
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 bahwa jumlah penduduk yang 

beragama Islam mencapai 87.18%. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS 

2015), pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255 juta jiwa dan 

diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa. 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, maka permintaan 

akan pelaksanaan ibadah haji akan semakin meningkat. Berdasarkan data Siskohat 

Kementerian Agama RI menunjukkan peningkatan jumlah jamaah haji Indonesia 

yang diberangkatkan ke Arab Saudi seperti pada Gambar 1. 

Sumber data: Siskohat (data diolah) 

Gambar 1 Grafik jumlah jamaah haji Indonesia tahun 2003-2017 

Gambar 1 menunjukkan penurunan jamaah haji di tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015, namun kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 154 ribu jamaah, 

pada tahun 2016 sebanyak 168 ribu jamaah dan pada tahun 2017 sebanyak 204 ribu 

jamaah.  

Sejalan dengan peningkatan jumlah jamaah haji, biaya penyelenggaraan 

ibadah haji setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data Siskohat 

Kementerian Agama RI, biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2015 mencapai Rp 

5.28 triliun, meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 5.92 triliun dan tahun 2017 

mencapai Rp 7.20 triliun. Biaya tersebut terdiri dari biaya pemondokan di Makkah 

dan Madinah serta living cost jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai 25% dari 

jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus disediakan dalam bentuk 

mata uang SAR dan 75% dalam bentuk USD untuk biaya penerbangan dan 

transportasi. 

Dalam rangka pemenuhan mata uang SAR dan USD, Kementerian Agama RI 

khususnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) setiap tahunnya meminta 

kepada perbankan untuk menyediakan mata uang SAR secara langsung melalui 

konversi rupiah ke SAR dan USD (spot). Disisi lain, Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BPIH) yang disetor oleh para calon jamaah haji dalam mata uang rupiah 
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sebesar Rp 25 juta per jamaah, sementara sisanya akan dibayarkan setelah terdapat 

kepastian pemberangkatan dari Kementerian Agama RI. Hal inilah berpotensi 

meningkatkan risiko kurs bagi BPKH selaku pengelola dana haji. 

Berdasarkan data laporan keuangan Kementerian Agama RI selama tiga 

tahun terakhir, jumlah dana haji yang dikelola mencapai Rp 84.43 triliun (Des 2015), 

meningkat menjadi Rp 90.93 triliun (Des 2017) dan Rp 96.69 triliun (Mei 2017). 

Jumlah tersebut berasal dari setoran calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar 

tunggu baik calon jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus serta hasil 

optimalisasi dana haji.  

Berdasarkan data kurs rupiah terhadap USD, SAR tahun 2012 sampai dengan 

2017 terlihat kurs rupiah semakin melemah, hal ini seperti terlihat pada Gambar 2.  

Sumber data: Bank Indonesia (2017) (diolah) 
Gambar 2  Grafik perkembangan kurs USD dan SAR pada Desember 2013 sampai 

dengan Juni 2017 

 

Gambar 2 menunjukkan perkembangan kurs USD dan SAR. Pergerakan kurs 

rupiah yang terus berfluktuasi terhadap USD dan SAR menunjukkan tren yang 

sama yaitu berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. Pada tahun 2008 hingga 

2009 kurs rupiah melemah terhadap USD dan SAR, tertinggi pada bulan November 

2008 mencapai Rp 12.151 dan SAR mencapai Rp 3.239. Fluktuasi kurs yang terjadi 

ditahun tersebut disebabkan kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami 

krisis ekonomi global yang bermula dari krisis ekonomi di Amerika Serikat 

kemudian menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pelemahan kurs rupiah 

mengalami tekanan kembali dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015 

dan September 2015, kurs rupiah terhadap USD mencapai Rp 14.657 dan SAR 

mencapai Rp 3.908. Pelemahan kurs rupiah kali ini disebabkan pelemahan ekonomi 

global yang dipicu perlambatan ekonomi di China dan kemudian menjalar ke Asia 

termasuk Indonesia.  

Tren kurs rupiah yang terus melemah tersebut mengisyaratkan akan 

pentingnya melakukan mitigasi risiko kurs. Risikonya semakin meningkat karena 

Indonesia menganut sistim kurs mengambang bebas (free floating exchange rate 

system) dimana fenomena yang terjadi seringnya fluktuasi mata uang berada dalam 

ketidakpastian (Pratiwi dan Santosa 2012). Teori manajemen risiko memberikan 

pemahaman mengenai cara dalam mengelola risiko. Risiko kurs merupakan bentuk 
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risiko yang muncul karena perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang 

yang lain. Suatu perusahaan atau institusi yang memiliki aktiva atau operasi bisnis 

lintas negara akan menghadapi risiko kurs jika tidak menerapkan lindung nilai 

(hedging) tidak terkecuali BPKH selaku pengelola dana haji akan menghadapi 

risiko kurs dalam rangka penyediaan mata uang SAR untuk keperluan 

penyelenggaraan ibadah haji sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam 

untuk menentukan apakah diperlukan melakukan hedging atau tidak.      

Dalam rangka meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs, Bank Indonesia 

telah menerbitkan peraturan mengenai transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip 

syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi 

Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan tersebut memberikan 

kemudahan bagi pelaku keuangan syariah dan perbankan syariah dalam 

meminimalkan risiko kurs. Namun demikian, sejak dikeluarkannya aturan tersebut 

belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku keuangan syariah sebagai 

sebuah peluang. Saat ini penggunaan hedging masih terbatas pada perbankan 

konvensional dan perusahaan berskala besar yang menggunakan kontrak swap dan 

forward hedging konvensional. Berdasarkan data transaksi spot, swap dan forward 

tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 transaksi valuta asing masih didominasi 

oleh transaksi spot dan swap, sementara penggunaan forward masih rendah. 

Sumber data: Bank Indonesia (2017) (diolah) 
Gambar 3 Grafik perkembangan transaksi spot, swap dan forward tahun 2012 

sampai dengan Mei 2017 

 

Gambar 3 menunjukkan transaksi spot dan swap masih mendominasi 

transaksi valuta asing di Indonesia. Pada bulan Mei 2017 jumlah transaksi spot 

sebesar USD 3.43 miliar (62.35%), transaksi swap sebesar USD 1.75 miliar 

(31.81%) dan transaksi forward sebesar USD 321.40 juta (5.84%). Dari jumlah 

transaksi forward tersebut masih didominasi oleh perbankan konvensional dan 

perusahaan berskala besar yang menggunakan kontrak hedging konvensional. 

Penggunaan hedging syariah terlihat masih sangat terbatas dan belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal antara lain karena terbatasnya pengetahuan nasabah 

maupun perbankan syariah, bank counterparty yang tidak bersedia melakukan 

hedging syariah, nasabah dan bank belum memiliki standard operating procedure 

(SOP) maupun manual operasional dalam menjalankan hedging syariah. Di sisi lain, 
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mekanisme penerapan hedging syariah telah diatur secara rinci dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Pengaturan tersebut juga mencakup hal-hal yang 

ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.96/DSN-MUI/IV/2015 

tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth Al-Islam) atas kurs.  

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, menjadi sangat penting bagi 

BPKH selaku pengelola dana haji, serta pihak yang berkepentingan dengan 

pengelolaan dana haji untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemungkinan 

penggunaan hedging syariah termasuk melakukan estimasi jumlah penghematan 

biaya yang diperoleh dalam pengelola dana haji agar tidak mengganggu jumlah 

simpanan maupun penggunaan dana haji. Oleh karena itu, tesis ini akan 

menganalisis kebijakan hedging syariah dalam pengelolaan dana haji dan diberi 

judul “Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk Dana Haji di Perbankan 

Syariah”. 

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Kebutuhan mata uang asing berupa mata uang SAR dalam rangka 

penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

sementara kurs rupiah terhadap SAR berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. 

Untuk itu, BPKH selaku penghimpun dan pengelola dana haji harus melindungi 

dana haji melalui hedging syariah dalam rangka meminimalisir risiko kurs.  

Transaksi hedging syariah dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH sangat 

penting untuk melindungi nilai simpanan haji, memberikan kepastian kurs SAR 

dimasa mendatang dan mencegah terjadinya kerugian karena fluktuasi nila tukar 

SAR. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada penggunaan hedging syariah 

khususnya untuk mata uang SAR.   

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana alternatif transaksi hedging syariah untuk dana haji di pasar uang 

syariah, sementara kebutuhan SAR yang terus meningkat sejalan dengan 

peningkatan dana haji? 

2. Berapa estimasi jumlah penghematan biaya yang diperoleh, jangka waktu dan 

pricing yang optimal serta waktu dan jumlah dana haji yang tepat untuk 

melakukan hedging syariah, sedangkan belum diketahui tenor dan pricing yang 

paling optimal untuk melakukan hedging terhadap dana haji? 

3. Dalam kondisi bagaimana nilai dana haji yang direkomendasikan untuk 

dilakukan hedging syariah sementara belum ada penelitian atau simulasi yang 

menjelaskan hal tersebut? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Menganalisis transaksi hedging syariah untuk dana haji di pasar uang syariah 

melalui simulasi statis dengan menggunakan indikator di pasar keuangan yang 

melibatkan BUS, BUK dan Bank Asing.  

2. Menganalisis estimasi jumlah penghematan biaya yang diperoleh, jangka waktu 

dan pricing yang optimal serta waktu dan jumlah dana haji yang tepat untuk 

melakukan hedging syariah.    

3. Menentukan jumlah dana haji, tenor dan pricing serta waktu yang tepat untuk 

dilakukan hedging syariah. 
 
 
 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah RI khususnya BPKH selaku penghimpun, pengelola dan 

penyelenggara kegiatan haji, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan risiko kurs.  

2. Bagi industri perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat memperkaya proses 

manajemen risiko di internal bank khususnya perlaksanaan transaksi hedging.  

3. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator 

Makroprudensial dan Mikroprudensial, hasil penelitian ini dapat memperkaya 

dan menjadi referensi dalam proses pembuatan kebijakan. 

4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi pemikiran yang dapat 

dikembangkan dan dikontribusikan bagi pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia. 

5. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN), penelitian ini dapat menjadi masukan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko ketidakpatuhan perbankan 

syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. 

6. Bagi publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan 

pembandingan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penulis memfokuskan penelitian ini, dengan melakukan pembatasan ruang 

lingkup pembahasan sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian pada transaksi hedging syariah untuk mata uang SAR melalui 

rupiah dan USD. 

2. Penelitian pada Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yaitu 25% dari 

dana haji milik BPKH di BUS yang berasal dari setoran para calon haji.   

3. Akad hedging syariah difokuskan pada kontrak forward dan bukan kontrak 

swap karena tingkat lindung nilai mata uang diasumsikan sama. 

4. Suku bunga pasar yang digunakan sebagai referensi adalah suku bunga 

konvensional karena imbal hasil syariah yang tersedia masih sangat terbatas di 

pasar. Transaksi BUS menggunakan imbal hasil PUAS, transaksi BUK 
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