan OJK terkait kelengkapan legal document hingga listing. 

Sebagaimana prosedur penerbitan sukuk lainnya, maka daerah penerbit sukuk 

memerlukan penunjukan lembaga profesi penunjang pasar modal, seperti 

underwriter, Pefindo, BEI (Bursa Efek Indonesia), konsultan hukum, dan lainnya. 

 Permasalahannya adalah kelayakan finansial daerah. Sukuk merupakan 

instrumen pasar modal yang membuat daerah go public. Dari sisi investor, 

kemampuan masyarakat daerah sebagai investor seperti yang terlihat dari grafik 

investor sukuk negara dan obligasi daerah harus diukur. Selanjutnya identifikasi 

hambatan dari perspektif setiap stakeholder diperlukan untuk merumuskan strategi 

pengembangan sukuk daerah. Melihat kasus Detroit yang mengalami default, 

kiranya juga diperlukan analisa deskriptif terhadap penyebab default. Berdasarkan 

latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab oleh 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peta potensi kelayakan keuangan daerah di Indonesia dalam 

menerbitkan sukuk? 

2. Apa hambatan-hambatan dalam menerbitkan sukuk daerah di Indonesia? 

3. Bagaimana strategi pengembangan sukuk daerah di Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memetakan potensi kelayakan keuangan daerah di Indonesia dalam 

menerbitkan sukuk. 

2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerbitan sukuk daerah. 

3. Mendeskripsikan strategi pengembangan sukuk daerah di Indonesia. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bermanfaat bagi banyak pihak terkait 

diantaranya adalah: 

1. Bagi pemerintah pusat, sebagai bahan masukan untuk kebijakan terkait 

strategi yang tepat dalam merealisasikan cita-cita otonomi daerah melalui 

kemandirian keuangan yang sustainable salah satunya melalui sukuk, 

sekaligus menemukan titik temu kebijakan antar lembaga pemerintah untuk 

mendukung pembangunan nasional melalui investasi. 

2. Bagi pemerintah daerah sebagai bahan kajian untuk mengkaji dan 

menerbitkan sukuk daerah yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

pembangunan daerah. 

3. Bagi akademisi sebagai bahan kajian pustaka yang terus dapat 

dikembangkan dan menambah khazanah keilmuan.  

4. Bagi investor dan stakeholder pasar modal, sebagai bahan kajian untuk 

dapat mengembangkan dan mempopulerkan sukuk daerah di Indonesia 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dilakukan untuk membatasi masalah yang dibahas 

oleh peneliti agar lebih terarah dan terukur sesuai dengan tema. Penelitian pustaka 

dilakukan untuk analisa data sekunder berkenaan dengan pemetaan potensi 

kemampuan finansial daerah dan sedangkan untuk rumusan masalah kedua berupa 

identifikasi hambatan dan ketiga terkait strategi pengembangan difokuskan hanya 

pada daerah yang menjadi layak secara kuantitatif dan kualitatif yang telah dijawab 

oleh rumusan masalah pertama, analisanya menggunakan data primer yang 

bersumber dari wawancara dan pengisian kuesioner dengan pakar terkait. 

Penelitian dalam lingkup kajian pemetaan potensi kemampuan financial 

daerah di Indonesia, identifikasi hambatan penerbitan sukuk pada daerah yang 

diproxikan dengan obligasi daerah dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif 

berpotensi menerbitkan sukuk daerah untuk merumuskan perencanaan strategi 

pengembangan sukuk daerah dalam mendukung kesiapan financial dan 

kemandirian ekonomi daerah dalam bersaing menghadapi perubahan investasi 

global. 

 

 


