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Abstrak 

 

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru dalam 

perkembangannya. Ekonomi syariah tidak lagi diidentikkan dengan keuangan khususnya 

perbankan syariah, tetapi sekarang sudah mulai memasuki industri atau lapangan usaha (sektor) 

dalam perekonomian nasional. Dalam World Economic Outlook (WEO) Juli 2019, IMF 

kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dari 3,3 persen 

menjadi 3,2 persen . Ini merupakan penurunan proyeksi pertumbuhan ke-empat kali secara 

berturut-turut, yang menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru dalam 

perkembangannya. Ekonomi syariah tidak lagi diidentikkan dengan keuangan khususnya 

perbankan syariah, tetapi sekarang sudah mulai memasuki industri atau lapangan usaha (sektor) 

dalam perekonomian nasional. Bahkan aktivitas yang terdapat dalam ekonomi syariah sudah 

bisa dikelompokkan kedalam sembilan lapangan usaha yang menjadi dasar perhitungan Produk 

Domestik Bruto (PDB) selama ini1, antara lain: (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 

Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air 

Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan 

Komunikasi; (8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan (9) Jasa pelayanan 

pemerintah. 

Perkembangan ekonomi syariah kedepan, diharapkan akan memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian nasional. Peran ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan sebagai 

bagian penting yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Ekonomi syariah 

bisa menjadi sistim alternatif dalam membantu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi global 

yang sedang mengalami perlambatan. Dimana, dalam lima tahun terakhir perekonomian 

nasional  hanya tumbuh sekitar 5,07 persen, jauh dari target yang sudah ditetapkan sebesar 7-

8 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-20192. 

Begitu pula dalam tataran global, sistem ekonomi syariah harus mampu menjadi 

alternatif solusi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. 

Ketidakpastian tersebut antara lain disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan 

Tiongkok3. Perang dagang menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. 

Perang dagang berpotensi semakin menekan aktivitas perdagangan global yang berdampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Tingginya ketidakpastian ekonomi global, membuat 

proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus mengalami penurunan. Dalam World Economic 

Outlook (WEO) Juli 2019, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 

 
1 Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), Badan Pusat Statistik, 2019 
2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) 2014-2019, Bappenas 2014. 
3 Buku Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 
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tahun 2019 dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen4. Ini merupakan penurunan proyeksi 

pertumbuhan ke-empat kali secara berturut-turut, yang menunjukkan terus meningkatnya 

intensitas risiko perekonomian global. 

Tetapi, potensi yang dimiliki oleh ekonomi syariah untuk terus tumbuh dan 

berkembang, memiliki tantangan tersendiri dilapangan. Masih banyak kendala yang mesti 

diselesaikan oleh stake holder ekonomi syariah, mulai dari persoalan permodalan, inovasi 

produk, teknologi informsi, SDM hingga persoalan regulasi yang terintegrasi dalam satu 

peraturan perundang-undangan. Sementara disisilain, masing-masing sektor sudah memiliki 

regulasi tersendiri, tanpa adanya irisan yang menghubungkan satu sektor dengan sektor 

lainnya. Sehingga, masih terdapat banyak celah pada masing-masing regulasi yang sudah ada, 

dalam mensinergikan instrumen ekonomi syariah yang sudah ada.   

Tidak bisa dipungkiri peran dan kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional 

masih minim, hal ini banyak disebabkan karena pengembangan sektor keuangan syariah, 

lembaga sosial keagamaan dengan sektor riil dalam ekosistem ekonomi syariah berjalan 

sendiri-sendiri, sehingga hasilnya belum bisa terlihat secara optimal. Ditambah lagi, fokus 

pengembangan ekonomi syariah selama ini lebih condong kepada sektor keuangan dan 

perbankan sehingga menyebabkan terjadi ketimpangan antara sektor keuangan dan riil. Bahkan 

sebelum lahirnya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, ekonomi syariah tidak 

punya arahan (guideline) yang mengintegrasikan antara industri keuangan syariah, dana sosial 

keagamaan dengan industri syariah (sektor riil).  

Sejalan dengan itu, pengetahuan masyarakat untuk mengenal bahkan memilih 

menggunakan produk keuangan syariah, juga masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari 

kontribusi keuangan syariah dalam keseluruhan aset keuangan di Indonesia masih relatif kecil, 

dimana pangsa pasar (market share) industri keuangan syariah terakhir baru mencapai pangsa 

pasar  sekitar 8,50 persen dari total pasar keuangan nasional5. Begitupula, dengan penggunaan 

produk jasa keuangan syariah (financial inclusion) hanya sebesar 11,06 persen, dan 

pengetahuan mengenai keuangan syariah (financial literacy) hanya sebesar 8,11 persen6. 

Apabila dilihat dari perkembangan per-sektor keuangan sampai dengan September 

20197, (i) perbankan syariah baru berkontribusi sebesar 5,87 persen atau sebesar Rp494,04 

 
4 Nota Keuangan (NK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 
5 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2018. 
6 Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 2016 
7 Statistik Keuangan Syariah, OJK, September 2019 
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triliun dari total keseluruhan aset perbankan baik konvensional maupun syariah, yaitu sebesar 

Rp6.953,88 triliun; (ii) pasar modal syariah, sebagai contoh reksa dana syariah hanya 

berkontribusi sebesar 4,75 persen atau sebesar Rp17,30 triliun dari total keseluruhan reksa dana 

syariah dan konvensional; serta (iii) IKNB syariah, sebagai contoh lembaga asuransi syariah 

hanya berkontribusi sebesar 3,47 persen atau sebesar Rp35,249 miliar dari total keseluruhan 

asuransi konvensional dan syariah. 

Berkaca dari data diatas, salah satu masalah yang dihadapi oleh industri keuangan 

syariah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara cepat adalah permasalahan permodalan 

yang masih terbatas. Permodalan  industri keuangan syariah baik sektor perbankan maupun 

non perbankan perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai 

untuk melakukan ekspansi. Lembaga keuangan syariah saat ini, menjadi kurang leluasa untuk 

mengembangkan infrastruktur, mengembangkan segmen layanan, hingga membuka kantor 

cabang. Bahkan, lembaga keuangan syariah juga mengalami kendala dalam meningkatkan 

efisiensi, sehingga mengakibatnya, posisi tawar lembaga keuangan syariah pun menjadi sangat 

kecil di tengah-tengah masyarakat. oleh sebab itu, perlu ada solusi baik yang bersumber dari 

publik maupun Pemerintah dalam mengatasi masalah permodalan pada industri keuangan 

syaraih. 

Selain permasalahan permodalan, sampai saat ini regulasi industri keuangan syariah 

masih terbatas pada sub-sektor perbankan dan asuransi, dimana sektor perbankan sudah 

memiliki regulasi tersendiri dan terpisah dari perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat 

pada perangkat regulasi perbankan syariah yang jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan 

industri asuransi, pembiayaan (multifinance), dana pensiun, teknologi finansial (fintech), 

keuangan mikro, dan industri keuangan lainnya. Perbankan syariah sudah diatur dengan 

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara sub-sektor 

lain masih diatur dengan Undang-undang yang tidak spesifik atau digabung dengan lembaga 

konvensional sejenis. Seperti, asuransi syariah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian; penjaminan syriah  diatur  dalam UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan, 

dan keuangan mikro syariah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro. 

Begitupula dengan perkembangan dana sosial keagamaan, terutama zakat dan wakaf, 

memiliki potensi yang besar untuk dapat berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan, 

tetapi hasilnya masih sangat terbatas. Gap antara potensi yang dimiliki dengan realisasi 
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pengumpulan masih terdapat perbedaan yang besar. Secara regulasi kedua instrumen dana 

sosial keagmaan ini sudah memiliki regulasi yang memadai. Zakat sudah memiliki payung 

hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan 

wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berkembangnya 

pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif dewasa ini, menjadikan potensi zakat dan wakaf 

dalam mendorong sektor usaha khususnya UMKM sangat besar. Zakat dan wakaf tidak lagi 

dipandang hanya sebagai dana sosial belaka, tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk 

menggerakkan sektor produktif. Kedua instrumen ini, memiliki potensi untuk menjadi bagian 

dalam kebijakan fiskal negara yang terintegrasi dengan sistim fiskal lainnya. 

Sementara itu, pada sektor riil juga memiliki kendala tersendiri. Lahirnya Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, diharapkan akan mendorong 

industri halal dan entitas bisnis syariah untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi tentu tidak bisa 

berjalan dengan sendirinya, perlu ada sinergi dengan lembaga keuangan syariah untuk 

membiayai berkembangnya entitas bisnis syariah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan satu 

dorongan yang kuat untuk menyusun ekosistim ekonomi syariah yang terintegrasi dengan 

semua subsistem yang terdapat didalamnya, mulai lembaga keuangan syariah, dana sosial 

keagamaan dan sektor riinya.  

Lahirnya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, diharapkan bisa 

memberikan arah terhadap pengembangan ekonomi syariah dan menyinergikan antar sektor 

khususnya sektor keuangan dan perbankan dengan sektor riil dan dunia usaha. Visi Masterplan 

ini sendiri adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi 

pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”. Untuk menunjang visi tersebut, Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia telah merumuskan empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku 

kepentingan ekonomi syariah8. Strategi tersebut adalah: (1) penguatan rantai nilai halal yang 

terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, media, rekreasi, 

industri farmasi dan kosmetika, dan industri energi terbarukan; (2) penguatan keuangan 

syariah; (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan (4) penguatan ekonomi 

digital. 

Keberadaan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 sudah sejalan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir 

 
8 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019-2024, Kementerian Bappenas, 2019. 
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dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-20259, sehingga 

keberadaannya menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian 

target pembangunan dalam RPJPN secara menyeluruh. Adapun sasaran pembangunan jangka 

menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing.10 

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) 

misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan 

bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) 

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan 

dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia 

menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (8) 

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 

Keberadaan ekonomi syariah, dalam tataran rencana pembangunan nasional, baik yang 

bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang sudah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, memiliki peluang dan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional tersebut. Ekonomi syariah bisa 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi, setelah dalam lima tahun terakhir 

mengalami stagnasi pertumbuhan. Asalkan ekonomi syariah mampu mengkonsolidasikan 

potensi yang dimilikinya, baik yang terdapat dalam industri keuangan syariah maupun industri 

syariah (sektor riil). kesemuanya bisa tercapai dengan dukungan ekosistem yang baik, kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, dukungan infrastruktur pendukung yang 

memadai, insentif yang diberikan untuk kemudahan berusaha, serta regulasi yang responsif 

terhadap perubahan  

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia periode 2015-2045, jumlah penduduk 

Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,34 juta 

 
9 Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025. 
10 Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Kementerian 

Bappenas, 2019. 
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jiwa laki-laki dan 134,27 jiwa perempuan11. Angka tersebut, menempatkan Indonesia sebagai 

negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk Muslim 

mencapai 87,18 persen dari populasi 269,6 juta jiwa.12  Sejalan dengan itu, jumlah penduduk 

Muslim di dunia  pada tahun 2017 telah mencapai 1,84 miliar orang. Jumlah ini akan terus 

meningkat dan mencapai sekitar 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030.13  

Dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan, jumlah penduduk muslim dunia akan 

mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia, dimana 20 persennya tinggal di Indonesia. 

Dengan predikat negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah 

menjadi ukuran dan rujukan pangsa pasar produk dan jasa halal terbesar di dunia. Kondisi 

demografi ini jelas telah menjadi modal dasar yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi 

syariah nasional kedepannya. 

Jumlah penduduk Muslim yang terus bertambah dengan cepat, belum tecermin dalam 

aktivitas ekonominya. Pengeluaran penduduk Muslim global pada 2018 baru mencapai USD 

2,2 triliun, diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 

mencapai 5,2 persen, bila dihitung secara kumulatif Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

akan meningkat pertumbuhan sekitar 6,2 persen per tahun.14 Saat ini, total pengeluaran 

penduduk Muslim dunia baru mencapai USD 2,2 triliun atau sekitar 0,27 persen dari total 

produk bruto penduduk dunia, pada tahun 201815. Angka tersebut terutama berasal dari 

konsumsi makanan halal, diikuti fesyen, media dan rekreasi, travel, serta farmasi dan kosmetik. 

Artinya penduduk muslim dunia masih menjadi konsumen dari produk yang dihasilkan oleh 

penduduk dunia lainnya.  

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan trend meningkat dari tahun 

ke tahun. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2019, telah menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke lima setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi, setelah 

pada tahun 2018 masih berada pada peringkat ke sepuluh. Hal ini merupakan lompatan yang 

sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tetapi, jika dilihat 

dalam kategori per sektor, sektor modest fashion berada di peringkat ke-3, sektor islamic 

finance berada pada peringkat ke-5, dan muslim friendly travel berada pada peringkat ke-4. 

 
11  Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, BPS. 
12  Global Islamic Economy Report 2018-2019 
13  Ibid 
14 State of The Global Economy Report 2019/2020 
15 Ibid 
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Adapun sektor lainnya seperti halal food, media recreation, pharmacy and cosmetic belum 

cukup signifikan untuk dihitung dalam pasar global. 

Adapun konsumsi dari produk ekonomi syariah di Indonesia mencapai 218,8 miliar 

dolar AS atau sekitar Rp 3.179 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS)16, berdasarkan data hingga 

akhir 2017. Secara nasional, konsumsi produk ekonomi syariah tersebut menunjukkan lebih 

dari 36 persen dari total konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah 

tangga. Angka ini juga mencapai lebih dari 20 persen dari total PDB Indonesia. Dari USD 

218,8 miliar yang disumbang oleh konsumsi industri halal di Indonesia, sebanyak USD 169,7 

miliar atau 77,55 persen disumbang oleh konsumsi makanan halal. 

Secara umum, dengan melihat tingkat konsumsi terhadap produk ekonomi syariah di 

Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi produk ekonomi syariah di 

Indonesia masih dipasok dari produk-produk impor. Pasokan produk ekonomi syariah yang 

diimpor untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri juga secara tidak langsung 

mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini terus mengalami tekanan dalam 

beberapa tahun terakhir. 

Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan utama dari lahirnya Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia 2019-2024, diharapkan bisa memberikan arah terhadap pengembangan 

ekonomi syariah dan menyinergikan antar sektor khususnya sektor keuangan dan perbankan 

dengan sektor riil dan dunia usaha. Visi Masterplan ini sendiri adalah mewujudkan “Indonesia 

yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. 

dengan melihat perkembangan ekonomi syariah, baik dalam lingkup nasional maupun global, 

serta posisi Indonesia yang memiliki potensi untuk terus mengembangkan ekonomi syariah, 

maka diperlukan suatu dukungan peraturan khusus yang terintegrasi agar dapat mengatur 

keseragaman pengaturan dan pengawasan yang seimbang di setiap sektor untuk memfasilitasi 

perkembangan ekonomi syariah yang semakin kompleks, baik dari segi produk maupun  

instrumen keuangan syariah.  

Belajar dari beberapa negara di dunia, perkembangan industri keuangan syariah global 

yang mengharuskan semua negara mengintegrasikan industri keuangan syariahnya dalam 

regulasi yang sederhana. Integrasi peraturan industri keuangan khususnya di bidang jasa 

keuangan syariah. Malaysia, misalnya, telah menggabungkan semua undang-undang yang 

 
16 Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.  
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mengatur perbankan, sistem pembayaran, asuransi, pasar keuangan dan pasar valuta asing ke 

dalam satu undang-undang yang komprehensif yaitu Islamic Financial Services Act 2013 

(IFSA 2013)17. IFSA 2013 tersebut menggantikan Islamic Banking Act 1983 dan Takaful Act 

1984. 

Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan yang ada, dimana ekonomi syariah di 

Indonesia tidak bisa lagi diidentikkan dengan industri keuangan syariah, tetapi sudah 

komprehensif, seiring dengan berkembangnya dana sosial keagamaan dimana didalamnya 

terdapat zakat dan wakaf, sektor industri halal dengan sub sektor makanan-minuman halal, 

pariwisata halal, fesyen, kosmetik dan farmasi. Dengan potensi pasar yang dimiliki, tentu 

Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen terhadap industri halal tersebut, perlu ada 

pengelolaan ekonomi syariah secara lebih terpadu, terencana dan terkelola dengan baik. 

Integrasi antara industri keuangan syariah, dana sosial keagamaan dengan industri halal, 

diharapkan akan bisa menjadi stimulus dalam perkembangan ekonomi syariah dikemudian 

hari. Apalagi perkembangan industri halal secara global berkembang dengan pesat, bahkan 

sudah menjadi kebutuhan masyarakat global, tanpa lagi melihat negara yang mengembangkan. 

Dengan perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat serta peta persaingan global 

yang semakin ketat, diperlukan dasar hukum bagi pengembangan ekonomi syariah agar tercipta 

ekosistim ekonomi syariah, dimana terintegrasi didalamnya seluruh sektor ekonomi syariah, 

mulai dari sektor keuangan syariah, dana sosial keagamaan dan sektor industri syariah (sektor 

riil). Semua instrumen yang terdapat dalam ekonomi syariah akan saling bersinergi satu dengan 

yang lain, membentuk ekosistim ekonomi syariah yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. 

Sehingga kontrbusinya terhadap perekoniomian nasional semakin signifikan.  

Selain itu, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan 

industri keuangan syariah, dana sosial keagamaan dan industri syariah (sektor riil) agar terus 

berkembang dalam skala usaha yang lebih besar. Kedepan diharapkan, regulasi ini akan 

menstimulus tumbuhnya entitas ekonomi dan bisnis syariah baru sebagai pelaku usaha yang 

produktif dan inovatif. Aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah, aspek kelembagaan 

pengelola ekonomi syariah yang akan menajadi katalisator dalam pengembangan ekonomi 

syariah.  Lembaga ini nantinya, diharapkan akan bisa memainkan peran yang penting dalam 

 
17 Islamic Financial Services Act Malaysia (IFSA) 2013 
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mengembangkan ekonomi syariah sehingga perannya bagi perekonomian nasional akan 

semakin signifikan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat permasalahan yang 

dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu: 

1. Permodalan yang terbatas menyebabkan pangsa pasar (market share) industri keuangan 

syariah masih kecil, sehingga mempersulit lembaga keuangan syariah untuk melakukan 

ekspansi usaha dan bersaing dengan lembaga lain. 

2. Minimnya kebijakan dan insentif dari Pemerintah yang bisa menjadi stimulus bagi 

industri keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Keberadaan industri 

keuangan syariah saat ini, lebih banyak tumbuh dan berkembang secara alamiah. 

3. Potensi dana sosial keagamaan yang terdapat dalam zakat dan wakaf, belum banyak 

diberdayakan secara optimal oleh pemerintah. Sehingga masih terlihat sebagai dana 

sosial, ketimbang dana produktif untuk menggerakkan sektor usaha khususnya 

UMKM. 

4. Minimnya kesiapan entitas bisnis syariah dalam menyambut tren dan perkembangan  

industri halal global. Sehingga, potensi pengembangan produk halal oleh entitas bisnis 

syariah nasional belum optimal dimanfaatkan. Indonesia masih menjadi konsumen 

terbesar dalam mengkonsumsi produk industri halal global. 

5. Belum adanya regulasi yang mengatur penumbuhkembangan ekosistem ekonomi 

syariah, dalam satu produk hukum perundang-undagang. Sehingga, sektor-sektor yang 

terdapat dalam ekonomi syariah, masih berjalan masing-masing, belum terintegrasi satu 

dengan yang lain.  

Adapun, daftar identifikasi masalah (DIM) yang dilakukan diatas berdasarkan hasil 

Focus Group Discussion, perkembangan data empiris. Dari temuan identifikasi masalah 

tersebut, maka disusun rumusan masalah untuk menjawab permasalah yang sudah 

dikemukakan diatas, dalam bentuk pertanyaan penelitian. Antara lain: 

1. Bagaimana konsep Ekonomi Syariah serta bagaimana perkembangan praktik empiris 

pengelolaan Ekonomi Syariah? 

2. Bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pengelolaan Ekonomi Syariah saat ini? 
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3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari 

pembentukan RUU Ekonomi Syariah? 

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu 

diatur dalam RUU Ekonomi Syariah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan  

Maksud disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan undang-undang ekonomi syariah agar 

dapat mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari ekonomi nasional dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat pada umumnya. 

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan landasan bagi kerangka pikir untuk penyusunan draft 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah 

2. Melakukan review terhadap produk perundang-undangan terkait dengan 

ekonomi syariah.  

3. Menjadi acuan bagi perumusan rencana perundang-undangan yang 

mengatur tentang ekonomi syariah untuk memberi kepastian hukum 

mengenai tata kelola ekosistem ekonomi syariah secara terintegratif dan 

komprehensif.  

4. Menguraikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan 

Rancangan Undang-Undang mengenai ekonomi syariah, sebagai bentuk 

tanggung jawab negara guna mewujudkan kesejahteraan umum.  

5. Menetapkan peran para pemegang kepentingan dalam pengembangan 

ekonomi syariah. Dalam Naskah Akademik akan diatur peran dari setiap 

pihak dan juga keterkaitan dengan pihak lain sehingga para pihak dapat 

menjalankan perannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau 

referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

ekonomi syariah yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. 

D. Metode Penyusunan  

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah 

dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini 

berkembang di DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Adapun kegiatan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur/kepustakaan tentang kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. 

2. Analisis dan kajian awal mengenai kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. 

3. FGD tentang ekonomi syariah dalam perspektif kebijakan dan legislasi. 

4. Merumuskan draft awal Naskah Akademik. 

5. Diskusi serta serap informasi dan aspirasi dari berbagai pihak terkait dengan ekonomi 

syariah. 

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input, proses, 

output. Dalam input, terurai gambaran teoritis, praktek ekonomi syariah di Indonesia. Dalam 

proses, dideskripsikan review kebijakan ekonomi syariah, analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Sementara, dalam 

output, akan diuraikan rumusan urgensi, kajian filosofis, sosiologis, yuridis serta jangkauan 

dan ruang lingkup materi Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah. 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Teori dan konsepsi Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah dalam kajian ini didefinisikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang 

bersumber dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam (syariah). Semua aktivitas yang 

terkandung didalamnya terdiri dari seluruh sektor perekonomian yang ada, baik yang berasal 

dari lembaga keuangan syariah, lembaga sosial keagamaan maupun dari industri syariah 

(sektor riil). Sistem ekonomi syariah memberikan titik tekan, dalam setiap aktivitasnya harus 

memberikan nilai manfaat (maslahah) bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya, tanpa 

membedakan latar belakang pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, secara adil dan 

berkelanjutan. Sehingga bisa memberikan warna tersendiri dalam perkembangan ekonomi 

suatu negara.  
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Ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat dalam persfektif nilai-nilai Islam18. Jadi tidak mungkin ekonomi syariah dilepaskan 

dari kehidupan ekonomi yang berkembang dimasyarakat. Tidak ada pendikotomian antara 

sektor-sektor dalam ekonomi syariah, semuanya bermuara pada prinsip-prinsip syaruah yang 

terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, Mannan percaya bahwa, penyelesaian persoalan 

ekonomi yang berkembang ditenagah-tengah masyarakat, harus dikembalikan lagi kepada 

nilai-nilai syariah.    

Lebih jauh Chapra mengungkapkan, ekonomi Syariah merupakan suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi 

dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah 

(al–‘iqtisad al–syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan 

ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan 

sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat19. Chapra memberikan titik tekan bahwa 

sistem ekonomi syariah adalah yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta 

keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual.  

Dalam menjalankan aktivitasnya, para pelaku ekonomi syariah membuat keputusan 

berlandaskan norma yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunah yang bersifat universal, 

artinya bisa dijalankan oleh semua pihak, dimana dalam menjalankan aktivitas ekonominya 

dipandu oleh prinsip ekonomi yang bersumber dari dua sumber ajaran Islam tadi20. Jadi sangat 

jelas bahwa, norma-norma yang terdapat dalam Islam bisa diikuti oleh semua pihak, tanpa 

harus membedakan ajaran atau agama yang dipercayainya. Universalitas yang terkandung 

dalam ekonomi Islam, bukan tanpa nilai, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang 

sudah menjadi ketentuan mengikat dalam ajaran Islam. 

Ekonomi syariah juga menempatkan pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan 

aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-

sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka 

melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.21 oleh sebab itu, ekonomi 

syariah memiliki dimensi dan wawasan yang sangat luas, tidak terpaku hanya dalam satu sektor 

 
18 Muhammad Abdul Mannan. 1986. Islamic Economics: Theory and Practice, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I. 
19 Umer Chapra, 1992. Islam and the Economics Challenge. The Islamic Foundation and The International 

Insitute of Islamic Thought 
20 Timur Quran, “Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links.” Journal of Economic 

Literature 
21 S. M. Hasanuzzaman, 1984. Economics Function of an Islamic State. Leicester: The Islamic Foundation. 
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saja. Tetapi mencakup pengelolaan seluruh sumberdaya yang ada, sehingga bisa memberikan 

manfaat bagi seluruh alam. 

Cakupan ekonomi syariah yang luas, juga memberikan perhatian pada kesejahteraan 

manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi, atas dasar kerjasama 

dan partisipasi22. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan 

perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, ia mencakup cara 

memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas 

berbagai permasalahan ekonomi. 

Sistem ekonomi syariah sangat universal dan konsisten dengan arah dan tujuan 

pembangunan nasional baik yang terdapat dalam RPJMN maupun RPJPN, dasar negara 

Pancasila, serta strategi pembangunan berkelanjutan yang telah diadopsi, seperti tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals). Ekonomi syariah bisa 

seiring sejalan dengan tujuan nasional yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Sehingga 

pencapaian ekonomi syariah nantinya, akan memberikan kontrbusi bagi pembangunan 

ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah 

sangat luas. Apapun aktivitas ekonomi yang dilakukan harus berlandaskan kepada nilai-nilai 

yang terkandung dalam  Al-Quran dan sunah. Aktivitas ekonomi syariah selalu menekankan 

kepada nilai-nilai kebaikan dan manfaat (maslahat)23, tanpa melihat latar belakang pelaku 

ekonominya. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor riil secara 

luas.  

Karakteristik utaman ekonomi syariah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran 

dan Sunnah adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir). Dengan 

kata lain, aktivitas ekonomi yang dijalankan harus memiliki nilai-nilai kehalalan dan 

thoiyibah24. Dengan definisi yang komprehensif ini, cakupan pembahasan rencana induk atau 

 
22 Mohammad Akram Khan. 1994. An Introduction to Islamic Economics. Virginia: International Institute of 

Islamic Though 
23 P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesi, Ekonomi Islam, Rajawaali Pers, 2008. Hal. 129. 
24 Ibid., hal. 137 
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peta jalan pengembangan ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian yang 

dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (maqashid) syariah.  

Adapun fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah bagaimana 

mengintegrasikan sektor keuangan, dana sosial keagamnaan untuk menopang pertumbuhan 

sektor riil, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

nasional. Secara lebih spesifik, yang dipilih adalah sektor keuangan, produksi dan jasa. 

Terutama yang sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Kategori 

halal mempunyai cakupan yang sangat luas, karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

ekonomi syariah. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, produk halal berarti yang 

telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Termasuk didalamnya, antara lain: 

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 

serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.  

Ruang lingkup syariah harus melingkupi seluruh aktivitas ekonomi syariah, baik yang 

beroperasi di sektor industri keuangan syariah, lembaga sosial keagamaan hingga industri halal 

yang bergerak disektor riil. keseluruhan sektor yang terdapat dalam ekonomi Islam tersebut, 

harus terintegrasi dalam satu ekosistem ekonomi syariah, sehingga potensi yang dimiliki oleh 

ekonomi syariah nantinya akan bisa dioptimalkan, sehingga akan bisa memberikan kontribusi 

yang positif bagi perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum.    

3. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah 

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MAKSI) 2019-2024 yang disusun oleh Kementerian 

Bappenas, telah merekomendasikan empat strategi utama untuk mengembangkan ekonomi 

syariah di Indonesia, guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. 

Adapun keempat strategi utama tersebut, antara lain: Pertama, penguatan rantai nilai halal 

(halal value chain)25. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Ketiga, penguatan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terakhir, pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi 

digital dalam hal perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi 

finansial/tekfin). Strategi-strategi tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program kerja 

utama dan diperkuat dengan strategi dasar terkait ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.  

 
25 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2014-2019. Bappenas. 



 

 

19  

 

a. Penguatan rantai nilai halal  

Strategi utama dalam penguatan rantai nilai halal adalah dengan memperkuat seluruh rantai 

nilai industri halal di Indonesia, dari hulu ke hilir. Ini dilakukan untuk semua kluster yang 

menjadi prioritas dan diukur dalam peringkat Global Islamic Economy Report, dan untuk 

klaster/aspek yang diperlukan oleh perekonomian nasional. Seperti energi terbarukan atau 

jaminan sosial. Strategi utama untuk menguatkan rantai nilai halal di Indonesia dilakukan 

melalui lima program utama:  

1. Membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif 

(comparative advantage) masing-masing daerah unggulan.  

2. Mengembangkan standar halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia.  

3. Kampanye gaya hidup halal.  

4. Program insentif bagi pemain lokal dan global untuk berinvestasi dalam 

mendukung perkembangan industri rantai nilai halal (mulai dari bahan baku, 

produksi, distribusi dan promosi).  

5. Membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerja sama antarnegara.  

b. Penguatan sektor keuangan syariah  

Penguatan Sektor Keuangan Syariah merupakan pengembangan dari implementasi 

Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan dilaksanakan sebagai bagian tak 

terpisahkan antara program kerja MAKSI dan Masterplan ini. Sasaran strategi utama kedua 

ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai 

nilai halal atau industri halal Tanah Air. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga ingin 

meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan exposure yang lebih 

luas ke sektor produksi halal. Program utama untuk melaksanakan strategi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Membangun national halal fund untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan 

mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor.  

2. Membangun Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) yang berpusat di 

Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global  

3. Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan 

inklusivitas nya dalam melayani seluruh segmen produksi  
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4. Pengembangan kerangka kerja dan Indikator bagi kebijakan moneter, 

makroprudensial, dan makroekonomi.  

5. Pembentukan Bank BUMN Syariah. 

c. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah  

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi terbesar di 

Indonesia dalam kuantitas, meski secara individu skala ekonomi pelaku sangat kecil 

UMKM. Selain itu UMKM juga menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja nasional, 

sehingga sektor ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam memperkuat rantai nilai halal. 

UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan 

sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian 

indikator atau capaian utama, baik pemerataan, kesejahteraan (welfare effect), dan juga 

kemandirian ekonomi bangsa. Untuk itu, strategi utama untuk menguatkan UMKM 

dilakukan melalui empat program utama:  

1. Pembentukan program edukasi untuk usaha mikro.  

2. Fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM.  

3. Pembangunan database UMKM.  

4. Pembentukan program literasi UMKM.  

d. Pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital  

Industri halal global merupakan bagian dari rantai nilai berbagai industri utama dunia: yaitu 

pangan, fesyen, dan farmasi. Semua industri ini merupakan sektor yang sangat kompetitif 

dan menjadi andalan banyak perusahaan multinasional. Untuk meningkatkan daya saing 

dan daya tahan dari persaingan global ini, industri halal nasional harus mengadopsi strategi 

digital baik dari sisi pembiayaan maupun pemasaran. Ekonomi dan platform digital juga 

bisa memperkuat beberapa strategi atau sasaran sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai 

halal, dan juga capaian skala produksi dan ranking dalam laporan global. Oleh karenanya, 

program utama yang disusun adalah sebagai berikut:  

1. Halal market place dan sistem pembiayaan syariah.  

2. Pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan 

startup yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan 

global.  
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3. Sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal. 

B. Kajian Terhadap Asas yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma  

Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah sejalan dengan Pancasila sebagai sumber 

dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara 

sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan 

kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

1. Asas Kejelasan Hukum.  

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan 

yang jelas yang hendak dicapai; 

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.  

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara 

atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang; 

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hirarki, Materi Muatan.  

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan; 

4. Asas Dapat Dilaksanakan.  

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.  
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Bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; 

6. Asas Kejelasan Rumusan.  

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 

7. Asas Keterbukaan.  

Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Adapun materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah 

harus mencerminkan asas-asas berikut: 

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Bahwa dalam Penyelenggaraan ekonomi syariah bersumber dari nilai-nilai tauhid yang 

bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, hal ini sesuai dengan keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pengembangan kreatifivitas, inovasi, dan 

teknologi dalam ekonomi syariah, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara 

ketuhanan yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila dengan sila pertamanya yang 

berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” 

2. Asas Kekeluargaan.  

Bahwa penyelenggaraan aktivitas ekonomi syariah harus bernafaskan kekeluargaan 

sebagai ciri khas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan; 

3. Asas Demokrasi Ekonomi.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat 

4. Asas Kebersamaan.  
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Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mendorong peran entitas bisnis syariah agar secara bersama-sama dalam 

kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

5. Asas Efisiensi Berkeadilan.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim 

usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

 

6. Asas Kesejahteraan.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan proses pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas 

hidup rakyat. 

7. Asas Berkelanjutan.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk 

perekonomian yang tangguh dan mandiri. 

8. Asas Kemandirian.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan proses pemberdayaan industri syariah dengan tetap menjaga dan 

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian. 

9. Asas Keseimbangan.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan 

kepentingan bangsa dan negara; 

10. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional.  

Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah 

harus mencerminkan pemberdayaan entitas bisnis syariah yang merupakan bagian dari 

pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

11. Asas Kreativitas.  

Ekonomi Syariah dapat membangun kreativitas usaha yang tinggi agar dapat bertahan 

ditengah kondisi sulit apapun. 

12. Asas Inovasi.  
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Selain kreativitas, Ekonomi Syariah juga mengandung asas Inovasi. Kreativitas dan 

inovasi merupakan satu kesatuan yang dapat melahirkan individu-individu yang dapat 

bertahan di tengah kondisi sulit. Dengan adanya asas inovasi, dapat menciptakan entits 

bisnis syariah baru dalam perekonomian Indonesia. 

13. Asas Pendayagunaan.  

Ekonomi Syariah mengandung asas pendayagunaan. Dengan adanya ekonomi syariah, 

dapat meciptakan peluang-peluang yang bisa mendayagunakan sumber daya yang ada 

menjadi sebuah entitas yang dapat menghasilkan keuntungan. 

14. Asas Pemberdayaan.  

Untuk membangun ekonomi syariah perlu dilakukan pemberdayaan pihak-pihak lain 

yang relevan. Dalam mengembangkan ekonomi syariah, dapat dilakukan 

pemberdayaan pelaku usaha, atau lembaga keuangan yang dapat memberikan stimulus 

terhadap pembiayaan usaha entitas dan bisnis syariah. Oleh karenanya, Rancangan 

Undang-Undang tentang ekonomi syariah harus memiliki asas pemberdayaan. 

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk Rancangan Undang-

Undang tentang ekonomi syariah dan menjadi penentu kebijakan dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan dibawahnya. 

C.  Praktik Penyelenggaraan Ekonomi Syariah dan Perbandingan Dengan Negara Lain 

1. Perkembangan Penyelenggaraan Ekonomi Syariah  

Perkembngan penyelenggaraan ekonomi syariah Indonesia masih didominasi oleh industri 

keuangan syariah, dengan sub-sektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-

Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan 

Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana 

Syariah)26. Selain itu, di bidang Pasar Modal Syariah juga terdapat Saham Syariah. 

Sedangkan pada sektor dana sosial keagamaan terdapat, sub-sektor, yaitu zakat, wakaf, 

infak dan sedekah. Adapaun dari sektor dunia usaha (riil), terdapat entitas bisnis syariah 

dan industri halal.   

1.1. Perbankan Syariah 

 
26 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2018. op. cit. hlm 7 
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Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan 

pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. 

Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 248 

bps (yoy) menjadi 20,39%27.  

 

 

Tabel 2.1 

Indikator Utama Perbankan Syariah 2018 

 
Jenis 

Bank 

Jumlah  

Institusi 

Jumlah  

Kantor 

Asset 

(Triliun Rp) 

PYD 

(Triliun Rp) 

DPK 

(Triliun Rp)  
BUS 14 1875 316,69 202,3 257,61 

UUS 27 354 160,64 117,89 114,22 

BPRS 160 495 12,36 9,08 8,13 

Total 201 2724 489,69 329,27 379,96 

 Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018. 

Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan 

yang % (yoy) dan 11,14% (yoy), sehingga pertumbuhan aset disalurkan (PYD) dan dana 

pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,21perbankan 

syariah selama periode tersebut sebesar 12,57% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK 

perbankan syariah masing-masing mencapa Rp489,69 triliun, Rp329,28 triliun, dan 

Rp379,96 triliun pada akhir tahun 201828 (lihat tabel 2.1).  

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga 

pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu berada di atas threshold 50%, 

yaitu sebesar 130,85%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas threshold 10% 

yaitu sebesar 23,88%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan perbaikan dengan 

menurunnya NPF gross sebesar 102 bps (yoy) menjadi sebesar 2,85%.  

Sepanjang tahun 2018, jumlah BUS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS 

menjadi 14 BUS dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah. 

Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank 

Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi 

 
27 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2018. op. cit. hlm 9 
28 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2018. op. cit. hlm 10 
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Bank Umum Syariah (BUS). Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank 

NTB) kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank 

konvensional menjadi bank syariah atau secara sederhana disebut dengan proses konversi. 

 

 

   Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018. 

Setelah menyelesaikan proses konversi, pada tanggal 4 September 2018, sebagaimana 

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK, Bank NTB resmi beroperasi secara 

penuh sebagai Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah merupakan Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) ke-2 yang melakukan konversi. Setelah sebelumnya Bank Aceh berhasil 

konversi menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2017.  

Dalam rangka perluasan portofolio dana dan pembiayaan perbankan syariah, perbankan 

syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Bank Syariah diharapkan 

mampu membangun image di mata konsumen dengan keunikan yang dimilikinya, sehingga 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pada 

“Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019”.  

Dalam roadmap tersebut, salah satu upaya untuk mengembangkan variasi produk baru 

perbankan syariah di Indonesia melalui pengenalan produk Shariah Restricted 

Intermediary Account (SRIA). Produk ini dapat menjadi solusi bagi investor/shahibul maal 

yang ingin mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan profil risiko yang dimiliki oleh 

investor/shahibul maal serta menjawab permintaan pemilik proyek untuk mendapatkan 

sumber pembiayaan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan profil risiko proyek. 
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Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018. 

 

Sampai dengan September 2019, perbankan syariah telah berkontribusi sebesar 5,87 persen 

atau sebesar Rp494,04 Triliun dari total keseluruhan aset perbankan baik konvensional 

maupun syariah yaitu sebesar Rp6.953,88 triliun (lihat Tabel 2.3). Adapun jumlah bank 

syariah yang beroperasi di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank 

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS).29 

1.2. Pasar Modal Syariah 

Industri pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Sepanjang tahun 

2018, nilai outstanding sukuk korporasi meningkat menjadi Rp 21,3 triliun atau 35,32% 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total NAB reksa dana syariah juga mengalami 

peningkatan menjadi Rp 34,49 triliun atau sebesar 21,83% dari tahun lalu. Selain itu, 

jumlah emiten yang sahamnya masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) meningkat 

menjadi 413 saham dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih di bawah 400 

saham. Dari jumlah tersebut, jumlah saham syariah tersebut, yang berkontribusi sebesar 

64,15% dari seluruh saham yang tercatat di bursa.  

 
29 Statistik Perbankan Syariah (SPS) per September 2019 

6%

94%

Tabel 2.3 Pangsa Pasar Perbankan Syariah 2018

Perbankan Syariah

Konvensional



 

 

28  

 

 
Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018 

 

Dari sisi investor, tercatat pertumbuhan investor berinvestasi pada efek syariah berupa 

saham syariah, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah meningkat menjadi 401.516 

investor atau tumbuh sebesar 38,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasar modal 

syariah tumbuh menggembirakan seiring dengan upaya OJK dalam melakukan strategi 

perluasan akses dan basis investor untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal 

syariah yang masih rendah.  

Dari tahun ke tahun jumlah saham syariah terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan 

pertumbuhan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal sebagai 

alternatif sumber pendanaan Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah 

merupakan emiten dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 27,36%, diikuti 

emiten dari sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan sebesar 15,25%.  

Begitupula dengan Sukuk, sepanjang tahun 2018, nilai outstanding sukuk korporasi 

meningkat menjadi Rp 21,3 triliun atau sebesar 35,32% dibandingkan dengan periode 

sebelumnya. Jumlah sukuk outstanding sebanyak 99 seri, meningkat 25,32% dibandingkan 

jumlah seri sukuk tahun lalu. 

Sedangkan penerbitan sukuk negara dalam kurun waktu sepuluh tahun (2008-2018), telah 

berperan penting sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), termasuk pembiayaan proyek dan sebagai katalis perkembangan industri 

keuangan syariah, domestik dan internasional. Jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk 

15%

85%

Tabel 2.4. Pangsa Pasar Pasar Modal Syariah 2018

Pasar Modal Syariah

Pasar Modal
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Negara terhadap pembiayaan APBN dari waktu ke waktu juga semakin besar, rata-rata 

sekitar 30% dari total pembiayaan Surat Berharga Negara setiap tahunnya.  

Tabel 2.5 

Instrumen Pasar Modal Syariah 

 

Instrumen Jumlah Nilai (Rp) Market Share (%) 

Saham Syariah  413 3.666,69 52,21 

Sukuk Korporasi  99 22,3 5,05 

Reksa Dana Syariah 224 34,49 6,82 

Sukuk Negara  65 645,05 17,64 

 Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018 

 

Total penerbitan Sukuk Negara hingga tahun 2018, domestik dan internasional, telah 

mencapai ekuivalen Rp 972,17 triliun (USD 67,13 miliar) dengan outstanding per 31 

Desember 2018 sebesar ekuivalen Rp 645,05 triliun (USD 44,54 miliar) atau sekitar 18% 

dari total outstanding Surat Berharga Negara (SBN). 

Penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Project Financing 

Sukuk) sejak tahun 2013 dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah digunakan secara produktif, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Selain itu, penerbitan Sukuk Negara Ritel sejak tahun 2009 telah menjadi salah 

satu instrumen financial inclusion yang cukup efektif.  

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang menerbitkan Sukuk Negara secara reguler 

di pasar domestik melalui lelang terjadwal sesuai dengan kalender penerbitan (calendar of 

issuance). Sementara itu, penerbitan Sukuk Global sejak tahun 2009 telah berhasil 

memposisikan Indonesia sebagai the largest sovereign sukuk issuer dalam USD di dunia. 

Hal ini merefleksikan dukungan dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar 

keuangan syariah domestik maupun internasional 

1.3. IKNB Syariah 

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan 

memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank 

(IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, 

yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian 

syariah di Indonesia. 
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IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, 

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam 

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, 

kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun 

terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang 

berdasarkan prinsip syariah. 

Tabel 2.6 

Perkembangan Aset IKNB Syariah 
(dalam Rp miliar) 

 

Jenis Industri 2014 2015 2016 2017 2018 

Perasuransian Syariah 22.372 26.519 33.244 40.520 41.959 

a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 18.052 21.614 27.079 33.484 34.474 

b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah 3.317 3.786 4.797 5.370 5.621 

c. Perusahaan Reasuransi Syariah 1.003 1.119 1.368 1.666 1.864 

Perusahaan Pembiayaan Syariah 23.768 22.350 35.741 32.257 22.179 

Perusahaan Modal Ventura Syariah 384 481 1.092 1.109 1.233 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah - - 105 1.111 2.301 

Dana Pensiun Syariah - - - 1.296 3.388 

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus 11.861 15.510 18.429 22.741 25.714 

a. Perusahaan Penjaminan Syariah 377 618 742 1.072 1.376 

b. Perusahaan Pergadaian Syariah 3.304 3.755 4.572 5.222 7.764 

c. LPEI (unit syariah) 8.180 11.137 13.115 16.447 14.660 

d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - - - - 1.914 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah - 27 83 100 247 

 Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2018 

 

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah 

(Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan 

Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa 

Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian 

Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (unit syariah), dan Perusahaan 

Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit syariah)), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.  

Hingga akhir tahun 2018, secara keseluruhan aset IKNB Syariah mencapai Rp97,12 triliun. 

43,21% aset IKNB Syariah atau sebesar Rp41,96 triliun merupakan aset perusahaan 

Perasuransian Syariah (yang dikontribusikan oleh 35,50% aset perusahaan Asuransi Jiwa 
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Syariah, 5,79% aset perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1,92% aset perusahaan 

Reasuransi Syariah). Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan Syariah menempati posisi 

kedua dengan kontribusi aset sebesar 22,86% atau sebesar Rp22,18 triliun. 

Hampir semua industri IKNB Syariah mengalami pertumbuhan aset yang positif. Rata-rata 

pertumbuhan aset industri IKNB Syariah bahkan mencapai 46,18% (yoy). Hanya 

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang 

mengalami penurunan aset dibandingkan tahun sebelumnya dengan laju penurunan 

masing-masing sebesar 31,24% dan 10,87% (yoy). Dengan penurunan aset Perusahaan 

Pembiayaan Syariah yang cukup signifikan, aset IKNB Syariah secara keseluruhan 

mengalami penurunan sebesar 2,04% (yoy). 

Meski mengalami penurunan dari sisi aset, jumlah entitas pelaku industri IKN Syariah 

mengalami peningkatan secara signifikan. Dari jumlah entitas sebanyak150 institusi di 

tahun 2017, pada akhir tahun 2018 tercatat jumlah entitas IKNB Syariah mencapai 186 

institusi. Kontribusi penambahan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) terbesar 

pada industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah yang mengalami peningkatan 

sebanyak 30 lembaga dari tahun 2017 sebanyak 29 lembaga, sehingga peningkatan aset 

LKM Syariah selama tahun 2018 mencapai 178% (yoy) dari tahun 2017 yang sebesar 

Rp100 miliar menjadi Rp278 miliar. Pertumbuhan yang pesat tersebut terjadi atas 

dukungan pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan melalui keuangan syariah 

mikro. 

1.4. Industri Halal 

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam perkembangan industri 

produk halal global, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim 

terbesar di dunia. Jumlah populasi yang besar menjadi potensi sekaligus peluang karena 

dengan banyaknya jumlah tersebut memberi kecukupan berupa sumber daya yang menjadi 

pelaku dan pemakai produk halal. Didukung dengan adanya regulasi berupa UU Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  ikut memperkuat potensi yang dimiliki 

Indonesia. 

 

Tabel 2.7.1 
Global Islamic Economy Indicator Score 
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Country GIEI Islamic 
Finance 

Halal 
Food 

Travel Fashion Media & 
Recreation 

Pharma & 
Cosmetics 

Malaysia 111 147.9 74.3 95.5 35.6 64 60.6 

UAE 79 70.7 91.5 72.7 95.2 86.6 81.3 

Bahrain 60 78 42 26 20.7 47 51 

Saudi Arabia 50.2 57 50 35 15 33 45 

Indonesia 49 54 47 52 37.9 17 42 

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2019 

Perkembangan penerapan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan potensinya. 

Dalam Laporan Global Islamic Economy Report 2019, telah menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke lima setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi, setelah pada tahun 

2018 masih berada pada peringkat 10. Hal ini merupakan lompatan yang sangat signifikan 

dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tetapi jika kita lihat dalam kategori 

per sektor, sektor modest fashion berada di peringkat ke-3, sektor islamic finance berada 

pada peringkat ke-5, dan muslim friendly travel berada pada peringkat ke-4. Adapun sektor 

lainnya seperti halal food, media recreation, pharmacy and cosmetic belum cukup 

signifikan untuk dihitung dalam pasar global. 

Berdasarkan data hingga akhir 2017. Secara nasional konsumsi produk ekonomi syariah 

tersebut menunjukkan lebih dari 36 persen dari total konsumsi rumah tangga dan lembaga 

non-profit yang melayani rumah tangga. Angka ini juga mencapai lebih dari 20 persen dari 

total PDB Indonesia. Dari USD 218,8 miliar yang disumbang oleh konsumsi industri halal 

di Indonesia, sebanyak USD 169,7 miliar atau 77,55 persen disumbang oleh konsumsi 

makanan halal.30 

 

1.5. Zakat dan Wakaf 

Dana zakat sejatinya mampu berkontribusi dalam upaya menggapai cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan 

kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa. Keberadaan lembaga zakat di 

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan 

dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan membantu pembiayaan siswa yang tidak 

mampu. Bahkan lembaga zakat di Indonesia juga sudah berperan di tingkat internasional 

 
30 Global Islamic Economy Report 2019 
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dengan menggalang bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang dilanda musibah 

bencana alam dan peperangan. 

Tabel 2.7.2 

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat 

Tahun 2017 

 

Instansi Penghimpunan Penyaluran 

BAZNAS 153,542,103,405              131,917,747,764  

BAZNAS Provinsi 448,171,189,258   388,168,225,347 

BAZNAS Kabupaten/Kota 3,426,689,437,619 2,629,588,214,952 

LAZ  2,195,968,539,189 1,710,481,136,382 

Total 6,224,371,269,471 4,860,155,324,445 

 Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017 

Oleh sebab itu, lembaga dan institusi pengelola zakat tersebut harus terus meningkatkan 

kapasitas kelembagaannya dan bekerja secara profesional. Para Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) tidak hanya harus memperhatikan dalam aspek penggalangan dana zakat dan 

menciptakan program pengentasan kemiskinan yang berkualitas. Tetapi juga dalam aspek 

sosialisasi dan komunikasi. Aspek sosialisasi dan komunikasi sebagai syiar 

kebermanfaatan zakat amat perlu digalakkan kepada publik. Masih jauhnya realisasi 

penghimpunan dengan potensi zakat ditengarai salah satunya masih banyak publik belum 

memahami perihal zakat. 

Saat ini, potensi zakat Indonesia dalam setahun bisa mencapai Rp217 triliun31. Namun 

kenyataannya dilapangan, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum 

sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realisasi penghimpunan zakat nasional baru 

mencapai sekitar 3 persen dari potensi zakat tersebut (lihat tabel 2.7). Tentu ini tantangan 

sekaligus peluang bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kinerjanya. 

Tantangan terbesar yang dirasakan adalah sebagian masyarakat Indonesia baru 

memahami berupa zakat fitrah yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. 

Padahal, jenis zakat beragam mulai darizakat maal (zakat harta), zakat perniagaan, zakat 

pertanian, dan zakat peternakan. Dari banyaknya jenis zakat tersebut, perlu adanya edukasi 

yang lebih kepada masyarakat untuk semakin sadar menunaikan kewajiban berzakat. 

 
31 Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential 

in Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic 
Development Bank (IDB) tahun 2011. 
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Tabel 2.8 

Jumlah Tanah Waqaf (2017) 

  

Nama 

Wilayah 

Jumlah Luas 

(Ha) 

Sudah Sertifikat Belum Sertifikat 

Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) 

 Nasional 374.367 50.530,14 230.717 19.392,47 143.650 31.137,67 

      Sumber: Sistim Informasi Wakaf Kemenag, 2017. 

Sedangkan untuk lembaga wakaf, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi 

aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 

hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp188 triliun per tahun. 

Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp400 miliar. Di sisi aset wakaf 

tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang 

sudah bersertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 

161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi.32  

2. Permasalahan Ekonomi Syariah yang Berkembang Saat Ini  

Berdasarkan data dan informsi yang diperoleh selama pelaksanaan FGD, dengan institusi-

institusi dan asosiasi-asosiasi Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan IKNB Syariah, 

serta praktisi industri halal, secara garis besar permasalahan yang terdapat dalam ekonomi 

syariah saat ini, dapat dijabarkan menjadi berberapa kategori, sebagai berikut: 

2.1. Permodalan yang Terbatas.  

Kendal utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah masalah 

permodalan. Minimnya permodalan keuangan syariah dibandingkan dengan bisnis 

keuangan konvensional, telah membuat ruang gerak dan ekspansi usaha yang dilakukan 

industri keuangan syariah menjadi sangat terbatas. Terbatasnya permodalan, menyebabkan 

industri keuangan syariah juga menghadapi permasalahan infrastruktur teknologi yang tidak 

kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional.  

Keterbatasan modal telah berdampak terhadap skala industri dan induvidual lembaga 

keuangan syariah yang masih kecil. Kondisi permodalan yang terbatas mempengaruhi 

rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Disamping itu, permodalan lembaga keuangan 

 
32 Data Potensi Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
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syariah yang belum memadai turut menghambat lembaga keuangan syariah dalam membuka 

kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan.  

Sebagai contoh permodalan perbankan syariah. Sampai saat ini, Sesuai klasifikasi Bank 

Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU), Bank Umum Syariah (BUS) didominasi 

kategori modal inti 1 – 5 triliun (BUKU 2). Sampai dengan akhir tahun 2018 hanya terdapat 

1 BUS dengan klasifikasi BUKU 3. Sedangkan 9 BUS masuk dalam kategori modal inti 1-

5 triliun (buku 2). Sisanya, 4 BUS masuk dalam klasifikasi modal inti dibawah 1 triliun 

(buku 1). 

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Syariah (BPRS), ditinjau dari permodalannya, BPRS 

didominasi kategori modal inti di bawah Rp15 miliar dengan komposisi sebanyak 146 

BPRS. Hanya 5 BPRS yang memiliki komposisi Modal Inti lebih dari Rp 50 miliar. 

Sedangkan  16 BPRS masuk dalam kategori yang memiliki modal inti antara Rp 15 miliar-

Rp 50 miliar. 

Keterbatasan permodalan syariah pada industri keuangan syariah juga berdampak terhadap 

pengembangan aset lembaga keuangan syariah secara nasional. Sampai dengn akhir tahun 

2018, aset keuangan syariah Indonesia tumbuh 13,97% (yoy). Aset keuangan syariah 

Indonesia mampu tumbuh 13,97% (yoy) menjadi Rp1.287,65 triliun dari tahun sebelumnya 

yang sebesar Rp1.129,77 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset 

keuangan syariah (54,43%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya 

dengan laju 17,67% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 38,03% dari total aset 

keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 12,57% (yoy). Sementara itu, IKNB 

Syariah yang memiliki porsi sebesar 7,54% dari total aset keuangan syariah mengalami 

penurunan aset sebesar 2,13% (yoy). 

Dari keseluruhan aset pada industri keuangan syariah tersebut, baru menguasasi sekitar 8,50 

% dari total aset keuangan nasional secara keseluruhan. Komposisi per sektor antara lain, 

Pangsa pasar perbankan syariah sebesar 5,96% dari perbankan secara nasional. Dengan 

tingkat penguasaan aset terhadap industri keuangan syariah sebesar 38,03%. Adapun total 

aset yang dimiliki perbankan syariah saat ini sebesar 489,69 triliun. Perbankan syariah 

nasional memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 167 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Sedangkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, memiliki market share sebesar 

4,12%. Adapun tingkat Share terhadap aset keuangan syariah sebesar 7,54%. Adapun total 
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aset IKNB Syariah saat ini sebesar 97,02 triliun. IKNB Syariah memiliki 62 Asuransi 

Syariah, 44 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 77 IKNB Syariah Lainnya. 

Sementara itu pasar modal syariah, memiliki pangsa pasar sebesar 15,30 persen terhadap 

pasar modal secara keseluruhan. Adapun tingkat Share terhadap aset pasar modal secara 

keseluruhan terhadap industri keuangan syariah sebesar 54,43%. Adapun total aset pasar 

modal syariah saat ini sebesar 700,84. Saat ini pasar modal syariah memiliki 1 Manajemen 

Investasi Syariah, 53 Unit Pengelola Investasi Syariah, 65 Sukuk Negara (Outstanding), 99 

Sukuk Korporasi (Outstanding) dan 224 Reksa Dana Syariah (Outstanding). 

2.2. Minimnya Insentif dari Pemerintah.  

Industri keungan syariah memerlukan insentif yang bisa menjadi stimulus untuk tumbuh 

dan berkembang. Keberadaan industri keuangan syariah saat ini, lebih banyak tumbuh dan 

berkembang secara alamiah, agar dapat bersaing dengan produk-produk keuangan 

konvensional, industri keuangan syariah memerlukan dukungan dari pemangku 

kepentingan, khususnya berupa insentif dan kebijakan dari regulator. 

Pada prinsipnya insentif dan kebijakan yang dirasa dapat mendukung Pelaku Usaha 

Keuangan Syariah untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) tahap: 

Pertama, diperlukannya suatu peraturan atau kebijakan mengikat bagi seluruh industri 

keuangan nasional, dimana menyebutkan bahwa, dari sisi nasabah, produk-produk, 

transaksi dan instrumen keuangan syariah memiliki fungsi atau output yang sama dengan 

produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan konvensionalnya yang serupa. 

Sedangkan yang membedakannya dengan produk-produk, transaksi dan instrumen 

keuangan konvensional, adalah bahwa produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan 

syariah telah memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI yang telah dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Dengan adanya peraturan atau kebijakan mengikat tersebut, nasabah atau 

konsumen industri keuangan syariah dapat menilai bahwa dari sisi komersil, produk-produk, 

transaksi dan instrumen keuangan syariah, tidak berbeda dengan produk-produk, transaksi 

dan instrumen keuangan konvensional. 

Kedua, setelah terdapat pengaturan atau kebijakan mengikat yang dari sisi komersil 

memposisikan produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan syariah adalah sama 
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dengan produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan konvensional, maka tahap kedua 

adalah dikeluarkannya insentif-insentif dan kebijakan-kebijakan yang dapat memposisikan 

produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan syariah menjadi lebih kompetitif dari 

produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan konvensional, seperti antara lain, yang 

(i) dapat berdampak pada keringanan biaya dalam memasarkan, mengeluarkan dan menjual 

produk-produk, transaksi dan instrumen keuangan syariah, ataupun (ii) suatu insentif-

insentif dan kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung mengarahkan agar di antara 

Pelaku Usaha Keuangan Syariah dan juga pelaku usaha keuangan konvensional yang 

menggunakan atau mendapatkan manfaat dari suatu produk-produk, transaksi dan 

instrumen keuangan syariah, untuk dapat saling mengedepankan produk-produk, transaksi 

dan instrumen keuangan syariah yang tersedia untuk dapat ditawarkan dan digunakan oleh 

nasabah dari para pelaku usaha tersebut (cross-selling). 

 

 

2.3. Pengelolaan Dana Sosial keagamaan yang Belum Optimal.  

Pengelolaan dana sosial keagamaan yang terdapat dalam zakat dan wakaf, belum banyak 

diberdayakan secara optimal oleh pemerintah, sehingga masih terlihat sebagai dana sosial, 

ketimbang dana produktif untuk menggerakkan sektor usaha khususnya UMKM. Regulasi 

yang ada saat ini, lebih banyak fokus kepada institusi pemungut zakat dan penerima waqaf, 

ketimbang bagaimana mengelola dana zakat dan waqaf kemudian mengelolanya menjadi 

entitas bisnis yang produktif bagi pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan potensi zakat perlu terus ditingkatkan, salah satu 

kebijakan yang menggambarkan hal tersebut adalah lahirnya Intruksi Presiden (Inpres) No 

3 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 

membayar zakat profesi. Oleh sebab itu, perlu terus didorong peran  Baznas untuk 

menjadikan zakat sebagai salah satu instrument keuangan inklusif di Indonesia. 

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk 

hambatan yang bersifat harga maupun non harga yang menghalangi ketidakmampuan 

masyarakat dalam mengkases layanan jasa keuangan, sehingga kemudian masyarakat dapat 

memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ada. Penetapan zakat sebagai salah satu 
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instrument keuangan inklusif dikarenakan peran zakat sudah nampak secara konkrit dalam 

pengentasan kemiskinan. 

Keberadaan zakat yang dikelola secara produktif bisa terus ditingkatkan sehingga bisa 

dianggap menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara, dalam berperan mendorong 

pembangunan perkeonomian negara. Peran zakat bisa memoderasi kesenjangan sosial, 

potensi zakat yang begitu besar diyakini akan mengurangi tingkat rasio gini di Indonesia 

ketika penghimpunan, pengelolaan dan distribusi dapat diwujudkan dengan benar. 

Peran zakat yang dikelola secara produktif juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi 

kerakyatan, hal ini berhubungan dengan pendistribusian zakat secara produktif dan kreatif 

yang sedang dioptimalkan. Distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

mustahik dalam mencukupi kebutuhannya melalui usaha yang didirikan. Jadi bagi mustahik 

tidak lagi sekedar memenuhi konsumsinya semata, tetapi bisa meningkatkan pendapatannya 

sehingga bisa mencapai posisi sebagai muzakki. 

Zakat juga punya potensi untuk mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan 

kemiskinan, pemberdayaan melalui zakat diharapkan memunculkan etos kerja bagi 

mustahik yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga keadaan 

kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir dengan usahanya sendiri. Zakat bisa menjadi 

sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN dan APBD, potensi 

dana Rp 271 triliun setiap tahunnya dapat dipergunakan secara spesifik bagi mustahik. 

Disinilah perlu ada sinkronisasi kebijakan regulasi dengan instrumen ekonomi syariah 

lainnya, sehingga masing-masing sektor yang terdapat dalam ekonomi syariah mampu 

dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan 

fiskal negara, guna mendukung program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan 

melalui program pemberdayaan ekonomi ummat melalui UMKM. Sehingga upaya 

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bisa lebih dioptimalkan keberadaanya. 

Selain zakat, potensi yang terdapat dalam waqaf juga sangat besar sekali. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia 

sebesar 48.812,62 ha yang tersebar di 348.916 lokasi. Dari luas tanah wakaf tersebut, 

sebanyak 44,99% digunakan untuk membangun masjid, 28,23% untuk mushalla, 10,59% 

sekolah, 8,40% untuk sosial lainnya, 4,59% untuk makam dan sisanya sebesar 3,21% untuk 

pesantren (Kementerian Agama RI) 
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Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastuktur untuk 

percepatan pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan 

dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik serta 

mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara.  

Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastuktur, diperlukan wakaf tunai (wakaf 

uang) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih 

mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatya produktif seperti pembangunan jalan tol, 

membangun gedung ataupun lapangan  olah raga untuk disewakan, perbaikan di bidang 

pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintahan.  

Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak 

apabila mampu dikekola dengan baik. Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia terutama 

di Indonesia merupakan sebuah aset besar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf 

uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana 

potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat, khususnya mengatasi masalah 

kemiskinan dan pengangguran. 

2.4. Minimnya Kesiapan Entitas Bisnis Syariah  

Kesiapan entitas bisnis syariah dalam menyambut tren dan perkembangan  industri halal 

global belum optimal. Sehingga, potensi pengembangan produk halal oleh entitas bisnis 

syariah nasional belum termanfaatkan dengan baik. Indonesia masih menjadi konsumen 

terbesar dalam mengkonsumsi produk industri halal global. hal tersebut tergambar dalam 

laporan Global Islamic Economic (GIE) Report 2019.  

Dalam laporan GIE Report 2019 tersebut, ekspor produk halal Indonesia baru berkisar 3,8% 

dari total pasar halal dunia yang mencapai US$ 2,1 triliun dolar pada tahun 2017. Sedangkan 

disisi lain, Indonesia telah membelanjakan US$ 214 miliar untuk produk halal atau 10% 

pangsa produk halal dunia. Artinya Indonesia menjadi importir produk-produk halal 

terbesar di dunia. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara yang paling besar dalam 

hal belanja produk-produk halal itu dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya. 

Bahkan, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brazil yang merupakan eksportir 

produk halal nomor satu di dunia dengan nilai US$ 5,5 miliar US Dollar yang disusul oleh 

Australia dengan nilai US$ 2,4 miliar. 
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Industri halal telah menjadi trend global yang terdapat di hampir seluruh negara di dunia 

tidak hanya di negara-negara dengan penduduk muslim, tetapi telah memasuki seluruh 

negara di dunia. Bahkan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Laporan 

Global Islam Economic 2018-2019 mencatat, besaran pengeluaran belanja masyarakat 

Muslim dunia pada 2017 mencapai US$ 2,1 triliun dan diperkirakan terus tumbuh hingga 

US$ 3 triliun pada 2023. Pengeluaran tersebut terjadi pada pelbagai sektor makanan dan 

minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan 

halal, dan keuangan syariah. 

Lahirnya UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seharusnya bisa menjadi 

pemicu untuk melahirkan entitas bisnis syariah. Dengan jumlah penduduk mayoritas 

muslim, bisa menjadi basis pasar jelas bagi segmen industri halal. Oleh sebab itu, entitas 

bisnis syariah bisa mengubah masyarakat yang masih menjadi konsumen menjadi produsen 

industri halal. Sehingga posisi Indonesia dari net konsumen menjadi net produsen. Bahkan 

dengan berkembangnya entitas bisnis syariah, menjadikan Indonesia sebagai produsen 

industri halal dunia. 

Untuk mewujudkan rencana tersebut, dibutuhkan kemampuan produksi, menciptakan nilai 

tambah, dan nilai kompetitif terkait harga maupun kualitas. Sehingga rencana masterplan 

ekonomi syariah 2010-2024 untuk memperkuat rantai nilai halal, sudah tepat. Tinggal 

bagaimana menimplementasikannya pada seluruh sektor yang ada.  

2.5. Belum Adanya Sinergi Regulasi Ekonomi Syariah  

Belum adanya sinergi regulasi ekonomi syariah yang menumbuh kembangkan ekosistem 

ekonomi syariah, dalam satu produk hukum perundang-undagang. Sehingga, sektor-sektor 

yang terdapat dalam ekonomi syariah, masih berjalan masing-masing, belum terintegrasi 

satu dengan yang lain. 

Masih belum adanya sinergi antar peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi 

syariah di Indonesia menjadi salah satu isu yang banyak dibahas, khususnyaa oleh pelaku 

pasar industri halal dan entitas bisnis syariah. Ketiadaan sinergi bukan hanya terdapat pada 

satu sektor tetapi juga antar sektor dalam keuangan syariah, serta antara sektor keuangan 

syariah dengan lembaga sosial keagamaan, serta antara sektor lembaga keuangan syariah 

dan lembaga sosial keagamaan dengan sektor riil khususnya industri halal dan entitas bisnis 

syariah. 
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Saat ini, pengaturan mengenai ekonomi syariah masih bersifat parsial belum terintegrasi 

satu dengan yang lain. Bahkan diantara lembaga keuangan syariah sendiri, masih berjalan 

sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan lintas sektor 

keuangan. Sebagai contoh, tingginya hubungan kerja sama antar sektor keuangan syariah, 

seperti kerja sama antara sektor asuransi syariah yang memasarkan produknya melalui 

Perbankan Syariah dan lembaga pembiayaan syariah, sektor pembiayaan syariah yang 

pembiayaannya bekerja sama dengan sektor Perbankan Syariah, atau sektor IKNB Syariah 

yang melakukan investasinya di Pasar Modal Syariah dan  di Perbankan Syariah. Hal 

tersebut menyebabkan dibutuhkannya suatu pengaturan keuangan syariah mengenai 

kegiatan transaksi antar pelaku keuangan syariah. 

Selain itu, kerja sama antara sektor keuangan syariah dengan industri halal atau entitas bisnis 

syariah juga merupakan isu penting. Sebagai contoh, terkait dengan pembiayaan proyek 

yang memiliki nilai yang cukup besar seperti pembiayaan proyek industri manufaktur untuk 

industri halal tetapi entitas perusahaannya bukan syariah, dimana lembaga perbankan 

syariah perlu mensindikasikan pembiayaan proyek tersebut dengan melibatkan lembaga 

perbankan konvensional. Interaksi kerjasama ini juga menyebabkan dibutuhkannya suatu 

pengaturan sebagai dasar pelaksanaan transaksi antar sektor lembaga keuangan.  

Selanjutnya, kelengkapan dan keseragaman pengaturan di dalam sektor yang sama pun 

masih dapat terlihat berbeda keberlakuannya. Sebagai contoh, di sektor Pasar Modal Syariah 

pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (“SPV”) untuk penerbitan sukuk oleh 

Pemerintah diadopsi melalui UU SBSN yang secara tegas juga sudah mengatur mengenai 

konsep hak manfaat, dan juga Peraturan Pemerintah No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat 

Berharga Syariah Negara Indonesia, tetapi pada saat ini belum terdapat pengaturan 

khususnya mengenai konsep hak manfaat dan Penggunaan SPV untuk penerbitan sukuk 

korporasi swasta, sebagaimana layaknya yang digunakan Pemerintah dalam menerbitkan 

SBSN.  

Selain itu, terdapat pula ketidakseragaman pada beberapa pengaturan, misalnya mengenai 

(a) kepatuhan syariah, dimana terdapat perbedaan pengaturan mengenai DPS pada setiap 

sektor keuangan syariah, yaitu seperti tidak terdapatnya pengaturan mengenai DPS pada 

Dana Pensiun Syariah dan Pegadaian Syariah, dan pengaturan DPS yang tidak rinci pada 

sektor Pasar Modal Syariah; serta (b) pengaturan keuangan konvensional dan keuangan 
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syariah yang masih tergabung, seperti pada sektor Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah, 

dimana pengaturan mengenai keuangan syariah yang terpisah di tingkat undang-undang 

hanya terdapat pada perbankan syariah. 

Untuk lembaga sosial keagamaan seperti zakat dan waqaf perlu didorong untuk menjadi 

instrumen produktif yang bisa membantu pengelolaan fiskal negara tanpa kehilangan peran 

dan fungsinya secara syariah, terkait dengan batas nisab dan haulnya serta peruntukannya. 

Semakin berkembangnya zakat dan wakaf produktif di Indonesi, perlu disikapi dengan 

sebuah regulasi yang akan mendorong peran tersebut menjadi bagian dalam instrumen 

keuangan negara. Sehingga bisa dikelola lebih baik dimasa yang akan datang. 

3. Data Empiris Mengenai  Praktik Penyelenggaraan Ekonomi Syariah Negara Lain  

3.1. Malaysia 

Malaysia sering disebut sebagai negara yang memiliki rezim peraturan keuangan Syariah 

paling komprehensif di dunia. Pada tahun 2013, pemerintah Malaysia mengeluarkan Islamic 

Financial Services Act (IFSA) 2013. UU atau IFSA Act ini mencabut dua undang- undang 

sekaligus, yaitu Perbankan Islam dan Takaful. Selain itu, Malaysia juga membentuk suatu 

jaringan yang bernama Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC). 

MIFC yang didirikan pada tahun 2006 ini berfungsi sebagai one-stop center platform untuk 

melakukan promosi, koordinasi, edukasi/ literasi serta menghubungkan para pemangku 

kepentingan keuangan Syariah di Malaysia dengan pemain global. Platform ini mendorong 

tumbuhnya ekosistem keuangan Syariah yang terintegrasi dengan beranggotakan regulator, 

pelaku industri, dan industri pendukung seperti jasa konsultansi bisnis Syariah, legal, 

perpajakan, akuntansi serta perusahaan rating. Adapun area yang menjadi fokus utama 

MIFC antara lain: 

1. Penerbitan sukuk 

2. Islamic fund and wealth management 

3. Perbankan Syariah internasional 

4. Takaful internasional 

5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan riset, pendidikan, 

dan pelatihan 

Dukungan pemerintah juga terlihat dari berbagai macam insentif yang diberikan kepada 

anggota MIFC seperti (a) kemudahan lisensi untuk usaha devisa, (b) insentif perpajakan, 
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dan (c) fasilitas terkait kebijakan imigrasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dan komitmen 

pemerintah untuk mendorong Malaysia menjadi salah satu kiblat dalam sektor keuangan 

Syariah di dunia. 

3.2. Bahrain 

Regulasi yang menyeluruh tentang keuangan syariah di Bahrain diterbitkan pertama kali 

pada Januari 2005 oleh Badan Moneter Bahrain (“Bahrain Monetary Agency”). Kunci 

utama perkembangan keuangan syariah di Bahrain adalah konsolidasi dan restrukturisasi 

secara keseluruhan berbagai peraturan keuangan pada tahun 2006, dengan berlakunya The 

Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law of 2006 (“CBB Law”) dan 

didirikannya Bank Sentral Bahrain (Central Bank of Bahrain atau “CBB”) sebagai lembaga 

pengatur tunggal dari sektor keuangan di Bahrain menggantikan Bahrain Monetary 

Agency. 

CBB Law memberikan kewenangan yang luas kepada CBB untuk menyusun peraturan 

(yang berlaku umum) dan arahan (yang berlaku khusus bagi pihak tertentu) dalam rangka 

melaksanakan CBB Law. Peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh CBB dalam 

menjalankan kewenangan tersebut dikumpulkan dalam buku peraturan yang terbagi dalam 

7 volume yang terbagi berdasarkan dasar sektor pengaturannya, atau dikenal dengan Buku 

Peraturan Bank Sentral Bahrain (“CBB Rulebook”). 

Perkembangan keuangan syariah di Bahrain setelah diterapkannya CBB Law dan 

disusunnya CBB Rulebook menjadi pesat, yang juga terefleksikan pada pertumbuhan aset 

keuangan syariah di Bahrain, dari US$72,825 pada tahun 2014 menjadi US$81,069 pada 

tahun 2015, atau sebanyak 11.32 persen. 

Selanjutnya, perkembangan penting dalam kerangka pengaturan keuangan syariah di 

Bahrain adalah berlakunya Resolution No. (20) di tahun 2015 (“Resolution No. (20)”) 

terkait pendirian suatu dewan pengawas syariah yang tersentralisasi di bawah CBB atau 

yang dikenal dengan Centralized Shari’a Supervisory Board (“CSSB”). Tujuan dari 

Resolution No. (20) ini adalah untuk membangun industri keuangan syariah dan 

menyelenggarakan standar dan praktik Syariah yang seragam di industri keuangan syariah. 

 

 

3.3. Uni Emirat Arab 
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Perkembangan keuangan syariah di UEA telah dimulai sejak 1970-an dan mengalami 

pertumbuhan besar di awal era 2000-an. Pada saat ini UEA telah memiliki konsentrasi 

lembaga keuangan syariah lokal maupun internasional yang tinggi, baik yang telah 

seutuhnya menjadi full-fledged lembaga keuangan syariah, maupun yang masih berbentuk 

UUS dari lembaga keuangan konvensional. UEA juga telah menyaksikan banyaknya 

penerbitan obligasi syariah, yang sebagian besar dalam bentuk sukuk ataupun trust 

certificates. Pada saat ini, secara umum pengelolaan dana berbasis syariah dan modal 

ventura berbasis lainnya tidak populer dan masih dianggap sebagai industri yang memiliki 

pelaku usaha yang cenderung masih terbatas (boutique industry). 

Di UEA, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan syariah masih 

terbilang sedikit. Salah satu penyebab hal ini mungkin dikarenakan hukum federal UEA 

sendiri telah menganut sistem civil law, yang secara umum telah disusun dengan 

berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah; dan oleh karenanya banyak prinisip-prinsip 

syariah yang sudah diberlakukan pada aspek-aspek tertentu dalam transaksi keuangan 

syariah tanpa diperlukannya suatu peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang 

berlaku terhadap kegiatan keuangan syariah yang lebih bersifat khusus. Walaupun 

demikian, telah ada rencana-rencana untuk memberlakukan peraturan yang lebih khusus 

bagi lembaga keuangan Syariah di tingkat federal, walaupun hal ini belum terlaksana. 

Rencana penerbitan peraturan khusus tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku 

Usaha Keuangan Syariah, karena akan memberikan kodifikasi dan standardisasi 

perilaku/standar akuntansi dan perpajakan, dan keseragaman persyaratan kualitas 

minimum yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun, peraturan khusus ini harus 

fleksibel agar membebaskan dan dapat memberdayakan industri baru untuk terus tumbuh 

dan berkembang yang menjadikan industri keuangan syariah bagian dari industri umum 

dan bukan hanya sebagai pelengkap (paling tidak pada negara-negara mayoritas muslim). 

 

 

 

 

4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 
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Sejauhmana implikasi penerapan ekonomi syariah terhadap kehidupan masyarakat dan 

perekonomian nasional serta bagaimana dampaknya terhadap beban keuangan negara. 

4.1. Menggunakan konsep Regulatory Impact Analysis (RIA) 

4.2. Menghitung Cost and Benefits Analysis  

4.3. Memperkirakan beban keuangan negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 

 

A. Kondisi Peraturan Perundang-Undangan yang Ada 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara terpisah terkait 

dengan aktivitas ekonomi syariah maupun tentang pengembangan ekonomi syariah. Namun 

demikian belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek 

ekonomi syariah secara komprehensif. 
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Tabel dibawah ini merangkum beberapa Undang-undang yang terkait dengan ekonomi 

syariah. Saat ini Undang-undang tersebut mengatur aktifitas ekonomi syariah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Tabel 3.1 

Inventarisasi Peraturan Ekonomi Syariah 

 
 

Industri/ Sub-sektor 

 

UU, Perpu 

 

PP, Perpres 

 

POJK, PBI, PMK, PMA 

Perbankan Syariah UU No. 21/2008 tentang 

Perbankan Syariah 

 POJK No. 64/POJK.03/2016 

tentang Perubahan Kegiatan 

Usaha Bank Konvensional 

Menjadi Bank Syariah 

 

Pasar Modal Syariah UU No. 8/1995 

tentang Pasar Modal 

PP No. 12/ 2004 

Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar 

Modal 

POJK No. 61/POJK.04/2016 

POJK tentang Penerapan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal 

Pada Manajer Investasi 

 

Perpu No. 4/2008 

tentang Jaring Pengaman 

Sistem Keuangan 

PP No. 46/ 1995 

tentang Tata Cara 

Pemeriksaan di Bidang 

Pasar Modal 

POJK No. 30/POJK.04/2016 

tentang Dana Investasi Real 

Estate Syariah Berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif 

 

UU No. 19/2008 

tentang Surat Berharga 

Syariah Negara 

PP No. 45/ 1995 

tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Pasar Modal 

 

POJK No. 15/POJK.04/2015 

tentang Penerapan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal. 

Asuransi dan 

Reasuransi Syariah 

UU No. 40/2014 

tentang Perasuransian 

PP No. 81 Tahun 2008 

Tentang Perubahan 

Ketiga atas PP Nomor 

73 Tahun 1992 tentang 

Penyelenggaraan Usaha 

Perasuransian 

PMK No. 18/PMK.010/2010 

tentang Prinsip Dasar 

Penyelenggaraan Usaha 

Asuransi dan Usaha 

Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah 

 

UU Nomor 2 Tahun 

1992 tentang Usaha 

Perasuransian 

PP Nomor 39 Tahun 

2008 Tentang Perubahan 

Kedua atas PP Nomor 

73 Tahun 1992 tentang 

Penyelenggaraan Usaha 

Perasuransian 

 

 

PMK No. 11/PMK.010/2011 

tentang Kesehatan Keuangan 

Usaha Asuransi dan Usaha 

Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah 

Dana Pensiun 

Syariah 

UU No. 11/1992 tentang 

Dana Pensiun 

 

PP No. 6/2002 tentang 

Pajak Penghasilan atas 

Bunga dan Diskonto 

Obligasi yang 

Diperdagangkan dan atau 

Dilaporkan 

Perdagangannya di 

 

PMK No. 50/PMK.010/2012 

tentang Perubahan Ketiga atas 

Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 

343/KMK.017/1998 tentang 

Iuran dan Manfaat Pensiun 

 

Pembiayaan Syariah 

 

 PP No. 9 Tahun 2009 

Tentang Lembaga 

Pembiayaan 
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Pembiayaan Ekspor 

Syariah 

UU nomor 2 tahun 2009 

tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor 

Indonesia 

 PMK No. 

140/PMK.010/2009 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan 

Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia. 

 

Penjaminan Syariah UU No. 1/2016 tentang 

Penjaminan 

 POJK No. 6/POJK.05/2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha 

Lembaga Penjaminan  

 

Pergadaian Syariah   POJK No. 31/POJK.05/2016 

tentang Usaha Pergadaian 

 

Permodalan Ventura 

Syariah 

 PMK Nomor 

18/PMK.010/2012 

tentang Perusahaan 

Modal Ventura 

POJK No. 34/POJK.05/2015 

tentang Perizinan Usaha dan 

Kelembagaan Perusahaan 

Modal Ventura 

 

Keuangan Mikro 

Syariah 

UU No.1/2013 tentang 

Lembaga Keuangan 

Mikro 

PP No. 88 Tahun POJK No. 1/POJK.05/2016 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa 

keuangan Nomor 

12/POJK.05/2014 Tentang 

Perizinan Usaha dan Lembaga 

Keuangan Mikro 

 

Teknologi Keuangan   POJK No. 13/POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan 

Digital di Sektor Jasa 

Keuangan 

 

ZISWAF UU Nomor 23 Tahun 

2011Tentang Pengelolaan 

Zakat 

PP Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan UU 

Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat 

PMA Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Syarat dan Tata Cara 

Perhitungan Zakat Mal dan 

Zakat Fitrah Serta 

Pendayagunaan Zakat Untuk 

Usaha Produktif 

 

 

UU Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf 

PP Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan UU 

Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf 

PMA Nomor 69 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas 

PMA Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Syarat dan Tata Cara 

Perhitungan Zakat Mal dan 

Zakat Fitrah serta 

Pendayagunaan Zakat Untuk 

Usaha Produktif 

 

Pariwisata UU No. 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan 

PP No. 1 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Sertifikasi Usaha 

Pariwisata 

 

Peraturan Menteri Pariwisata 

RI No 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata 
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Makanan, Minuman, 

Farmasi dan Kosmetik 

Halal 

UU No. 33 Tahun 

2014 Tentang 

Jaminan Produk 

Halal 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2019 

tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-

Undang 

 

 

UU Nomor 18 Tahun  

2012 TentangPangan 

Nomor 33 Tahun 

2014 tentang 

Jaminan Produk 

Halal 

 

 

PP No. 31 Tahun 

2019 Tentang 

Jaminan Produk 

Halal 

 UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan 

Konsumen 

 

B. Keterkaitan Rancangan Undang-Undang Tentang Ekonomi Syariah Dengan Hukum 

Positif 

Peraturan ekonomi Syariah di Indonesia sudah cukup banyak apabila dibandingkan dengan 

negara lain. Namun, masih bersifat sporadis yang sifatnya merespon kebutuhan pelaku industri. 

Pendekatan yang semacam ini menyebabkan adanya kesenjangan atau kekosongan dalam 

kerangka regulasi ekonomi Syariah (Bappenas, 2015). Hingga saat ini, UU yang berkaitan 

langsung dengan ekonomi Syariah yaitu UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal 

serta beberapa UU lainnya yang mengatur sektor keuangan Syariah baik komersial maupun 

sosial. 

Dalam sektor keuangan Syariah, hanya industri perbankan syariah yang diatur dengan 

perangkat hukum khusus setingkat Undang-undang yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Sedangkan untuk produk pasar modal syariah, terdapat UU Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara industri keuangan 

Syariah lainnya diatur secara umum bersama dengan Undang-undang yang berlaku untuk 

industri seperti UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor1 Tahun 2016 

tentang Penjaminan. Selain Undang-Undang yang berlaku secara umum, terdapat beberapa 

sub-sektor keuangan syariah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan 

Presiden (Perpres). 
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Sedangkan dalam lingkup keuangan syariah yang bersifat sosial, instrumen zakat telah 

diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan wakaf dalam UU 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan secara lebih rinci mengacu pada PP, PMA, 

maupun peraturan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang 

berwenang seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Inventarisasi peraturan ekonomi dan keuangan Syariah secara menunjukkan bahwa 

industri keuangan Syariah pada umumnya diatur dengan peraturan setingkat POJK, PBI, PMK 

serta SEOJK dan SEBI dengan jumlah yang cukup banyak, namun masih belum sistematis. 

Bahkan, terdapat beberapa sektor keuangan Syariah seperti Dana Pensiun, Pembiayaan Ekspor, 

Penjaminan, Pergadaian, Permodalan Ventura, Keuangan Mikro, dan Teknologi Keuangan 

yang sama sekali tidak memiliki peraturan yang sesuai prinsip syariah sehingga masih 

menginduk pada peraturan keuangan konvensional. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat 

perbedaan prinsip maupun akad yang digunakan pada keuangan Syariah dan konvensional 

dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. 

Adapun keterkaitan Rancangan Undang-Undang Tentang Ekonomi Syariah Dengan 

Hukum Positif, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, 

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai salah 

satu bentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistim ekonomi yang berbasis 

syariah. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim terbesar, sudah selayaknyalah 

masyarakat Muslim di Indonesia memiliki sistim ekonomi yang berbasiskan syariat Islam. 

Selain itu, usaha ini sebagai salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi 

masyarakat Muslim dalam membangun perekonomian nasional, dengan cara  pengembangan 

sistem ekonomi berdasarkan nilai syariah Islam, mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam 

Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, 

keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin), bagi seluruh masyarakat Indonesia, 
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dengan tidak membedakan latar belakangnya. Jadi bisa dikatakan nilai-nilai yang terdapat 

dalam ekonomi syariah bersifat inklusif, moderat dan berkesinambungan.  

Nilai-nilai tersebut kemudian diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan 

pada prinsip syariah yang kemudian disebut dengan perbankan syariah. Prinsip perbankan 

syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan ekonomi syariah. Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah 

larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggantikannya dengan menggunakan sistem 

antara lain prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan prinsip yang berkeadilan, 

proporsional dengan usaha yang dilakukan dan risiko yang dihadapi.   

Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat 

dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang 

timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam 

jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan 

tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal, yang terlibat 

dalam pengelolaan dana tersebut. Artinya semua instrumen yang terdapat dalam perbankan 

syariah, pada intinya mendorong perkembangan dn pertumbuhan sektor riil yang terdapat 

dalam industri halal. 

 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentangh Surat Berharga Syariah Nasional    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut 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. 

BAB III 

TUJUAN PENERBITAN 

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 

Pasal 4 
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SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

termasuk membiayai pembangunan proyek. 

Lahirnya UU No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), menunjukkan bahwa 

instrumen ekonomi syariah, sesuai (compatible) dengan sistim keuangan negara. Keberadaan 

SBSN sebagai salah satu instrumen keuangan negara, sebagai bentuk pengembangan berbagai 

alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang 

berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera 

dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel, tentu saja memiliki nilai 

kebaikan (maslahah) bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Upaya pengembangan SBSN sebaga instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem 

keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; 

(3) menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah 

domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) 

mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar 

negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan 

pasar keuangan syariah di Indonesia. 

Instrumen yang ditampilkan dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Nasional (SBSN) adalah sukuk. Salah satu bentuk instrumen ekonomi syariah yang 

telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan 

prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah obligasi syariah atau lebih 

dikenal dengan nama Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga 

konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah 

menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan 

konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan prinsip syariah. 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian 

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.  

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 

di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

Pasal 3 

 

Pengelolaan zakat bertujuan:  

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan  

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, hal itu terkandung 

dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI). 

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat 

Islam. Zakat merupakan salah satu pilar keagamaan dalam Islam yang bertujuan untuk 

membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, dengan cara meningkatkan keadilan, 

kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. 

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi syariah, juga berfungsi sebagai 

salah satu sumber keuangan negara. Zakat juga memiliki dua fungsi utama dalam ajaran Islam, 

satu sisi kepatuhan terhadap zakat merupakan bentuk hubungan dengan Allah SWT (hablul 

minallah), untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Disisi lain, sebagai bentuk 

kepedulian terhadap sesama yang kurang beruntung (hablum minannas). Oleh sebab itu, untuk 

menambah nilai manfaat dalam zakat tersebut, haruslah dikelola secara baik dan profesional, 

sehingga nilai maslahahnya bisa dirasakan oleh penerimannya. 

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
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hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam 

Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan. Sehingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah 

bisa menjawab perkembangan zakat. 

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif 

dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar 

mustahik telah terpenuhi. Oleh sebab itu, berkembangnya pengelolaan zakat dalam bentuk 

zakat produktif, tidak hanya meningkatkan konsumsi para mustahik, tetapi juga meningkatkan 

pendapatan mustahik sehingga bisa menjadi muzakki. 

Dengan semakin berkembangnya pengelolaan zakat dewasa ini sebagai instrumen 

uatma ekonomi syariah, zakat bisa memainkan peran yang lebih signifikan yaitu sebagai salah 

satu instrumen kebijakan fiskal bagi negara, sehingga skala ekonomi yang ditimbulkannya bisa 

bermanfaat bagi negara, dalam mengatasai persoalan ekonomi terutama kemiskinan yang juga 

menjadi salah satu penerima (ashnaf) dalam zakat. 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. 

 

BAB II 

DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 

Umum 

 

Pasal 2 

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 
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Bagian Kedua 

Tujuan dan Fungsi Wakaf 

 

Pasal 5 

 

Wakaf berfungsi mewujudkanpotensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Negara telah memberikan ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk menggunakan 

semua potensi yang dimiliki untuk  memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan 

tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan 

yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satunya adalah meningkatkan peran dan kontribusi 

wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana 

ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk 

memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai 

dengan prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah. 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan 

tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara 

sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan 

hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat 

yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya 

dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan 

wakaf. 

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada 

wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif 

dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik 

berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. 

Dalam hal benda bergerak berupa uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf 

produktif, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah atau institusi resmi 

pengelola wakaf. Wakaf produktif bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, dengan cara 

melibatkan masyarakat daalam mengelola kegiatan ekonomi produktif. Sehingga, peruntukan 

harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga 
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diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf 

dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut 

sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. 

5. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, 

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan 

yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan JPH bertujuan: 

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk 

Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan 

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk 

Halal. 

Indonesaia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memerlukan 

suatu jaminan dari negara untuk dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat 

Islam. Termasuk didalamnya dalam mengkonsumsi produk baran dan jasa. Dengan adanya 

jaminan dari negara bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran 

agamanya, termasuk dalam aktifitas ekonomi yang diyakini sesuai dengan prinsip syariah 

Islam. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang 

kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk 

Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, 

akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.  
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Oleh karena itu, lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan 

Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 

Dampaknya tentu akan semakin memperbesar skala kegiatan ekonomi syariah di seluruh sektor 

produksi, konsumsi dan distribusi. 

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh 

secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, 

minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan 

alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. 

Ekonomi syariah seabagai induk dari rumpun ilmu ekonomi, keuangan dan manajemen Islam, 

memberikan ruang yang lebar untuk membuat kajian dan penelitian yang akan memberikan 

kontribusi buat kemajuan bangsa dan negara. 

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak 

disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan 

suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di 

bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang 

syariat.  

Selain itu, kehadiran regulasi tentang jaminan produk halal, hendaknya diikuti dengan 

tumbuh dan berkembangnya entitas bisnis syariah. Sehingga produk halal yang dihasilkan 

langsung diproduksi oleh entitas bisnis syariah. Oleh sebab itu, perlu ada satu pengaturan yang 

lebih komprehensif untuk membuat ekosistem ekonomi syariah bekerja dengan baik. 

Indoensaia sudah memiliki pranata hukum yang cukup lengkap disemua lini ekonomi syariah, 

tetapi masih bersifat parsial tersebar dimasing-masing sektor, membuat perkembangan 

ekonomi syariah bersifat parsial. Lahirnya satu regulasi yang nantinya akan mensinergikan 

semua lini, akan membuat perkembangan ekonomi syariah menjadi lebih tertata dengan baik. 

C. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam perkembangannya, dinamika perkembangan perekonomian nasional dan internasional 

menuntut adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan tujuan, tugas dan kewenangan 

Pemerintah. Demikian pula dengan dinamika politik hukum Pemerintah melalui pengesahan 
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beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi syariah, menyebabkan 

perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang ekonomi syariah. Sehingga pengaturan 

diantara beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan tersebut dapat sejalan dan 

harmonis dalam impelementasinya dan potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan diantara 

beberapa Undang-Undang tersebut dapat dihindari. 

 

 

 

D. Status Peraturan Perundang-Undangan yang Sedang Berlaku 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa Rancangan Undang-

Undang tentang Ekonomi Syariah ini dilakukan sebagai respon atas dinamika perkembangan 

perekonomian nasional dan global yang menuntut adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan 

tujuan, tugas dan kewenangan Pemerintah dalam mengembangkan program dan kebijakan 

ekonomi syariah. 

Sebagai respon atas dinamika politik hukum nasional melalui pengesahan beberapa 

Undang-Undang terkait program dan kebijakan ekonomi syariah, sehingga sifat dari 

Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah ini adalah berupa integrasi, penambahan 

dan penyisipan dan beberapa substansi materi pengaturan dari peraturan perundang-undangan 

yang telah ada. Adapun status dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaan 

dari Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah tersebut, masih dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. 

 

BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Peraturan perundangan-undangan diharapkan dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan 

kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasar 

pada Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi : “Untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Sila kelima dari Pancasila yang juga 

tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan prinsip “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka dengan demikian peraturan perundang-undangan 

harus menjamin perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dari segala aspek, baik 

pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan 

manusianya. 

Ekonomi syariah sebagai bagian dalam sistem ekonomi nasional yang bersumber dari 

nilai-nilai Islam, dalam pelaksanaanya sejalan dengan UUD NRI 1945, khususnya pada pasal-

pasal terkait, antara lain: 

1. Pasal 33 UUD 1945  

Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari 5 ayat, tiga ayat pertama adalah merupakan warisan dari the 

founding leaders. Sementara dua sisanya merupakan hasil amandemen pada tahun 2002. 

Adapun ayat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut:  

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;  

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara;  

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan digunakan untuk sebesar-besar kemamkmuran rakyat;  

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional;  

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.  

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kata ‘disusun’ sebagai bentuk imperatif yang berarti 

harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Artinya, perekonomian 

harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas. 

Karena jika perekonomian dibiarkan tersusun sendiri seperti dalam aliran competitive 
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economics, maka akan berdampak pada persaingan yang tidak adil. Semangat pengaturan ini 

menempatkan pemerintah/negara sebagai salah satu elemen penting dalam perekonomian.33  

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dalam ayat (2) 

negara mengatur tentang kepemilikan sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi 

yang strategis dan menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara, sangat sejalan 

dengan tujuan dari ajaran Islam (maqashid syariah) yang mengharapkan terciptanya 

pemerataan kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat34. Negara diharapkan dapat 

berperan secara startegis dalam menciptakan distribusi kekayaan ekonomi secara adil dan 

merata kepada rakyatnya melalui pengelolaan dan penguasaan sumber daya ekonomi strategis 

untuk kepentingan masyarakat umum. 

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Maksud dari ayat ini adalah penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang 

terdapat di dalam bumi, air, wilaya udara Indonesia serta segenap kekayaan yang terkandung 

di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Dengan demikian, yang harus mendapat manfaat dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang 

tersedia itu adalah seluruh rakyat. Kepemilikan perseorangan, dalam perspektif ekonomi 

syariah, tidak diperbolehkan pada sumber-sumber daya ekonomi yang menyangkut 

kepentingan umum atau berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sebagaimana hadist 

Nabi, mengemukakan contoh bentuk jenis sumber daya ekonomi yang harus dijadikan milik 

bersama, “Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal; dalam hal air, rumput dan api, dan 

garam”35. 

Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Konsep demokrasi tersebut 

menempatkan pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang 

bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Format demokrasi yang ingin 

 
33 Swasono, Sri-Edi. 2008. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Multi Pressindo 
34 Ali Rama, Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia terhadap Ekonomi Islam, Jakarta: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 20 Nopember 2013. 
35 (HR Ahmad dan Abu Dawud) 
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dikembangkan di Indonesia bukan demokrasi liberalisme dan individualieme seperti yang 

berkembang di negara-negara Barat. Tetapi demokrasi yang didasari pada kebersamaan yang 

berdasarkan pada sikap saling tolong-monolong (ta’awun), persaudaraan (ukhuwah), dan 

kerjasama, semuanya sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. 

2. Pasal 34 UUD 1945  

Pasal 34 UUD 1945 mengandung 4 ayat. Pasal 34 memperkuat peran negara dalam 

perekonomian, khususnya dalam hal perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak 

terlantar melalui, penyediaan sistem jariangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini 

juga mewajibkan negara untuk atas penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. 

Adapun kandungan ayat dari Pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut:  

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;  

(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan;  

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak; dan  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 

Secara umum Pasal 34 Ayat (1,2,3,4) UUD 1945, menjelaskan tentang peran negara 

dalam perekonomian khususnya dalam melindungi kehidupan orang-orang yang lemah, seperti 

orang yang fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar dalam memenuhi kehidupan dasar 

mereka. Untuk menjamin hal tersebut negara mengembangkan sistem jaringan sosial untuk 

memberdayakan masyarakat yang lemah. Pasal tersebut juga memberikan tanggung jawab 

kepada negara untuk menyediakan fasilitas umum yang layak bagi seluruh rakyatnya. 

Bahkan lebih jauh Islam telah mengatur secara terperinci bagaimana cara menjamin 

kelangsungan hidup orang-orang miskin, yaitu melalui instrumen zakat, infak dan sedekah. 

Islam membebankan kewajiban bagi setiap individu yang memiliki kekayaan yang sudah 

memenuhi nasab dan kepemilikannya sudah lebih dari satu tahun untuk mengeluarkan zakatnya 

yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Selain hal tersebut, Islam juga 

menganjurkan untuk banyak berinfak demi menegakkan saling tolong-monolong dan peduli 

antar sesama terutama bagi mereka yang kekuarangan secara ekonomi. 
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3. Pasal 27 Ayat (2)  

Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan ekonomi yang ada dalam UUD 1945 adalah Pasal 27 

Ayat 2 tentang pekerjaan dan peghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2) 

UUD 1945 berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Dalam rangka hidup layak, seseorang atau suatu keluarga harus 

bekerja untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, setiap warga 

negara berhak melakukan pekerjaan yang halal selama dilakukan dengan cara yang tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tidak 

boleh dihalangi untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dengan imbalan yang layak, adil 

dan tanpa diskriminasi. 

Norma ekonomi syariah sebagaimana juga terdapat dalam konstitusi ekonomi 

mendorong setiap individu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan 

keluarganya atau orang yang menjadi tanggungannya. Dalam ekonomi syariah, menganjurkan 

setiap individu untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Semua insentif yang 

ada diperuntukkan untuk manusia agar dia terlibat dalam aktivitas yang produktif36. Sikap 

ekonomi syariah terhadap anjuran untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 

Al-Quran dan Hadist Nabi. Salah satunya sesuai dengan hadist nabi: “Harta yang paling baik 

adalah harta yang diperoleh lewat tangannya yang menginginkan kebaikan lewat produksi.” 37 

Pada akhirnya, pengaturan tentang ekonomi syariah secara terencana, terpadu, dan 

komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengannya sangat 

diperlukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan 

kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan 

berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa ekonomi syariah merupakan 

sumber penghidupan masyarakat dan negara, maka secara filosofis, pembentukan Rancangan 

Undang-Undang tentang ekonomi syariah Nasional, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan 

bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Filosofi dan semangat 

tersebut di atas menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Undang-

Undang tentang ekonomi syariah  ini. 

B. Landasan Sosiologis 

 
36 Kurshid Ahmad. 1997. “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, dalam Etika Ekonomi Politik. 

Surabaya: Risalah Gusti 
37  HR Bukhari dan Ibnu Majah 
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Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia periode 2015-2045, jumlah penduduk Indonesia 

akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki 

dan 134,27 jiwa perempuan38. Angka tersebut, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan 

jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 

persen dari populasi 269,6 juta jiwa.39  Sejalan dengan itu, jumlah penduduk Muslim di dunia  

pada tahun 2017 telah mencapai 1,84 miliar orang. Jumlah ini akan terus meningkat dan 

mencapai sekitar 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030.40  

Dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan, jumlah penduduk muslim dunia akan 

mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia, dimana 20 persennya tinggal di Indonesia. 

Dengan predikat negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah 

menjadi ukuran dan rujukan pangsa pasar produk dan jasa halal terbesar di dunia. Kondisi 

demografi ini jelas telah menjadi modal dasar yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi 

syariah nasional kedepannya. 

Jumlah penduduk Muslim yang terus bertambah dengan cepat, belum tecermin dalam 

aktivitas ekonominya. Pengeluaran penduduk Muslim global pada 2018 baru mencapai USD 

2,2 triliun, diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 

mencapai 5,2 persen, bila dihitung secara kumulatif Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

akan meningkat pertumbuhan sekitar 6,2 persen per tahun.41 Saat ini, total pengeluaran 

penduduk Muslim dunia baru mencapai USD 2,2 triliun atau sekitar 0,27 persen dari total 

produk bruto penduduk dunia, pada tahun 201842. Angka tersebut terutama berasal dari 

konsumsi makanan halal, diikuti fesyen, media dan rekreasi, travel, serta farmasi dan kosmetik. 

Artinya penduduk muslim dunia masih menjadi konsumen dari produk yang dihasilkan oleh 

penduduk dunia lainnya.  

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan trend meningkat dari tahun 

ke tahun. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2019, telah menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke lima setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi, setelah 

pada tahun 2018 masih berada pada peringkat ke sepuluh. Hal ini merupakan lompatan yang 

sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tetapi, jika dilihat 

 
38  Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, BPS. 
39  Global Islamic Economy Report 2018-2019 
40  Ibid 
41 State of The Global Economy Report 2019/2020 
42 Ibid 
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dalam kategori per sektor, sektor modest fashion berada di peringkat ke-3, sektor islamic 

finance berada pada peringkat ke-5, dan muslim friendly travel berada pada peringkat ke-4. 

Adapun sektor lainnya seperti halal food, media recreation, pharmacy and cosmetic belum 

cukup signifikan untuk dihitung dalam pasar global. 

Adapun konsumsi dari produk ekonomi syariah di Indonesia mencapai 218,8 miliar 

dolar AS atau sekitar Rp 3.179 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS)43, berdasarkan data hingga 

akhir 2017. Secara nasional, konsumsi produk ekonomi syariah tersebut menunjukkan lebih 

dari 36 persen dari total konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah 

tangga. Angka ini juga mencapai lebih dari 20 persen dari total PDB Indonesia. Dari USD 

218,8 miliar yang disumbang oleh konsumsi industri halal di Indonesia, sebanyak USD 169,7 

miliar atau 77,55 persen disumbang oleh konsumsi makanan halal. 

Potensi yang dimiliki oleh Indonesai tersebut, belum sepenuhnya bisa dioptimalkan, 

masih banyak ruang kosong yang belum terisi dengan pengetahuan dan informasi tentang 

ekonomi syariah. Sehingga, kesadaran masyarakat muslim akan produk dan jasa yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah belum terbangun dengan baik. Faktor inilah yang kemudian 

menyebabkan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia masih tergolong lambat. Terdapat 

beberapa persoalan yang diidentifikasi sebagai penyebab lambatnya perkembangan ekoniomi 

syariah di Indonesaia, antara lain: 

1. Permodalan yang terbatas menyebabkan pangsa pasar (market share) industri keuangan 

syariah masih kecil, sehingga mempersulit lembaga keuangan syariah untuk melakukan 

ekspansi usaha dan bersaing dengan lembaga lain. 

2. Minimnya kebijakan dan insentif dari Pemerintah yang bisa menjadi stimulus bagi 

industri keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Keberadaan industri 

keuangan syariah saat ini, lebih banyak tumbuh dan berkembang secara alamiah. 

3. Potensi dana sosial keagamaan yang terdapat dalam zakat dan wakaf, belum banyak 

diberdayakan secara optimal oleh pemerintah. Sehingga masih terlihat sebagai dana 

sosial, ketimbang dana produktif untuk menggerakkan sektor usaha khususnya 

UMKM. 

4. Minimnya kesiapan entitas bisnis syariah dalam menyambut tren dan perkembangan  

industri halal global. Sehingga, potensi pengembangan produk halal oleh entitas bisnis 

 
43 Asumsi Kurs dalam APBN 2019.  
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syariah nasional belum optimal dimanfaatkan. Indonesia masih menjadi konsumen 

terbesar dalam mengkonsumsi produk industri halal global. 

5. Belum adanya regulasi yang mengatur penumbuhkembangan ekosistem ekonomi 

syariah, dalam satu produk hukum perundang-undagang. Sehingga, sektor-sektor yang 

terdapat dalam ekonomi syariah, masih berjalan masing-masing, belum terintegrasi satu 

dengan yang lain. 

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, memerlukan aktivitas 

ekonomi yang menjamin kehalalan dan thoiyibah setiap batang dan jasa yang dikonsumsi dan 

dipergunakan, sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan setiap 

aktivitas kehidupannya. Penduduk Muslim Indonesia sebagai subyek dan sekaligus obyek 

pembangunan memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses 

pembangunan mutlak diperlukan.  

Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan 

formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya 

dan pembangunan di bidang ekonomi syariah pada khususnya. Selain itu, mutlak pula 

diperlukan kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani seseorang dalam proses 

pembangunan. 

Penelaahan fakta-fakta sosial dalam pembentukan hukum menghasilkan kesimpulan 

bahwa peraturan-peraturan yang ideal adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Peraturan-peraturan yang dilahirkan harus mempertimbangkan alasan 

sosiologis yaitu fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat dan negara. 

Usulan pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah ini 

disusun untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesaia dengan segala 

potensi yang dimilikinya, sehingga bisa memberikan dampak dan manfaat bagi seluruh rakyat 

Indonesaia. Adapun cara yang digunakan adalah dengan melakukan penguasaan terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian, dan kondisi kesehatan baik jasmani 

maupun rohani yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran dalam 

menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. 

C. Landasan Yuridis 
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Undang-undang Ekonomi Syariah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau 

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 

diubah, atau  yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Pengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu pasal 28C ayat (1) UUD 

Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut 

juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Terdapat perkembangan dalam kehidupan bernegara setelah reformasi 1998, yang 

melahirkan praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara menuju arah yang lebih baik yang 

diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan itu 

saat ini menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan ekonomi syariah, yaitu: 

1. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

2. UU Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal 

3. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

4. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

5. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian  

6. UU Nomor 11 Tahun1992 tentang Dana Pensiun 

7. UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

8. UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Pergadaian Syariah Permodalan Ventura 

Syariah 

9. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Teknologi Keuangan 

10. UU Nomor 23 Tahun 2011Tentang Pengelolaan Zakat 

11. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

12. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Makanan, Minuman, Farmasi dan 

Kosmetik Halal  
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13. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

14. UU Nomor 18 Tahun  2012 Tentang Pangan 

15. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Meskipun tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan bukan merupakan dasar 

hukum bagi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah ini karena 

sama-sama merupakan Undang-Undang, pengaturan-pengaturan dalam beberapa peraturan 

yang menjadi pengaturan ‘pokok’ dimaksud menjadi pertimbangan dalam penyusunan usul-

usul pengaturan baru sebagai landasan yuridis dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Ekonomi Syariah ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Jangkauan Pengaturan 

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah  agar pelaksanaannya 

dapat dilakukan dengan memperhatikan asas-asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

kesejahteraan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan, kesatuan ekonomi nasional, 

kreativitas, inovasi, pendayagunaan, pemberdayaaan sehingga kegiatan pembangunan 

ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan terlindungi. 
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Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah ini adalah 

selama 30 (tiga puluh) tahun. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun diharapkan Indonesia 

pusat ekonomi syariah dunia. 

B. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah ini meliputi: 

1. Memperkuat peran dan kontribusi ekonomi syariah dengan menetapkan suatu rencana 

induk yang komprehensif dan integratif tentang ekonomi syariah; 

2. Memperkuat kelembagaan K/L dengan membentuk jalur koordinasi yang tegas 

sehingga koordinasi mengenai ekonomi syariah menjadi lebih dan tepat sasaran 

3. Mewujudkan kepastian berusaha dan kemudahan proses menjalankan usaha bagi 

pelaku ekonomi syariah memberikan perspektif baru kepada masyarakat sehingga 

muncul perubahan mindset tentang ekonomi syariah melalui kurikulum pendidikan 

memberikan insentif khusus bagi pelaku ekonomi syariah; 

4. Mewujudkan pembangunan SDM ekonomi syariah yang tangguh; 

5. Memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku ekonomi syariah, terutama 

ekonomi syariah pemula termasuk pemberdayaannya; 

6. Mendukung aktivitas ekonomi syariah sebagai bentuk dukungan pemerintah dan 

pemerintah daerah pada pelaku ekonomi syariah ; 

7. Menciptakan sistem informasi tentang ekonomi syariah yang valid sehingga aktivitas 

ekonomi syariah dapat di sinergikan dengan tahapan pembangunan nasional; dan 

8. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 

C. Ruang Lingkup Materi 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang 

Tubuh merupakan bagian subtansial dalam struktur suatu peraturan perundang-undangan. 

Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat 

perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal. 

Ditinjau dari materinya, struktur Batang Tubuh terisi atas kelompok-kelompok ketentuan yang 

terdiri atas: Ketentuan Umum; ketentuan-ketentuan materi; Ketentuan Pidana; Ketentuan 

Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Ruang lingkup materi Rancangan Undang-Undang tentang 

ekonomi syariah ini adalah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Umum 

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

ekonomi syariah ini. Di dalam kelompok ketentuan ini dapat dimuat usulan-usulan 

pengaturan seperti: definisi atau pengertian dari kata, akronim atau singkatan, penyebutan 

singkat atas nama, dan hal-hal umum yang berlaku bagi usulan-usulan pengaturan dalam 

Rancangan Undang-Undang Ekonomi syariah ini, misalnya asas, tujuan, dan ruang lingkup 

pengaturan. Usulan-usulan pengaturan dalam Ketentuan Umum dalam Rancangan 

Undang-Undang ini antara lain: 

1. Ekonomi syariah adalah hal yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuh 

kembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis syariah dalam kerangka pembangunan 

perekonomian nasional. 

2. Ekonomi syariah adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola 

usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha 

produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif 

untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan 

berkelanjutan. 

3. Ekonomi syariah adalah setiap orang yang memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan 

kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif 

dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 

mengelola risiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan yang 

bersumber kepada nilai-nilai syariah. 

4. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang mengelola kegiatan usaha untuk 

mengatasi masalah sosial dan/atau memberikan perubahan positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, 

pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan 

menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi 

tersebut. 

5. Ekonomi syariah berbasis IT adalah ekonomi syariah yang mengelola kegiatan usaha 

produktif yang didasarkan pada suatu inovasi yang berbasis teknologi. 

6. Ekonomi syariah pemula adalah ekonomi syariah yang baru memulai kegiatan 

berekonomi syariah dalam kategori usaha mikro dan kecil atau sudah memulai usaha 
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dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga 

perizinan usaha. 

7. Rencana Induk ekonomi syariah/MEPSI adalah pedoman bagi pemerintah dan ekonomi 

syariah dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi syariah yang disusun untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuh kembangan ekonomi 

syariah. 

8. Pendidikan ekonomi syariah adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan 

karakter ekonomi syariah yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

9. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah 

dan menemukan peluang. 

10. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia 

11. Insentif adalah pemberian fasilitas, baik berupa materi maupun nonmateri untuk 

memotivasi ekonomi syariah dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya. 

12. Pendanaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia 

usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau 

bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha. 

13. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan 

kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. 

14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim 

dan pengembangan usaha. 

15. Sistem Informasi Ekonomi syariah adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk 

pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data 

dan/atau informasi ekonomi syariah yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan 

mengenai ekonomi syariah. 

16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan 

menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha dan antara pelaku usaha mikro, 

kecil, menengah dengan pelaku usaha besar. 

17. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga 

riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan 

kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, 
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mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, 

merekayasa inovasi- inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta 

mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan 

produk inovatif dapat dirasakan masyarakat. 

18. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang 

diberikan oleh Inkubator ekonomi syariah kepada Peserta Inkubasi. 

19. Inkubator Ekonomi syariah adalah suatu lembaga yang melakukan proses inkubasi 

terhadap peserta Inkubasi. 

20. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ekonomi syariah  

23. Kementerian adalah kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ekonomi syariah 

24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

2. Ketentuan-Ketentuan Materi Yang Diatur 

Ketentuan-ketentuan Materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi syariah ini 

diletakkan setelah Ketentuan Umum. Mengingat materi pokok yang diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang ini memiliki ruang lingkup yang luas, maka Rancangan Undang-Undang ini 

dibagi menjadi beberapa kelompok ketentuan berdasarkan kesamaan materi pengaturan. 

Pembagian dilakukan menurut kriteria tertentu yang diterapkan sebagai dasar pembagian. 

Kelompok-kelompok ketentuan ini dapat masing-masing dapat dipecah menjadi beberapa sub-

kelompok ketentuan. Cara ini bertujuan agar ketentuan-ketentuan rancangan tersebut nantinya 

mudah digunakan oleh para pihak yang dituju. Penamaan bagi kelompok-kelompok ketentuan 

yang terbentuk tersebut mengikuti penamaan menurut ketentuan dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan 
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demikian, kelompok-kelompok ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Ekonomi syariah ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : KETENTUAN UMUM 

BAB II : KEDUDUKAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN  

NASIONAL 

BAB III : PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, DAN LEMBAGA 

NEGARA 

BAB IV : RENCANA INDUK EKONOMI SYARIAH 

BAB V : EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH 

BAB VI : PENGUATAN INDUSTRI EKONOMI SYARIAH 

BAB VII : INFRASTRUKTUR PENDUKUNG 

BAB VIII : SISTEM INFORMASI EKONOMI SYARIAH 

BAB IX : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

BAB X : KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP 

3. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan Peralihan mengatur mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum 

yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan Penutup 

Ketentuan Penutup merupakan kelompok ketentuan terakhir dari Batang Tubuh peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan ini biasanya memuat pengaturan-pengaturan mengenai: 

pengaruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap peraturan perundang-

undangan yang telah ada, lembaga pelaksana, nama singkat, dan saat mulai berlakunya perat 

perundang-undangan tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah ini disusun sebagai 

acuan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan atas: kondisi fisik, potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, 

hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

geostrategik dan geoekonomi yang menjadi landasan dalam usulan pengaturan tatanan dan 

segala kegiatan dalam tatanan ekonomi syariah. 

Selain berisi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, Naskah Akademik ini juga 

berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan dalam ekonomi 
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syariah dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan 

pengaturan tersebut. Kesemuanya menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala 

kegiatan dalam tatanan ekonomi syariah dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah 

pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Undang-

Undang tentang Ekonomi Syariah ini. 

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau 

referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi 

Syariah, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang 

Ekonomi Syariah ini tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan 

merupakan solusi untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia. 

B. Saran 

Mengingat pentingnya pengaturan masalah ini bagi kebutuhan nasional yang diakibatkan oleh 

perubahan perekonomian global dan dalam negeri yang sangat cepat, maka penyusunan dan 

pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah termasuk peraturan 

pelaksanaannya perlu dilakukan secepatnya. 


