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BAB I
ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH

1.1. Pembiayaan Syariah
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan
kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan.

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan
bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian prinsip syariah berkaitan dengan
pembiayaan bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Muhammad, 2005).

Sementara itu, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa menyewa dalam
bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
(c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
(d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi
sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Ada beberapa konsep dasar pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
yaitu: Pertama, efisiensi yaitu mengacu pada prinsip saling mendorong untuk
berikhtiar bertujuan mencapai untung sebesar mungkin dengan masukan-
masukan yang perlu diberikan selayaknya; Kedua, keadilan yaitu mengacu
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pada hubungan yang tidak mendhalimi, ikhlas mengikhlaskan, antara pihak-
pihak yang terlibat dengan persetujuan yang matang tentang proporsi masukan
dan keluaran dari pihak-pihak tersebut; Ketiga, kebersamaan, yaitu mengacu
pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling
meningkatkan produktivitas, yaitu hasil per satuan masukan (Amin Azis,
2002).

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok  (Muhammad,
2005), yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan
untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: (1)
Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses
secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses
ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya; (2)
Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan
usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh
melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan
kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan; (3) Meningkatkan
produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi
masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya
produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana; (4) Membuka lapangan
kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui
penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap
tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru;
(5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat melalui usaha produktif
mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh
pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari
pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: (1)
Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan
tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan
mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal
maka mereka perlu dukungan dana yang cukup; (2) Upaya meminimalkan
risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba
maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin
timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan
pembiayaan; (3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya
ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumberdaya
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alam dengan sumberdaya manusia dengan sumberdaya modal; (4)
Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi
jembatan dalam penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan
(surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Adapun fungsi pembiayaan adalah untuk meningkatkan daya guna uang,
meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang. Disamping
itu juga menimbulkan kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai
jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Aliansyah, 2001).

Muhammad (2005) menyatakan bahwa secara umum produk yang
digunakan bank syariah terdiri dari tiga kategori yaitu produk penghimpunan
dana (funding), penyaluran dana (financing) dan produk jasa (services):

a. Produk Penghimpunan Dana
Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu:

1) Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu
maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja
si penitip kehendaki. Bentuk titipan yang dimaksud di sini adalah sesuatu
yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berhaga, dan barang
lain yang bernilai.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif
atau bonus dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya
merangsang semangat masyarakat dalam menabung. Bank sebagai penerima
simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan current account
(rekening giro) dan saving account (tabungan berjangka). Bank juga dapat
menetapkan syarat-syarat lain, seperti saldo minimal, biaya administrasi,
dan sebagainya dengan persetujuan penitip. Penarikan jenis rekening giro
dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro, sedangkan untuk tabungan
dapat menggunakan fasilitas ATM.  Pada dasarnya giro dan tabungan
wadiah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan giro dan tabungan
konvensional. Satu hal yang membedakannya adalah bunga yang besarnya
ditetapkan di muka.
2) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%)
kepada pihak kedua (mudharib) untuk dikelola. Keuntungan usaha dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila
rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat
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kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan karena kecurangan atau
kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.

b. Produk Penyaluran Dana
Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode,

seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam
penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan
syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan
penggunaannya yaitu: Pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk
memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli; Kedua, transaksi pembiayaan
yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa; Ketiga,
transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna
mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada prinsip jual beli dan prinsip sewa, tingkat keuntungan banyak
ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang
dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang
menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta
produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada prinsip
bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan
usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan
ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan
yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.

1) Prinsip Jual Beli
Prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan

kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan
menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi dibedakan
berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada
tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan
investasi dalam perbankan syariah, yaitu:
a) Murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam
murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada
pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada
perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang
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dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok,
dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah
keuntungan atau di-mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada
nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.

b) Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,
sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dengan kata lain, salam
adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum
ada. Menurut Muhammad (2005), salam berbeda dengan ijon. Dalam
ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan
spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada
keputusan sepihak tengkulak yang seringkali dominan dan menekan
petani yang posisinya lebih lemah. Pada salam, pengukuran dan
spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan
jumlahnya.

c) Istishna, adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.
Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.
Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau
membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan
menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas
harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka,
cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan
datang. Cara penyelesaian pembayaran ini merupakan perbedaan utama
antara salam dengan istishna. Istishna merupakan suatu jenis khusus
dari akad salam. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur.
Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan
salam.

2) Prinsip Sewa (Ijarah), adalah akad pemindahan hak guna atas barang
dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks
perbankan syariah, ijarah berarti lease contract dimana suatu bank
atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu
nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan
secara pasti sebelumnya.
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3) Prinsip Bagi Hasil
Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi

hasil terdiri dari:
a) Musyarakah,  adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.

b) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana
pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi
pengolola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

c) Muzara’ah (Harvest Yield Profit Sharing) adalah kerjasama
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk
ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase)
dari hasil panen. Dalam muzara’ah ini, benih dari pemilik lahan. Jika
benih dari penggarap disebut mukhabarah.

d) Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion
of Yield) adalah bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dengan
muzara’ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas
penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas
nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Produk Jasa
Bank syariah layaknya bank konvensional selalu berupaya untuk

meningkatkan pelayanannya kepada nasabah, dengan tujuan untuk
mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana dan penyaluran
pembiayaan. Salah satu caranya adalah memberikan jasa-jasa yang  bukan
untuk mencari keuntungan. Nasabah hanya dikenakan pengganti biaya guna
menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan transaksi ini.
1) Hiwalah (alih hutang piutang) adalah pengalihan hutang dari orang yang

berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak
hawalah dalam dunia perbankan biasanya diterapkan pada factoring
atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada
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pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar
piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

2) Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau
sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn
adalah semacam jaminan utang atau gadai.

3) Qardh (pinjaman) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharapkan imbalan. Qardh bukan termasuk transaksi komersial.
Aplikasi qardh dalam perbankan seperti pinjaman talangan haji, dimana
nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat
penyetoran biaya perjalanan haji. Sumber pendanaan qardh biasanya
diambil dari modal bank, dana zakat, infak dan sedekah. Qardh juga
merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank
konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi
sosial ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas
masyarakat terhadap bank syariah.

4) Wakalah (perwakilan) adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam
implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada
bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti
transfer uang. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat
pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa
berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah
dengan bank.

5) Kafalah (garansi bank) adalah jaminan yang diberikan penanggung
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan
tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada
tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Bank dapat memberikan
garansi untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran. Bank juga dapat
mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk
fasilitas ini sebagai rahn atau menerima dana tersebut dengan prinsip
wadiah.
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Dari sekian banyak produk yang ditawarkan bank syariah, bank syariah
pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model pembiayaan
yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan
murabahah mencapai 70-80 persen (Muhammad, 2005). Kondisi ini tidak
hanya ada di Indonesia saja, namun juga terjadi pada bank syariah di Pakistan,
Malaysia dan Irak. Sejak awal tahun 1984 di Pakistan pembiayaan
murabahah mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam
investasi deposito profit lost sharing. Dalam kasus Dubai Islamic Bank,
bank Islam terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai
82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan bagi Islamic
Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode
pembiayaan, 73 persen dari seluruh pembiayannya adalah murabahah.

Muhammad (2005) juga menyatakan sejumlah alasan yang diajukan
untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi
perbankan syariah, yaitu: Pertama, murabahah adalah suatu mekanisme
investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil cukup
memudahkan; Kedua, mark-up dalam murabahah dapat diterapkan
sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh
keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga yang
menjadi saingan bank syariah; Ketiga, murabahah menjauhkan
ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem
bagi hasil.

Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan dengan jenis
pembiayaan yang lain disebabkan beberapa factor. Dari sisi penawaran
bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai risikonya lebih kecil
dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian
yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi
keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah,
pembiayaan murabahah dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis
pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional
murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan perbankan
konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Bank Riau Syariah juga lebih banyak menerapkan model pembiayaan
murabahah dalam memberikan pinjaman kepada petani kelapa sawit.
Adapun skema murabahah yang diterapkan dapat dilihat pada Gambar
1.1.
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Gambar 1.1.
Skema Murabahah

(Sumber : Muhammad, 2005)

Dari Gambar 1.1. dapat dijelaskan bahwa:
(1) Bank dan nasabah melakukan negosiasi mengenai persyaratan tentang

jual beli yang akan dilakukan.
(2) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu

barang. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah
berlaku sebagai pembeli.

(3) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari penjual
dan dibayar secara tunai.

(4) Barang yang telah dibeli bank dikirim atau diserahkan oleh penjual kepada
nasabah.

(5) Nasabah menerima barang yang dibeli.
(6) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank

secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.
Dalam murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan

debitur-kreditur antara nasabah dan bank. Si pembeli setuju untuk membayar
harga barang plus mark up secara diangsur, jumlah dan tanggal jatuh tempo
angsuran yang ditentukan di dalam kontrak. Begitu bank dan nasabah
memasuki kontrak jual beli ini, harga jual menjadi tanggungan hutang nasabah
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kepada bank. Jadi hubungan antara nasabah dan bank menjadi debitur-
kreditur. Apabila debitur gagal melunasi hutangnya pada waktu yang telah
ditentukan, bank memberikan waktu toleransi untuk melunasi hutangnya
tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang
diberikan untuk pembayaran. Akan tetapi bagi debitur yang lalai, dalam arti
tidak melunasi hutang tepat waktu tetapi mampu melunasinya, maka bank
memberlakukan konsep denda. Sanksi denda merefleksikan kerugian yang
diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu.

Berkaitan dengan penentuan harga jual murabahah, bank secara
transparan menjelaskan berapa harga beli, berapa biaya yang telah
dikeluarkan untuk setiap barang atau komoditas dan berapa keuntungan
wajar yang diinginkan. Secara matematis harga jual barang kepada calon
nasabah pembiayaan murabahah dihitung dengan rumus:

Harga Jual Bank =   Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan
                               Proyeksi Biaya Operasi
Cost Recovery =   ———————— x Pembiayaan Murabahah
                              Target Volume Pembiayaan

                                              Cost Recovery + Keuntungan
Margin dalam persentase =  —————————————— x 100%
                                                         Harga Beli Bank

Contoh kasus: Seorang petani A ingin membeli kebun sawit untuk
mengembangkan usahanya. Harga beli kebun sebesar Rp150.000.000.
Misalkan pada saat ini petani A hanya memiliki dana sebesar Rp50.000.000,
untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, petani A menghubungi Bank
Riau Syariah untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut dengan akad
murabahah. Apabila Bank Riau Syariah memperkirakan biaya operasi
sebesar Rp200.000.000 dalam 1 tahun, perkiraan jumlah pembiayaan Rp5
miliar dan markup yang ditentukan (hanya sekali saja) 10% dari pembiayaan
murabahah, lama pembiayaan 2 tahun, maka:

Data pembiayaan:
Harga pokok kebun sawit = Rp 150.000.000
Dibayar nasabah (uang muka) = Rp   50.000.000
Kekurangan dibayar bank = Rp 100.000.000
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Cost Recovery = (Pembiayaan murabahah / Estimasi Total
Pembiayaan) x

    Estimasi Biaya Operasi 1 tahun
= ( Rp100 juta/Rp5 miliar) x Rp200 juta
= 2 tahun x Rp4 juta
= Rp8 juta
Markup = 10% x pembiayaan

= 10% x Rp100 juta
= Rp10 juta

Harga Jual Bank = Pembiayaan (harga beli bank) + Cost Recovery
+ Markup

= Rp100 juta + (2xRp4 juta) + Rp10 juta
= Rp118. Juta

Angsuran Pembiayaan= Rp118 juta/24 bulan
= Rp4.916.667/bulan

Total Harga Jual = Rp150 juta + Rp18 juta
= Rp168 juta

Marjin (%) = Cost Recovery + Markup/Harga Beli
= [(Rp8 juta + Rp10 juta)/Rp100 juta] x 100%
= 18 %

Mengenai jaminan untuk pembiayaan murabahah, biasanya berupa
benda bergerak, maupun tidak bergerak, garansi pihak ketiga, pembayaran
uang muka, dan surat-surat komersial. Bank syariah dapat memilih hak
untuk meminta jaminan tambahan kepada nasabah yang jaminan itu dapat
diterima oleh bank dalam hal bank berpikir bahwa jaminan yang telah diberikan
sebelumnya tidak mencukupi. Jika diminta, maka nasabah harus memberikan
jaminan itu tanpa bantahan atau penundaan (Yusak, 2002).

Jenis jaminan yang bisa diterima sebagai jaminan di bank syariah adalah
Cash collateral, adalah jaminan berupa uang tunai yang ditempatkan dalam
bentuk deposito atau tabungan/giro yang diblokir di bank yang bersangkutan.
Cash collateral merupakan agunan yang paling diminati oleh bank karena
nilainya sangat likuid, sehingga apabila sewaktu-waktu nasabah bermasalah
dalam pembayaran angsuran, maka bank tinggal mencairkan jaminan uang
tunai ini. Bagi nasabah, jaminan berupa cash collateral juga lebih
menguntungkan karena lebih irit biaya dalam pengikatan jaminan
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dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya. Nilai likuidasi cash collateral
juga yang paling tinggi di antara agunan lainnya yaitu mencapai kisaran 90-
100 persen dari nominal cash collateral.
1. Surat berharga, adalah surat-surat yang dapat diperjualbelikan seperti

sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank, saham perusahaan yang
terdaftar di bursa efek.

2. Logam mulia emas, dimana harga emas yang dijaminkan akan ditaksir
oleh bank berdasarkan harga pasar menurut keadaan, berat dan
kadarnya.

3. Tanah dan bangunan, merupakan jaminan yang umum diikat oleh bank
sebagai jaminan. Keunggulan jaminan ini adalah harganya yang
cenderung mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu, sehingga pada
akhir masa pembiayaan nilai pasar tanah dan bangunan akan lebih tinggi
daripada saat pertama kali diikat sebagai jaminan oleh bank.

4. Kendaraan bermotor, bagi bank jaminan ini cukup disukai karena nilainya
cukup likuid dan mudah dijual. Namun kelemahan jaminan ini adalah
nilai pasarnya yang cenderung menurun bila umurnya bertambah karena
terdepresiasi atau mengalami penyusutan.

5. Mesin dan peralatan usaha, namun nilai taksasinya lebih rendah dibandingkan
dengan nilai taksasi mobil, tanah atau bangunan. Hal ini disebabkan kegunaan
mesin produksi dan peralatan usaha cenderung spesifik, artinya hanya dapat
digunakan untuk tujuan tertentu. Selain itu umur mesin  dan negara pembuat
mesin juga menentukan harga taksasi mesin.

Yusak (2002) juga menyatakan bahwa bank syariah juga mengenal
rumus 5C dalam memberikan pembiayaan, yaitu: (1) character, yakni
karakter atau watak pemohon. Merupakan penilaian terhadap individu-individu
sejauhmana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank; (2) capacity,
yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha
dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar
kewajiban pada bank; (3) capital, yakni penilaian terhadap permodalan
usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian atas aspek keuangan
pemohon; (4) condition, yakni penilaian terhadap kondisi umum yang
mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang,
peraturan pemerintah, peraturan negara lain terkait ekspor dan impor, dan
sebagainya; dan (4) collateral, yakni penilaian atas aspek jaminan yang
diperlukan untuk “meng-cover” pembiayaan yang diberikan bank.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bank syariah tidak
menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, melainkan
menerapkan profit margin dan sistem bagi hasil. Ada beberapa faktor yang
dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah
(Muhammad, 2005), yaitu:
(1) Komposisi pendanaan, bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar

diperoleh dari dana giro dan tabungan (nisbah nasabah tidak setinggi pada
deposan), maka penentuan marjin akan lebih kompetitif jika dibandingkan
suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

(2) Tingkat persaingan, jika tingkat persaingan ketat, porsi keuntungan bank
tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat
mengambil keuntungan lebih tinggi.

(3) Risiko pembiayaan, untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi,
bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko
sedang apalagi kecil.

(4) Jenis nasabah, yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah
biasa. Bagi nasabah prima yang memiliki usaha besar dan kuat, bank
cukup mengambil keuntungan tipis. Sedangkan untuk nasabah biasa,
biasanya bank mengambil keuntungan lebih tinggi.

(5) Kondisi perekonomian, apabila kondisi perekonomian berada pada usaha
yang lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan
keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya seperti
depresi dan resesi, keuntungan yang sangat tipis pun sudah untung, asal
bank tidak merugi.

(6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank, artinya anggaran keuntungan
yang telah ditetapkan oleh bank.

1.2. Permintaan terhadap Pembiayaan Syariah
Teori permintaan diturunkan dari teori konsumi. Konsumen mau

meminta (dalam pengertian ekonomi) suatu barang pada harga tertentu
karena barang tersebut dianggap berguna baginya. Dalam menganalisis
permintaan pembiayaan syariah digunakan teori permintaan sebagai teori
dasar. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang atau
jasa pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu (Prathama,
2006). Permintaan akan mempunyai arti apabila didukung oleh daya beli
peminta barang atau jasa.
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Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan di antara jumlah
permintaan dan harga (Sadono Sukirno, 2005). Teori permintaan dapat
dinyatakan berbanding lurus antara permintaan terhadap harganya yaitu
apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila
permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Hukum permintaan pada
hakekatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan
antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, dimana hubungan
berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah
barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga barang
turun jumlah barang yang diminta meningkat.

Jika dikaitkan dengan pembiayaan syariah, maka yang menjadi harga
adalah tingkat biaya pembiayaan atau marjin keuntungan yang ditetapkan
oleh bank. Tingkat biaya pembiayaan (marjin keuntungan) berpengaruh
terhadap tingkat permintaan terhadap pembiayaan syariah. Semakin rendah
marjin keuntungan yang diambil oleh bank syariah, maka akan semakin besar
permintaan petani terhadap pembiayaan syariah dan atau semakin besar
pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat Gambar 1.2.

 Marjin (M) 

                              dP                dP’                

         M1                                 dP1                dP1’ 
                   

                                                           
         M2                                               dP2                dP2’ 

                                              P1         P2     P1’        P2’                      Pembiayaan 

Gambar 1.2.
Kurva Permintaan Pembiayaan Syariah
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Dari Gambar 1.2. dapat dilihat apabila tingkat marjin mengalami
penurunan dari M1 ke M2, maka permintaan pembiayaan syariah akan
meningkat menjadi P2. Apabila ada peningkatan kualitas pembiayaan syariah
seperti pelayanan dan prosedur permintaan pembiayaan maka kurva
permintaan dP akan bergeser ke dP’ dan permintaan terhadap pembiayaan
syariah juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini, permintaan petani terhadap pembiayaan syariah
diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu:
a. Permintaan baru terhadap pembiayaan syariah

Permintaan terhadap pembiayaan syariah adalah kemauan
(willingness) petani untuk membeli jasa perbankan syariah dengan
bermacam-macam harga selama periode tertentu. Kemauan timbul pada
diri seseorang sehingga orang tersebut mengambil keputusan bersedia menjadi
debitur dapat dijelaskan dengan teori utilitas. Teori ini menjelaskan bahwa
munculnya permintaan terhadap pembiayaan syariah berasal dari proses
memaksimumkan fungsi utilitas individu berdasarkan preferensi mereka
mengeni konsumsi sekarang dan konsumsi yang akan datang.

Petani akan memanfaatkan pembiayaan syariah apabila manfaat
marjinal bagi petani sama dengan atau lebih besar dari biaya marjinal untuk
memperoleh pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
permintaan baru terhadap pembiayaan syariah diukur dari tingkat ketepatan
minat petani mengambil pembiayaan syariah.

b. Permintaan kembali terhadap pembiayaan syariah
Keuntungan pokok bank pada umumnya berasal dari selisih bunga

simpanan dengan bunga pinjaman. Sama halnya dengan bank syariah,
keuntungan pokok diperoleh dari selisih bagi hasil simpanan dengan bagi
hasil pembiayaan. Oleh karena itu sektor pembiayaan merupakan lahan
yang subur bagi bank untuk mendulang keuntungan, sehingga permintaan
kembali atau perpanjangan kontrak pembiayaan merupakan hal yang krusial
bagi bank syariah (Zaenal, 2008).

Mengacu pada pendapat Zaenal, dalam penelitian ini permintaan
terhadap pembiayaan syariah dilihat dari permintaan kembali terhadap
pembiayaan syariah, yang diukur dari tingkat minat petani untuk mengambil
kembali pembiayaan syariah pada periode berikutnya. Grant (1997)
mengemukakan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah debitur
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merupakan hal yang sangat krusial bagi para pelaku perbankan. Kondisi ini
mengisyaratkan pentingnya perhatian para pelaku perbankan terhadap
upaya-upaya mempertahankan nasabahnya. Upaya ini dimaksudkan agar
nasabah mau kembali dan membeli lagi jasa yang ditawarkan bank. Output
dari proses pembelian tersebut adalah apakah puas atau tidak. Apabila puas,
nasabah akan membeli ulang produk jasa tersebut.

1.3. Determinan Permintaan Pembiayaan Syariah
Ada beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi permintaan

suatu barang atau jasa yaitu harga barang itu sendiri (Px), harga barang lain
yang terkait (Py), tingkat pendapatan (Inc), selera atau kebiasaan (T), jumlah
penduduk (Pop), perkiraan harga di masa mendatang (F). atau biasa ditulis
dengan persamaan (Prathama, 2006):

Qd = F (Px, Py, Inc, T, Pop, F)

Namun dalam penelitian ini, determinan permintaan petani terhadap
pembiayaan syariah diukur dari dua faktor yaitu:

Faktor Internal, merupakan faktor-faktor yang melekat pada setiap
individu seseorang yang bereaksi terhadap masukan-masukan eksternal
(Schiffman, 2000). Dalam hubungannya dengan faktor internal, pada diri
konsumen terdapat dua tipe respon mental konsumen terhadap stimuli dan
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya yaitu affective dan cognitive.
Affective merujuk kepada perasaan/emosional individu terhadap stimuli dan
peristiwa-peristiwa, seperti apakah mereka suka atau tidak suka terhadap
suatu produk. Sedangkan cognitive merujuk kepada pikiran konsumen seperti
pemahaman dan kepercayaan terhadap suatu produk.

Faktor internal petani yang mempengaruhi permintaan petani terhadap
pembiayaan syariah dalam penelitian ini, terdiri dari:
a. Kondisi Sosial Ekonomi Petani.

Kondisi sosial ekonomi petani merupakan keadaan sosial ekonomi
petani yang terdiri dari luas kebun, pengalaman usahatani, pendidikan, dan
pendapatan. Faktor ekonomi dan non ekonomi cukup berperan dalam
mengkaji karakteristik individu masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan
yang berhubungan dengan bank.
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Lahan sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabriknya
hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap
usahatani. Besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi
oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Dasipah  (2002) dalam
penelitiannya menemukan bahwa lahan merupakan sumberdaya utama
sekaligus sebagai modal bagi petani dalan upaya peningkatan produksi. Petani
yang mempunyai lahan luas akan mendapatkan produksi yang banyak,
sehingga berpeluang untuk lebih meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Sementara itu, Syawal (1988) mengemukakan pengalaman bertani
dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usahatani yang dilakukan oleh
seseorang. Klasifikasi waktu berusahatani atau lamanya berusahatani kelapa
sawit yang dikaitkan dengan faktor pengalaman, yaitu: 1) sangat sebentar,
jika seorang petani menekuni usahatani kelapa sawit selama kurang dari 5
tahun; 2) sebentar, jika menekuni usahatani kelapa sawit selama 6-10 tahun;
3) cukup lama, jika menekuni usahatani kelapa sawit selama 11-15 tahun;
4) lama, jika menekuni usahatani kelapa sawit selama 16-20 tahun; dan 5)
sangat lama jika menekuni usahatani kelapa sawit lebih dari 20 tahun.

Dalam hal pendidikan, pemahaman terhadap sesuatu akan menjadi
lebih baik melalui pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan seseorang akan
menentukan perilakunya. Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa pendidikan
dan latihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan
keterampilan bekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas.
Hubungan pendidikan dan produktivitas kerja tercermin dalam tingkat
pendapatan. Biasanya pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan
produktivitas kerja sehingga memperoleh penghasilan yang lebih tinggi pula.

Pendapatan adalah segala manfaat yang diperoleh dari setiap benda,
tak peduli apakah manfaat itu berbentuk uang atau tidak. Pengertian
pendapatan secara umum adalah selisih antara nilai hasil yang diperoleh
dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan adalah balas jasa yang diterima
pemilik faktor-faktor produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu.
Pendapatan tunai usahatani adalah selisih antara penerimaan tunai dan
pengeluaran tunai usahatani. Petani bertindak sebagai pengelola, pekerja
dan penanam modal dalam kegiatan usahataninya. Oleh karena itu,
pendapatan dapat digambarkan sebagai balas jasa dari kerjasama faktor-
faktor produksi.
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Ayi (2004) mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi merupakan
salah satu faktor yang menentukan perilaku masyarakat dalam
memanfaatkan lembaga keuangan formal di pedesaan.  Ria (2000) juga
mengungkapkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat tani
mempengaruhi kesediaan pengembalian kredit di Jawa Barat. Karakteristik
sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan permintaan
kredit.

b. Pengetahuan Petani tentang pembiayaan syariah.
Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh

seseorang (Wikipedia). Pengetahuan merupakan perpaduan yang cair dari
pengalaman, nilai, informasi kontekstual dan kepakaran yang memberikan
kerangka berfikir untuk menilai dan memadukan pengalaman dan informasi
baru. Ini berarti bahwa pengetahuan berbeda dengan informasi. Informasi
jadi pengetahuan bila terjadi proses-proses seperti pembandingan,
konsekuensi, penghubungan dan perbincangan.

Dengan kata lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui
dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika
seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian
tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan
seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pendidikan, media, dan
keterpaparan informasi.

Pengetahuan dibagi menjadi empat jenis, yaitu pengetahuan tentang
sesuatu, pengetahuan tentang mengerjakan sesuatu, pengetahuan menjadi
diri sendiri, dan pengetahuan tentang cara bekerja dengan orang lain.
Sedangkan tingkatan pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu mengetahui
bagaimana melaksanakan, mengetahui bagaimana memperbaiki, dan
mengetahui bagaimana mengintegrasikan.

Pengetahuan petani tentang pembiayaan syariah merupakan faktor
yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi permintaan petani terhadap
pembiayaan syariah. Pengetahuan petani tentang pembiayaan syariah adalah
apa yang diketahui petani tentang segala hal yang berkaitan dengan
pembiayaan syariah. Selama ini hambatan yang dihadapi oleh petani untuk
mengakses lembaga keuangan formal adalah kurangnya  pengetahuan petani
itu sendiri tentang kredit-kredit formal.
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Pengetahuan petani tentang pembiayaan syariah dipengaruhi oleh media
dan keterpaparan informasi tentang pembiayaan syariah. Seperti ungkapan
Syafruddin (2010) bahwa media cetak brosur mempengaruhi faktor internal
peternak (pengetahuan, motivasi kerja dan sikap peternak) dalam proses
adopsi dan difusi inovasi beternak ayam broiler.

Schiffman (2000) menggunakan model perilaku konsumen dalam
pengambilan keputusan pembelian suatu produk barang atau jasa. Model
tersebut terdiri atas tiga komponen. Salah satu komponennya adalah input
yang berupa pengaruh pengetahuan konsumen suatu produk barang atau
jasa. Kebanyakan konsumen lebih menyukai mencari pengetahuan dari
pendapat orang lain untuk mengurangi usaha pencarian dan evaluasi atau
ketidakpastian, terutama ketika risiko yang diperkirakan atas keputusan
meningkat. Secara khusus, konsumen berinteraksi sosial dengan kelompok
yang memberikan pengaruh, pemimpin opini, teman serta keluarga guna
mendapatkan pengetahuan atas produk/jasa (Kotler, 2003).

c. Sikap petani terhadap pembiayaan syariah.
Sikap adalah evaluasi kognitif, perasaan emosional, dan kecenderungan

tindakan seseorang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap
suatu benda atau sebuah gagasan (Kotler, 2003). Sikap adalah reaksi positif
atau negatif terhadap seseorang, objek, ataupun ide, yang dalam hal ini adalah
pembiayaan syariah.

Sikap petani diartikan sebagai suatu kecenderungan berprasangka
terhadap hal-hal yang belum dikenal, ingin mencoba sesuatu yang baru,
mau bergotong royong secara swadaya. Pendapat lain menyatakan bahwa
sikap adalah kecendrungan untuk menerima (sikap positif) atau menolak
(sikap negatif) terhadap suatu inovasi yang dianjurkan. Sikap adalah evaluasi
umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, objek atau isu-isu
(Azwar, 2002).

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu
komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen
kognitif merupakan kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai apa
yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan datang
dari apa yang telah kita lihat atau ketahui. Sekali kepercayaan itu telah
terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa
yang dapt diharapkan dari objek tertentu. Komponen afektif merupakan

19



perasaan yang menyangkut emosional dan komponen konatif merupakan
aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki
seseorang (Azwar, 2002).

Sementara itu, Ajzen dan Fishbein (1980) mengungkapkan bahwa sikap
adalah suatu fungsi kepercayaan. Secara umum, seseorang atau siapa saja
yang percaya bahwa melakukan perilaku tertentu akan  mendorong ke arah
hasil yang positif akan memegang suatu sikap baik ke arah melakukan
perilaku itu. Sedangkan jika seseorang atau siapa yang percaya bahwa
melakukan perilaku itu akan mendorong ke arah hasil yang kebanyakan
negatif akan memiliki suatu sikap kurang baik.

Dalam hal kaitannya dengan sikap petani terhadap pembiayaan syariah,
pertimbangan petani yang percaya bahwa mengambil pembiayaan akan
memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha kebun
kelapa sawitnya, akan mengevaluasi secara positif tindakan mengambil
pembiayaan syariah. Begitu pula sebaliknya.

Latar belakang sosial budaya para petani akan mempengaruhi sikap
mereka dalam berhubungan dengan lembaga perbankan. Hasil penelitian
Ria (2000) menemukan bahwa sikap dan perilaku pelaku usaha kecil sangat
berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit.

Sikap tidak dapat diamati dari pengertian harfiah, melainkan harus
dihubungkan dengan apa-apa yang diucapkan atau dihubungkan dengan apa-
apa yang dilakukan dan diperbuat oleh seseorang. Dikaitkan dengan penelitian
ini, sikap petani terhadap pembiayaan syariah adalah bagaimana para petani
mensikapi keterkaitannya dengan bank untuk mendapatkan pembiayaan.
Faktor sikap ini berkaitan dengan sikap petani terhadap tingkat kepentingan
pembiayaan syariah, sikap petani bahwa pembiayaan syariah tidak
bertentangan dengan norma yang dianut, sikap petani terhadap kredit yang
berbasis bunga, dan kredit yang berbasis syariah. Jika sikap petani adalah
positif terhadap pembiayaan, maka akan ada kecenderungan petani merasa
mengambil pembiayaan syariah pada saat ini sudah tepat dan akan mengambil
pembiayaan kembali pada periode berikutnya.

1. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang ada di luar/sekitar individu
(Schiffman, 2000). Faktor eksternal petani yang mempengaruhi
permintaan terhadap pembiayaan syariah dalam penelitian ini terdiri dari:
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a. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah.
Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai

sebuah proses pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain, tentang
cara berpikir, merasakan dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan
hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang
efektif. Aktivitas sosialisasi penting dilakukan oleh pihak bank dengan tujuan
mengenalkan keberadaan dan segala hal yang berkaitan dengan produk
yang ditawarkan. Begitu pula dengan bank syariah.

Bentuk sosilisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti
melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga
pendidikan, ataupun sosialisasi dalam bentuk edukasi masyarakat melalui
dialog dan ceramah secara langsung dengan metode dan materi yang tepat.
Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas sosialisasi pihak bank syariah dalam
penelitian ini adalah kegiatan pengenalan tentang keberadaan dan segala
hal yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Semakin tepat dan intensif
sosialisasi yang dilakukan, maka petani akan semakin terbantu dalam
berhubungan dengan pihak bank. Melalui kegiatan sosialisasi, petani akan
dengan jelas memahami dan menentukan sikap terhadap rencana untuk
mendapatkan pinjaman dari bank. Masih banyak petani yang belum
memahami sistem perbankan syariah. Ketidakpahaman petani disebabkan
karena kurangnya sosialisasi pihak bank. Akibat dari ketidakpahaman itu
akan menyebabkan petani mengalami kerugian karena tidak memahami
sistem dan mekanisme yang berlaku.

Karena informasi keilmuan yang terbatas, petani masih banyak yang
menyamakan bank syariah dan bank konvensional secara mikro dan sempit.
Jika petani masih menganggap sama bank syariah dengan bank konvensional,
itu berarti petani belum paham tentang ilmu moneter syariah, dan ekonomi
makro syariah tentang bunga, dan juga belum paham tentang prinsip, filosofi,
konsep, operasional bank syariah.

Oleh karena itu, maka pihak bank syariah perlu menggunakan
pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan
antara pendekatan rasional, moral dan spiritual. Pendekatan rasional adalah
meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang
bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan moral adalah
penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara,
bangsa dan masyarakat secara agregat, bahkan ekonomi dunia. Maka secara
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moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpanggil untuk
meninggalkan sistem riba. Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional
keagamaan karena sistem dan label syariah. Pendekatan ini cocok bagi
mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada
aplikasi syariah. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu
dilakukan, agar sharenya terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi
membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset
bank-bank syariah.

Sosialisasi perlu dilakukan bank dalam memberikan kredit berkaitan
dengan penjelasan jenis kredit, peraturan serta persyaratan untuk
mendapatkan kredit tersebut. Hasil penelitian Bank Indonesia (2003) juga
menemukan bahwa lemahnya akses usaha kecil terhadap kredit perbankan
(KUK) disebabkan karena hanya terdapat 39,07 persen pengrajin yang
mengetahui informasi adanya kredit tersebut. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa aktivitas sosialisasi pihak bank syariah merupakan salah
satu aspek yang menentukan permintaan petani terhadap pembiayaan
syariah.

b. Persyaratan pembiayaan dari bank syariah.
Persyaratan pembiayaan syariah merupakan faktor yang paling penting

dalam mendukung petani mendapatkan pembiayaan pada lembaga
perbankan. Persyaratan ini ditetapkan oleh pihak bank untuk menjamin
keselamatan dana (prudential banking) yang disalurkan kepada nasabah.
Dengan persyaratan yang lengkap akan memberikan jaminan terhadap
tingkat pengembalian pinjaman, dan pihak bank lebih mudah menilai dan
menyetujui pembiayaan nasabah.

Bank Indonesia mengungkapkan bahwa faktor rumitnya persyaratan
kredit, tingginya suku bunga kredit, dan kebijakan perbankan yang cukup
ketat, tetap menjadi kendala bagi petani dan usaha kecil dalam berhubungan
dengan bank. Sebenarnya petani tidak terlalu sensitif dengan suku bunga
tinggi yang ditawarkan bank. Artinya mereka tidak terlalu perduli dengan
suku bunga, tetapi lebih perduli dengan kemudahan akses, kesederhanaan
prosedur atau administrasi, dan perlakuan yang bersahabat.

Petani mampu membayar suku bunga yang tinggi kepada rentenir
hanya karena mereka dilayani dengan cara kekeluargaan dan diberikan
kepercayaan untuk mengelola kreditnya. Kendala petani tidak bisa
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mengakses lembaga keuanga formal, karena mereka tidak mampu memenuhi
persyaratan perbankan, dan orientasi lembaga keuangan yang berprinsip
pada pelayanan keuangan yang modern dan ketat. Persyaratan bank itu
memang rumit, karena penerapan prinsip kehati-hatian bank yang harus
dipenuhi oleh perbankan.

Yusak (2009) mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan
bahwa persyaratan dan ketentuan yang berlaku di bank adalah sama, baik
bank syariah maupun bank konvensional. Ketentuan umum yang berlaku di
bank untuk dapat diberikan pembiayaan adalah feasible dan bankable.
Feasible artinya layak dibiayai, atau mampu membayar kewajiban atas
pembiayaan yang diterima. Bankable artinya memenuhi syarat teknis
perbankan yaitu hal-hal teknis yang disyaratkan oleh bank, salah satunya
adalah adanya aset sebagai jaminan. Pada dasarnya penyerahan jaminan
oleh nasabah untuk menunjukkan itikad baik nasabah dalam memenuhi
kewajibannya, selain tentunya juga jaminan akan menjadi second way out
apabila pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan bermasalah.

Suatu barang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria: (1)
mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat
dijadikan uang (marketable); (2) dapat dipindahtangankan kepemilikannya
(tradable); dan (3) mempunyai nilai yuridis sehingga dapat diikat secara
legal sebagai jaminan bank dan bank memiliki hak preferen (didahulukan)
terhadap hasil penjualan jaminan (Muhammad, 2005).

c. Prosedur pemberian pembiayaan syariah.
Prosedur pemberian pembiayaan syariah merupakan seluk beluk proses

yang harus dilakukan pihak bank syariah sebelum pembiayaan dicairkan,
yang meliputi proses pengajuan permohonan, jangka waktu pencairan dana,
dan marjin yang ditetapkan oleh bank. Harus diakui bahwa perbankan tidak
gegabah untuk memberikan fasilitas pembiayaan, karena dana yang digunakan
untuk pembiayaan adalah dana masyarakat juga. Ada sederet prosedur dan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kondisi ini bagi kebanyakan
masyarakat awam termasuk petani  dirasakan cukup menyulitkan, khususnya
bagi yang belum pernah berhubungan dengan bank (Yusak, 2009).

Hasil penelitian Ria (2007) tentang Prosedur Pemberian Pembiayaan
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., bahwa prosedur pertama adalah
permohonan pembiayaan murabahah disertai dengan pengumpulan data.

23



Kemudian setelah permohonan masuk, akan dilanjutkan dengan proses
analisis pembiayaan murabahah yang menghasilkan rekomendasi dalam
bentuk rancangan keputusan yang akan diajukan kepada Credit Committee
Member. Bila pembiayaan murabahah disetujui maka diadakan pengikatan
pembiayaan murabahah atas jaminan. Tahap berikutnya adalah proses
pencairan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Selanjutnya bank akan
melakukan monitoring pembiayaan murabahah secara rutin sampai akhirnya
nasabah melakukan pelunasan pembiayaan.

Pemintaan pembiayaan oleh petani sebenarnya tidak terlalu besar,
namun bank memberlakukan proses dan prosedur pembiayaan yang sama
dengan debitur usaha besar sehingga realiasi penyaluran pembiayaan masih
terbatas. Sebenarnya banyak petani yang memiliki usaha prospektif dan
memiliki jaminan, namun tidak berminat pada kredit perbankan disebabkan
karena prosedur yang sulit. Sulitnya prosedur dan persyaratan yang diajukan
oleh pihak lembaga keuangan, terutama lembaga perbankan menyebabkan
sebagian besar petani memanfaatkan dana dari pelepas uang dengan tingkat
bunga 3-5 persen per bulan.

d. Profesionalisme Pegawai Bank Syariah.
Pengelolaan kredit yang baik membutuhkan pengetahuan tentang kredit,

perencanaan usaha yang efisien, dan pembuatan keputusan yang bijaksana.
Semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika
pemberian kredit yang meliputi kemahiran profesionalnya dalam bidang kredit
secara jujur, objektif, cermat, dan seksama, menyadari dan memahami
undang-undang perbankan dan lainnya. Kurangnya penguasaan sumberdaya
manusia bank tentang perkreditan, maka akan terbatas pula pengalaman
dalam mencari nasabah.

Mengingat pentingnya profesionalisme pegawai bank, Bank Indonesia
melalui SK Direksi No. 28/80/KEP/DIR/1991 mewajibkan bank untuk
menyediakan dana pendidikan pegawai sekurang-kurangnya 5 persen dari
anggaran pengeluaran SDM setiap tahun untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan pegawai bank dalam bidang operasional dan pengelolaan
bank. Profesionalisme pegawai bank dapat dilihat dari bagaimana cara
melayani nasabahnya. Pelayanan kepada nasabah merupakan suatu
gambaran secara menyeluruh dari tindakan dan informasi yang diberikan
kepada konsumen agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesadarannya
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tentang nilai potensial yang terkandung di dalam suatu barang atau jasa
yang digunakannya.

Dalam kaitannya dengan pelayanan pegawai bank syariah,  Zaenal
(2008) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci
sukses yang harus dicapai oleh bank syariah. Kepuasan pelanggan yang
dimaksud adalah bagaimana nasabah merasa nyaman dan mudah dalam
tiap proses menikmati produk-produk bank syariah tersebut. Harapannya
adalah akan selain untuk mendorong calon nasabah untuk memilih jasa
layanan keuangan, juga harus mampu untuk mencegah terjadinya
perpindahan nasabah. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus
maksimal, misalnya pada sektor pembiayaan, pelayanan dimulai pada saat
pihak bank syariah melakukan sosialisasi pembiayaan kepada calon nasabah
hingga nasabah membayar angsuran pinjaman. Apabila nasabah sudah
merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank syariah,
maka petani akan tertarik untuk  memanfaatkan kembali pembiayaan yang
diberikan bank pada periode berikutnya.

Muhammad (2005) mendukung pendapat Zainal dengan mengatakan
bahwa kredibilitas dan profesionalitas pegawai bank memungkinkan sebuah
lembaga keuangan termasuk bank dapat memelihara kepercayaan nasabah
bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi
sebuah lembaga keuangan akan turut dinikmati pula oleh nasabahnya. Pada
gilirannya efisiensi memungkinkan bank syariah untuk bertahan dan
berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Kredibilitas
adalah suatu nilai idiil berwujud rasa percaya orang/pihak lain terhadap
seseorang atau sebuah lembaga.

Kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat
kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan
dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas bank syariah
meliputi unsur-unsur, yaitu kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah,
kesediaan untuk berposisi win-win dengan nasabah, ketaatan dalam
mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku, keterbukaan
dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga, kearifan dalam
menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus.

Profesionalitas merupakan kunci utama dalam mengelola lembaga
keuangan syariah. Profesionalitas adalah suatu nilai praktis berujud keandalan
dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan
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kegiatan. Bank syariah dan pegawainya yang professional berarti organisasi
kelembagaan dan pelaksananya terkelola dengan baik pula, meliputi unsur-
unsur, yaitu kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah,
ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, ketersediaan sarana dan
prasaran pendukung kegiatannya.

Upaya mempersiapkan kualitas bank syariah di masa depan, terutama
diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya
berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja, namun yang jauh
lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang
mendalam atas profesi yang dijalaninya. Pemahaman dan perwujudan nyata
dari nilai-nilai moral agamis merupakan pesyaratan mutlak bagi pelaku bank
syariah di masa depan (Yusak, 2009).

Untuk memantapkan performance kerjanya, pejabat bank syariah
sebagai suatu profesi perlu menjunjung kode etik pejabatan pembiayaan
bank syariah, yaitu: (1) patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan
dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern; (2)
melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin
dengan kegiatan banknya; (3) menghindari diri dari persaingan yang tidak
sehat; (4) tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi;
(5) menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam
hal yang bertentangan dengan kepentingan; (6) menjaga kerahasiaan nasabah
dan banknya; dan (7) tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat
merugikan citra profesinya (Muhammad, 2005).

e. Akses Petani terhadap Pembiayaan Syariah.
Akses merupakan jalan masuk, atau hal yang dapat didekati. Dalam

kaitannya dengan akses petani terhadap sumber permodalan, Sebagian kecil
petani yang memiliki akses terhadap sumber permodalan yang disediakan.
Padahal akses terhadap sumber permodalan merupakan hak dasar manusia
yang fundamental dalam meningkatkan usaha, pendapatan dan kebutuhan
dasarnya.

Salah satu alasan petani kurang memiliki akses ke sumber permodalan
adalah keuntungan tingkat bunga rendah yang diberikan dikalahkan oleh
lebih banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kredit.
Oleh karena itu, akses petani terhadap sumber permodalan dalam hal ini
pembiayaan syariah, dapat menjadi faktor penentu permintaan petani terhadap
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pembiayaan syariah. Makin besar kesempatan petani mengakses sumber
pembiayaan syariah, maka semakin besar pula kesempatan petani untuk
mendapatkan pembiayaan.

1.3. Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga
Intermediasi
Lembaga Keuangan Syariah (sharia financial institution) merupakan

suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk
aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial assets atau
aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut undang-undang tentang
perbankan syariah di Indonesia, bahwa lembaga keuangan syariah
merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip
syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah
semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah melakukan
penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama
dalam membiayai investasi pembangunan (Ahmad dan Abdul, 2008). Oleh
karena itu, lembaga keuangan syariah juga disebut sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediation).

Perantara keuangan (financial intermediation) adalah proses
penyaluran dana yang surplus (lender-savers) dari unit ekonomi, yaitu sektor
rumahtangga, perusahaan, pemerintah, dan orang asing untuk disalurkan
kepada yang defisit dana (borrower-spenders) dari unit ekonomi, yaitu
perusahaan, pemerintah, rumahtangga dan orang asing. Proses intermediasi
dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli sekuritas
primer (saham syairah, obligasi syariah, dan sebagainya) yang diterbitkan
oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan
mengeluarkan sekuritas sekunder (giro wadiah, tabungan wadiah,
mudharabah, deposito berjangka mudaharabah, reksadana syariah dan
sebagainya) kepada unit surplus (Zainul, 2009).

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki
peran yang sangat strategis, antara lain (Yusak, 2009): (1) pengalihan aset
(asset transmutation), lembaga keuangan syariah akan memberikan
pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika lembaga
keuangan syariah menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit
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defisit; (2) likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang
tunai pada saat dibutuhkan; (3) realokasi pendapatan (income reallocation),
banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk
persiapan menghadapi waktu yang akan datang; (4) transaksi (transaction),
lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku
ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa; dan (5) efisiensi,
lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan
jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan
pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Adapun tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah (Ahmad dan
Abdul, 2008) adalah: (1) mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank
dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan
usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga
keuangan syariah ke daerah terpencil; (2) meningkatkan kualitas kehidupan
sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial
ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas usaha,  meningkatkan kesempatan kerja,
dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak; (3) meningkatkan
partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam
bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih banyak masyarakat yang
enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, karena
menganggap bahwa bunga adalah riba; dan (4) mendidik dan membimbing
masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan
meningkatkan kualitas hidup mereka.

Adapun tujuan berdirinya lembaga keuangan syairah (Zainul, 2009)
adalah: (1) mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank
syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-
usaha ekonomi rakyat, yaitu memperluas jaringan lembaga keuangan syariah
ke daerah-daerah terpencil; (2) meningkatkan kualitas kehidupan sosial
ekonomi masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas usaha, peningkatan kesempatan kerja,
dan peningkatan penghasilan masyarakat banyak; (3) meningkatkan
partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam
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bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak
masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank maupun lembaga
keuangan lainnya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba; dan (4)
mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi,
berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Alur kerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat
pada Gambar 1.3. Dari Gambar 1.3. Dapat dijelaskan bahwa nasabah dana
(penabung dan deposan) menyimpan dananya di bank. Dalam memberikan
keuntungan kepada penabung dan deposan, bank syariah menghindari
mekanisme yang memastikan pemberian imbalan, karena secara syariah
hal ini kurang pas.

                              Funding                                     Financing  

 

 

 

 

 

 
Mendapatkan bagi hasil, fluktuatif,                      Pemberian keuntungan       
(mengikuti profit bank)                                         (bagi hasil dan margin)         

 

 

Penabung BANK Pembiayaan 

Pendapatan Bank: FLUKTUATIF 
(mengikuti pendapatan bank yang diperoleh dari nasabah pembiayaan) 

Nisbah Nisbah 

Gambar 1.3.
Proses Intermediasi Bank Syariah

(Sumber : Muhammad, 2005)

Nasabah dana akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga,
namun berupa bagi hasil dari keuntungan bank. Bagi hasil penabung dihitung
berdasarkan proporsi tertentu yang disebut nisbah, yaitu pembagian porsi
keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya setiap bulan bank akan
menghitung keuntungan dari operasionalnya dan memberikan bagi hasil
kepada nasabah dana sesuai nisbah bagi hasilnya.
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Bank sebagai pengelola dana akan menyalurkan kembali dana yang
diperolehnya dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran
pembiayaan oleh bank kepada nasabah membolehkan bank mendapatkan
keuntungan. Keuntungan pembiayaan bagi bank berasal dari bagi hasil usaha
yang dibiayai, marjin dari pembiayaan jual beli, dan biaya sewa dari
pembiayaan sewa. Keuntungan bagi hasil yang diterima dari usaha yang
dibiayai tidak bisa dipastikan di depan oleh bank. Sama seperti pola bagi
hasil penempatan dana oleh nasabah, maka dalam pembiayaan bagi hasil
bank juga akan mendapatkan keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.
Besarnya rupiah yang akan diterima bank bergantung pada pendapatan usaha
nasabah yang dibiayai.

Dengan demikian, keuntungan bank syariah bukan berasal dari
pendapatan selisih bunga kredit dikurangi bunga tabungan/deposito, melainkan
berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan marjin, dan pendapatan biaya
sewa. Pendapatan bank berupa bagi hasil akan sangat mungkin naik ataupun
turun mengikuti naik turunnya pendapatan nasabah. Berikutnya pendapatan
bank tersebut akan dibagihasilkan kepada para penabung dan deposan sesuai
nisbah bagi hasil.

1.4. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang terkait dengan kredit, baik kredit berdasarkan prinsip

konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sudah pernah
dilakukan. Diantaranya dilakukan oleh Fanwell (2004) yang meneliti tentang
Determinants and Characteristics of Household Demand for
Smallholder Credit in Malawi. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi permintaan rumahtangga terhadap kredit. Sampel
penelitian adalah 404 rumahtangga di Nkhotakota, Rumphi, Dedza, Dowa
dan Mangochi. Penelitian menggunakan tiga metode, yaitu: (1) analisis
deskriptif; (2) estimasi OLS untuk permintaan kredit; dan (3) analisis probit.
Variabel ukuran keluarga mempunyai hubungan signifikan dan positif dengan
variabel partisipasi rumahtangga. Sementara itu, variabel musim  menunjukkan
bahwa kemungkinan rumahtangga melakukan peminjaman meningkat pada
masing-masing musim. Jumlah peternakan yang dimiliki oleh rumahtangga
telah ditemukan tidak signifikan dan negatif berbeda dari nol.

Penelitian tentang faktor yang menentukan permintaan petani terhadap
kredit juga pernah dilakukan di Nigeria oleh Oluwasola dan Alimi (2008),
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yang berjudul Determinants of Agricultural Credit Demand and Supply
among Small-Scale Farmers in Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran
kredit pertanian pada petani skala kecil di Nigeria. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis statistik deskriptif dan model statistik. Model statistik
menunjukkan bahwa tingkat bunga, pengeluaran usahatani, pinjaman dari
sumber lain, ukuran usahatani, dan tabungan yang merupakan faktor penentu
permintaan kredit. Tingkat bunga, tabungan, jumlah pinjaman yang diminta,
dan bagian pinjaman yang harus dibayar merupakan penentu utama
penawaran kredit.

Sementara itu, Oboh dan  Kushwaha (2009) juga melakukan penelitian
di Nigeria, tentang  Sosio-Economic Determinants of Farmers’ Loans
Size in Benue State, Nigeria. Unit analisis penelitian adalah petani yang
menjadi nasabah koperasi dan Bank Pembangunan Pedesaan yang
melakukan pinjaman. Faktor sosial ekonomi yang menentukan besarnya
pinjaman adalah umur, pendidikan, pengalaman berusahatani, besarnya
rumahtangga, luas lahan, jarak, dan pendapatan tahunan. Data dianalisis
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian
dari uji t menunjukkan bahwa pendapatan, jarak, luas lahan, berpengaruh
signifikan terhadap besarnya pinjaman yang diterima petani.

Penelitian tentang pembiayaan syariah juga telah banyak dilakukan.
Diantaranya penelitian yang dilakukan Setyo (2005) tentang pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, yang berjudul Pengaruh Karakteristik dan
Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan terhadap Penyaluran Pembiayaan
BNI Syariah. Penelitian bertujuan mengkaji karakteristik dan perilaku UKM
yang berpengaruh terhadap pola pembiayaan, mengkaji kendala-kendala
penerapan sistem pembiayaan dengan pola bagi hasil, menentukan pola
pembiayaan yang paling sesuai dengan karakteristik UKM diantara berbagai
pola pembiayaan perbankan syariah, serta menyusun strategi BNI Syariah
dalam meningkatkan pangsa pasar dan menghadapi persaingan di industri
perbankan syariah. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif,
tabulasi silang, khi kuadrat, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis
khi kuadrat diperoleh bahwa karakteristik dan perilaku UKM yang setuju
dengan sistem pembiayaan pola murabahah. Dalam pembiayaan kepada
UKM, BNI Syariah lebih menentukan penyalurannya dengan menggunakan
pola murabahah. Dari analisis SWOT diperoleh strategi dengan membuka
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cabang syariah di jawa dan luar jawa untuk meningkatkan pangsa pasar,
mengubah persepsi terhadap bunga bank dan menjalin kerjasama dengan
IDB, meningkatkan mutu pelayanan, ATM dan teknologi, merekrut tenaga
ahli perbankan syariah dan mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai
dengan kebutuhan konsumen.

Sementara itu, Duddy dan Dumairy (2006) meneliti tentang Variabel-
Variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Mudharabah pada
Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengestimasi
variabel-variabel yang berpengaruh pada permintaan pembiayaan
mudharabah pada perbankan syariah Indonesia; (2) mengestimasi variabel-
variabel yang berpengaruh pada penawaran pembiayaan mudharabah pada
perbankan syariah di Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah
non probabilitas pada statistik perbankan syariah bulanan Bank Indonesia
dengan data bulanan statistik perbankan  syariah dan data lain yang
bersumber dari Bank Indonesia. Variabel yang diduga berpengaruh terhadap
permintaan pembiayaan mudharabah adalah tingkat bagi hasil dan ekspektasi
profit. Variabel yang diduga berpengaruh terhadap penawaran pembiayaan
mudharabah adalah tingkat bagi hasil, total dana pihak ketiga (DPK), modal
yang disetor dibagi total aset (MPA), dan non performing financing (NPF).
Model analisis yang digunakan adalah regresi. Model ekonometrik (regresi)
yang digunakan adalah model dinamis karena terdapat kelembaman (lag)
pada perilaku permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan syariah.
Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah mudharabah yang diminta
dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif) dan ekspektasi profit (positif).
Jumlah mudharabah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil
(positif), dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif).

Iwan (2007) melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan
Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Konsumsi dengan Bantuan
Pembiayaan Syariah dan Kredit Perbankan Konvensional di Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan mengetahui perbandingan
usaha budidaya ikan konsumsi dengan bantuan pembiayaan syariah dan
kredit konvensional, dengan menganalisis tingkat keuntungan, kelayakan
finansial, serta analisis sensitivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah
studi kasus dengan sampel pembudidaya ikan yang memanfaatkan
pembiayaan syariah dan kredit konvensional. Analisis finansial dalam
penelitian terdiri dari analisis pendapatan usaha, analisis imbangan penerimaan
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dan biaya (R-C ratio) dan analisis kriteria investasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa usaha yang dikembangkan dengan pembiayaan syariah
dengan sistem musyarakah memiliki kelayakan finansial yang lebih baik
dibandingkan dengan usaha yang menggunakan kredit konvensional. Hal ini
disebabkan karena sistem musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil yang
lebih fleksibel dengan kondisi usaha pembudidaya. Tidak hanya itu,
pembiayaan syariah juga menguntungkan dari segi akad karena lebih
mengutamakan prinsip keadilan. Artinya ada kesepakatan antara kedua belah
pihak mengenai bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KJKS BMT Bina Umat
Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah) dilakukan oleh Sholikha (2009). Tujuan
penelitian yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan pembiayaan. Selain itu, menilai keefektifan pembiayaan usaha
kecil pada KJKS BMT BUS. Metode analisis regresi linear berganda untuk
mengetahui faktor yang mempengaruhi pengambilan pembiayaan dan
dampak pembiayaan, serta analisis deskriptif untuk melihat keefektifan
pembiayaan berdasarkan penilaian anggota responden. Hasil penelitian
menunjukkan variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap pengambilan
pembiayaan adalah biaya peminjaman, jangka waktu angsuran, dan adanya
agunan. Variabel yang paling besar pengaruhnya adalah biaya peminjaman.

Iman Basuki (2010) juga meneliti tentang Analisis Permintaan
Pembiayaan Murabahah oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):
Studi Kasus pada BMT Kube Karanganyar Sejahtera. Penelitian bertujuan
untuk (1) mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan, tingkat
religiusitas, lama usaha, dan modal sendiri terhadap permintaan pembiayaan
murabahah oleh UMKM; (2) mengetahui apakah pembiayaan murabahah
dari BMT berdampak pada peningkatan pendapatan usaha UMKM. Sampel
diambil sebanyak 45 anggota BMT secara simple random sampling. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi berganda transformasi logaritma
natural (ln) dengan variabel dependen adalah jumlah pembiayaan murabahah.
Variabel independen terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, lama
usaha, dan modal sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap pembiayaan
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murabahah. Sedangkan variabel tingkat religiusitas dan modal sendiri
berpengaruh terhadap permintaan murabahah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang ada, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
1) Penelitian ini mengkaji secara komprehensif faktor yang menentukan

permintaan petani kelapa sawit terhadap pembiayaan syariah.
2) Unit analisis penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang menjadi debitur

pada Bank Riau Syariah (BRS) Cabang Pekanbaru. Beberapa penelitian
terdahulu menggunakan unit analisis yang berbeda.

3) Indikator pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini berbeda
dengan dan indikator dalam penelitian sebelumnya.

4) Secara umum, analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu
adalah analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian ini
menggunakan analisis SEM (Sttuctural Equation Models).
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BAB II
KEUNGGULAN BANK SYARIAH

2.1. Pendahuluan
Bank syariah secara resmi diperkenalkan pada masyarakat sejak tahun

1992 tepatnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagai dasar hukum yang kemudian diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Kebijakan perundangan ini diperkuat
oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.
53/BH/KDK 13.32/I.2/V/1999 dan ijin usaha dari Menteri Keuangan untuk
beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah terus dilaksanakan
mengingat sebagian penduduk Indonesia beragam Islam dan sistem
perbankan syariah telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi
karena sistem yang dijalankan adalah sistem bagi hasil dan bagi risiko yang
dapat memperkecil negative spread serta mengharamkan praktek
berbunga. Ketangguhan perbankan syariah ini dibuktikan oleh Bank
Muamalat yang tidak terkena dampak dari krisis tersebut (Muhammad Syafii
Antonio, 2008). Di samping itu, sebagian masyarakat muslim Indonesia pada
saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan
tepercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa
perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan
syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang
selama ini  belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu,
sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank
syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan
berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank
syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada
bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus
melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan
pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan
jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan
upaya-upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan
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akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang
antarbank syariah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja
bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan
perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.

2.2. Definisi Bank Syariah
Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari

perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya  pada syariat (hukum)
Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan
pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam,
menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan
keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan
sebelumnya.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta
peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi
Bank Syariah menurut Muhammad (2005), adalah lembaga keuangan yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran
serta peredaran  uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat
Islam.

2.3. Tujuan Pengembangan Bank Syariah
Langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali sistem

perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan
pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah
dengan pengembangan sistem perbankan syariah. Tujuan pengembangan
perbankan syariah adalah untuk memenuhi hal-hal berikut:
a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima

konsep bunga.
Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan
dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat
dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang
selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

b. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan
prinsip kemitraan.
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Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor
yang harmonis. Adapun dalam sistem konvensional, konsep yang
diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis.

c. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan
Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif
berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan,
membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan
yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral
(halal). (M. Shabri Abd. Majid, 2009)

2.3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) dalam Laboratorium

Ekonomika dan Bisnis Islam (2009) menunjukkan bahwa ada lima faktor
yang memicu perkembangan perbankan  syariah di Indonesia, sekaligus
menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional,
yaitu: (1) pasar yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal
(apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena
di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti
lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank
konvensional (review pada waktu krisis ekonomi moneter), (3)  return yang
diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada
bunga deposito bank konvesional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku
bunga bank juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman
dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti
prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah),
prinsip jual beli (murabahah), dan prinsip sewa (ijarah), dan (5) prinsip
laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah/
mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk
membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank  syariah bekerja di
bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).
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Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
No. Perbedaan Bank Konvensional Bank Syariah 
1. Bunga Berbasis bunga Berbasis revenue/profit loss 

sharing 
2. Risiko Anti risk Risk sharing 
3. Operasional Beroperasi dengan pendekatan 

sektor keuangan, tidak terkait 
langsung dengan sektor riil 

Beroperasi dengan 
pendekatan sektor riil 

4. Produk Produk tunggal (kredit) Multi produk (jual beli, bagi 
hasil, jasa) 

5. Pendapatan Pendapatan yang diterima 
deposan tidak terkait dengan 
pendapatan yang diperoleh 
bank dari kredit 

Pendapatan yang diterima 
deposan tidak terkait dengan 
pendapatan yang diperoleh 
bank dari pembiayaan 

6. Negative Spread Mengenal negative spread Tidak mengenal negative 
spread 

7. Dasar hukum Bank Indonesia dan 
pemerintah 

Alqur’an, sunnah, fatwa 
ulama, Bank Indonesia dan 
pemerintah 

8. Falsafah Berdasarkan atas bunga (riba) Tidak berdasarkan bunga 
(riba)  

9. Aspek sosial Tidak diketahui secara tegas Dinyatakan secara eksplisit 
dan tegas yang tertuang 
dalam visi dan misi 

10. Organisasi Tidak memiliki Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) 

Harus memiliki Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) 

11. Uang  Uang adalah komoditi selain 
sebagai alat pembayaran 

Uang bukanlah komoditi, 
tetapi hanyalah alat 
pembayaran 

Sumber: Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008. 

Paling tidak ada  tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang
berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap
nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni
imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas
kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni
nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban,
beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip
ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah
muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) (M. Shabri Abd.
Majid, 2009).

2.4. Keunggulan Bank Syariah
Banyak kelebihan bank Syari’ah. Dalam operasionalnya, jauh

berkeadilan dibandingkan bank konvensional. Bank Islam bebas dari unsur
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bunga (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), dan unsur-unsur
eksploitatif lainnya yang bertentangan dengan syari’at. Tidak seperti bank
konvensional yang enggan berkongsi resiko (risk) dengan para nasabah,
tidak melakukan usaha (effort) setimpal untuk mendapatkan keuntungan,
dan enggan bertanggung jawab (liability) terhadap kecacatan produk yang
ditawarkan, bank Syari’ah memikul semua tanggung jawab ini (Ahmad
Rodoni dan Abdul Hamid, 2008). Dalam Islam, semua keuntungan yang
diperolehi tanpa memiliki unsur iwad (countervalue), yaitu resiko, usaha
dan tanggung jawab adalah haram hukumnya. Dengan kata lain, keuntungan
yang diperoleh harus mampu dijustifikasikan dengan resiko yang ditanggung,
usaha yang dilakukan dan tanggung jawab yang diemban. Inilah sebabnya
operasional bank Syari’ah adalah halal dan selaras dengan syari’at.
Operasional perbankan Syari’ah juga selaras dengan Maqasid Syari’ah
(tujuan syari’at), yaitu untuk memproteksi agama, intelektualitas (al-Aql),
harta benda (al-Mal), nyawa (an-Nafs) dan keturunan (an-Nasl).

Keunggulan bank syariah lainnya dalam Suara Merdeka, (2008) adalah
sebagai berikut:
a. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank,

tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini,
kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi financial
maupun hukum.

b. Dengan prinsip bagi hasil, jika  perusahaan ingin menaikkan usahanya
namun kekurangan modal, dapat mengajukan kredit dengan baik,
sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah
daripada dengan pinjaman kredit biasanya.

c. Dapat mendorong pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya
dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.

d. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip syariah. Karena
apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.

e. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan
prinsip syariah, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa
agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan
yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

f. Keunggulan lainnya terletak pada bagaimana dana penabung
dimanfaatkan. Di bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak punya
hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan. Bank syariah menyeleksi
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proyek yang hendak didanai, bukan hanya melihat dari sisi kelayakan
usaha tetapi juga pada halal atau haram usaha itu. Semua nasabah baik
deposan maupun debitor terhindar dari praktik moral hazard yang biasa
bersumber dari sistem riba.

g. Keunggulan lain yang tak kalah menarik adalah perbankan syariah mampu
memberikan early warning system atau peringatan dini bahaya. Ketika
perolehan bagi hasilnya terus merosot penabung bank syariah
memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada banknya
sehingga ia bisa mengantisipasi.

2.5. Strategi Bank Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan
Muhammad Akram Khan merumuskan strategi yang bisa dilakukan

oleh seluruh kaum muslimin secara global dalam rangka memerangi
kemiskinan saat ini adalah sebagai berikut (Abdullah Muadz, 2009): Pertama,
strategi Islam untuk memerangi kemiskinan sudah semestinya diorientasikan
kepada pengembangan kapasitas produktif dari masyarakat melalui
pendidikan dan pelatihan-pelatihan keterampilan; Kedua, masyarakat yang
diberdayakan sepatutnya tidak tercerabut dari akar kulturnya dan mereka
diberi kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan
diri mereka sendiri. Cara tersebut akan menjadi insentif bagi pengembangan
diri (self development) dan menjadikan mereka terlibat dalam proses
pemberdayaan; Ketiga, pembiayaan mesti disediakan melalui kerjasama
bank-bank berbasis profit loss sharing. Masyarakat harus menyediakan akses
sumber-sumber fisik dan organisasi publik dengan mendorong orang-orang
yang diberdayakan untuk mengorganisasikan diri ditempat mereka tinggal;
Keempat, proses pemberdayaan sebaiknya tidak menggunakan dana
pinjaman berbunga dari negara lain, sekalipun untuk langkah-langkah yang
bersifat ad hoc, namun seharusnya mendorong kerjasama antara kerjasama
antar “negara” dengan dasar partisipasi sejajar (equity participation) dalam
usaha bersama atau dalam bentuk pinjaman tanpa bunga; Kelima, yang
terpenting dari itu semua, sistem zakat dalam Islam dapat menyediakan
keamanan sosial pada tingkat lokal. Masyarakat ditingkat lokalitas harus
dapat menorganisasikan dengan rapih sehingga mereka dapat menyisihkan
sebagian dari kekayaan mereka untuk merehabilitasi orang-orang yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem keamanan sosial,
keluarga adalah unsur paling utama untuk proses pemberdayaan ini, bila
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keluarga tidak mampu maka komunitas lokal diharuskan mengambil alih
tanggung jawab tersebut.

Berangkat dari strategi tersebut, tampaknya bank syariah telah memiliki
modal sosial (social capital) yang kokoh untuk ikut mengentaskan
kemiskinan. Modal sosial yang dimaksud adalah kepercayaan masyarakat
terhadap bank syariah yang semakin tinggi, sistem yang anti bunga, berpihak
terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama, dan yang paling penting adalah
visi dan keberpihakan sosialnya yang menjadi ruh dalam setiap aktifitasnya.
Dengan berbagai perangkat dan kekuatan yang dimilikinya, bank syariah
memiliki peluang yang cukup besar untuk membuktikan kiprah sosialnya di
negeri Indonesia ini. Apalagi sejak kelahirannya pada tahun 1991 sampai
dengan sekarang. pertumbuhannya mengalami peningkatan yang sangat
pesat. Mengutip pandangan mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin
Abdullah, bahwa sampai dengan tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang
bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek
perbankan Syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah.

Hal senada di kemukakan oleh Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia,
menurut catatan lembaga ini tingkat pertumbuhan ekonomi Syariah selama
5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya
22,7 persen. Modal sosial dan pesatnya perkembangan bank syariah
semestinya menjadikan lembaga keuangan Islam ini mengoptimalkan peran-
peran sosialnya terhadap masyarakat di tataran akar rumput dalam rangka
mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bertitik tolak dari formulasi yang
ditawarkan oleh Muhammad Akram Khan dalam Abdullah Muadz (2009),
terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dengan
melihat kondisi objektif negeri ini. Pertama, harus dipahami bahwa kondisi
perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sudah
saatnya perbankan syariah mulai melirik untuk menjalin kerjasama dengan
UKM yang berada ditengah-tengah masyarakat. Pihak perbankan sebagai
lembaga keuangan penggerak roda ekonomi harus mulai menggeser konsep
perbankan sekarang yang cenderung lebih berani untuk bermain di sektor
bisnis kelas tinggi. Perbankan syariah harus mulai merangkul UKM-UKM
yang ada sebagai mitra kerja untuk membangkitkan kembali perekonomian
Indonesia yang lesu.  Untuk mengurangi resiko usaha, perbankan syariah
perlu memperhatikan 3 kunci penting, yaitu penentuan produk yang dapat
dipasarkan, inovasi teknologi dan pendampingan terhadap UKM.  Dalam
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perjalanan usahanya, UKM perlu didampingi oleh tenaga-tenaga pendamping
dari perbankan Syariah yang diharapkan dapat memberikan motivasi,
memanage konflik dan turut membangun perekonomian rakyat.

Kedua, untuk langsung menyentuh lapisan terbawah dari masyarakat
sekaligus melakukan misi sosialisasi, bank syariah dapat melakukan 
pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat yang diharapkan dapat mencetak
entrepreneur-entrepreneur yang handal dan kompetitif. Para entrepreneur
tersebut dikondisikan untuk loyal terhadap pihak perbankan syariah, sehingga
mereka dapat dibentuk menjadi para pelaku ekonomi syariah dimasa yang
akan datang. Dalam merealisasikan startegi ini, bank syariah dapat menjalin
kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang terpercaya dan
berkompeten dalam bidang pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Untuk
kedepannya nanti, produk dari pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat
mengurangi angka pengangguran dan menumbuhkan kembali perekenomian
di Indonesia.

Ketiga, mengoptimalkan peran Qardhul Hasan yang bisa diambil dari
dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai basis dana untuk usaha-usaha
produktif. Sudah saatnya potensi keuangan yang tersimpan tidak lagi menjadi
dana konsumtif, akan tetapi potensi besar itu seharusnya dijadikan modal
dan dikelola menjadi dana-dana yang produktif. Sudah saatnya ada perubahan
paradigma yang selalu memperlakukan potensi dana yang konsumtif menjadi
perlakuan yang produktif.
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BAB III
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BMT
SARANA WIRASWASTA MUSLIM KOTA
MALANG

3.1. Pendahuluan
Lembaga keuangan mempunyai peran yang strategis bagi aktivitas

perekonomian nasional, yaitu sebagai wahana yang mampu menghimpun
dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah
peningkatan taraf hidup rakyat. Di samping itu lembaga  keuangan juga
merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai
prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran
perekonomian.

Sebagai financial intermediaries, kegiatan intermediasi lembaga
keuangan harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro.
Dari sisi makro, dana mobilisasi masyarakat dialokasikan ke berbagai sektor
ekonomi dan ke seluruh area yang membutuhkan secara cepat dan tepat.
Dari sisi mikro, masing-masing lembaga keuangan harus bekerja secara
efisien yang menuntut profesionalitas dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan harus mampu
memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kepercayaan
masyarakat sebagai mitra dalam kegiatan usaha.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan
yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, melakukan penghimpunan
dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai
investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan
diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut
tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk
investasi perusahaan. Dalam kenyataannya kegiatan pembiayaan lembaga
keuangan juga dapat diperuntukkan bagi kegiatan konsumsi dan kegiatan
distribusi barang dan jasa (Susilo dkk, 2000).
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Secara umum lembaga keuangan yang ada di Indonesia dapat
dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu perbankan dan non perbankan.
Perbankan dapat dikelompokkan lagi menjadi perbankan konvensional dan
syariah. Perbankan syariah secara resmi diperkenalkan pada tahun 1992
kepada masyarakat tepatnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor
7 tahun 1992 sebagai dasar hukum yang kemudian diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998. Kebijakan perundangan ini diperkuat oleh
Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 53/
BH/KDK 13.32/I.2/V/1999 dan ijin usaha dari Menteri Keuangan untuk
beroperasi dengan prinsip bagi hasil (Aliansyah, 2001).

Pengembangan perbankan syariah terus dilaksanakan mengingat
sebagian penduduk Indonesia beragam Islam dan sistem perbankan syariah
telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi karena sistem yang
dijalankan adalah sistem bagi hasil dan bagi risiko yang dapat memperkecil
negative spread serta mengharamkan praktek berbunga. Ketangguhan
perbankan syariah ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang tidak terkena
dampak dari krisis tersebut (Syafii, 2002).

Prestasi yang diperoleh perbankan syariah tersebut, menyebabkan
banyak munculnya lembaga keuangan yang operasionalnya menerapkan
prinsip syariah Islam. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Baitul
Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu
yang diharapkan dapat menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi
masyarakat bawah dengan berlandaskan syariah Islam (Tim Penyusun Bina
Insan Lagzis UNIBRAW Model 3.2, 2003).

Sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, BMT harus
dapat memberikan pelayanan dan memperoleh  kepercayaan dari
masyarakat dalam hal pengelolaan dana yang aman, terjamin, serta dapat
menyalurkan dana secara efektif dan efisien. BMT Sarana Wiraswasta
Muslim Kota Malang (SWM) merupakan salah satu BMT yang sudah
mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari total assetnya yang
terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Menurut pengamatan
sementara sebelum dilakukan penelitian, BMT ini memiliki kinerja keuangan
yang cukup sehat. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang kinerja
keuangan dan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi kinerja
keuangan BMT tersebut.
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka
permasalahan yang dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah
variabel-variabel Struktur Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas,
Efisiensi Biaya, Efisiensi Modal, Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal
Sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BMT SWM Kota
Malang?; (2) Manakah di antara variabel-variabel tersebut yang berpengaruh
dominan terhadap kinerja keuangan BMT SWM Kota Malang?

Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis signifikan atau tidak pengaruh
variabel-variabel Struktur Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas,
Efisiensi Biaya, Efisiensi Modal, Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal
Sendiri terhadap kinerja keuangan BMT SWM Kota Malang; dan (2)
menganalisis variabel mana yang berpengaruh secara dominan terhadap
kinerja keuangan BMT SWM Kota Malang.

3.2. Landasan Teori
1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya merupakan dua kelembagaan
yang menjadi satu yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tamwil.
Secara etimologis istilah Baitul Maal diartikan dengan rumah uang. Sedangkan
Baitut Tamwil diartikan dengan rumah pembiayaan. Pengertian Baitul Maal
secara lebih luas adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya
menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial,
sedangkan Baitut Tamwil secara lebih luas adalah suatu lembaga keuangan
Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana pihak ketiga dan memberikan
pembiayaan-pembiayaan dan investasi (P3UK, 2002).

Sudewo (2003) juga sependapat dengan P3UK yang menyatakan
bahwa BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi
dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah
penggabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah
lembaga yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial dengan
menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial. Sumber dananya
berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh, hibah dan sumbangan lainnya.
Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dan
menghimpun dana serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk
pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
Sumber dananya berasal dari simpanan pokok, saham dan lain-lain.
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Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam Anggaran Dasar
Bab IV Pasal 8 menjelaskan prinsip kegiatan BMT yaitu memuaskan
kepentingan pemegang saham (pemilik), pengelola, nasabah simpan dan
pembiayaan, kebersamaan/ukhuwah Islamiyah, mandiri, swadaya dan
musyawarah, semangat jihad, istiqomah dan profesional, menjiwai muamalat
islamiyah. Peran BMT adalah sebagai motor penggerak perekonomian
masyarakat lapisan bawah dan ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi
syariah.

2. Kinerja keuangan
Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menelaah

kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan suatu
perusahaan dapat ditelaah dari laporan keuangan perusahaan terutama dilihat
dari neraca dan rugi laba yang pada umumnya merupakan perhitungan rasio-
rasio keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
740/KMK/00/1988 Tanggal 28 Juli 1989, yang dimaksud dengan kinerja
adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu
yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Menurut
Harahap (2003) kinerja keuangan perusahaan merupakan penilaian
mengenai kondisi keuangan perusahaan yang merupakan pengaruh dari rasio-
rasio keuangan perusahaan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Adapun menurut PINBUK (2003) kinerja keuangan BMT merupakan
kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat berpengaruh
bagi kelancaran, keberlangsungan dan keberhasilan usaha BMT baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran kinerja keuangan BMT
yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kualitas dengan predikat
sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi kineja keuangan BMT
yang ditetapkan oleh PINBUK (2003) yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Struktur permodalan yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui

perbandingan total modal dengan simpanan sukarela BMT. Makin besar
porsi modal dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga/simpanan yang
dapat ditarik dengan segera maka akan lebih baik struktur
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permodalannya. Begitu pula sebaliknya. Artinya bahwa tingkat keamanan
dana nasabah akan semakin terjamin.

2. Kualitas Aktiva Produktif yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap
total pembiayaan atau merupakan kualitas kekayaan BMT yang dapat
menghasilkan pendapatan atau bagi hasil yang dihubungkan dengan
pembiayaan bermasalah. Makin kecil pembiayaan bermasalah maka
semakin baik kualitas kekayaan produktif BMT dalam menghasilkan
keuntungan.

3. Likuiditas yaitu rasio total pembiayaan terhadap total harta atau
merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan BMT
dalam menyediakan dana setiap saat diperlukan untuk mengantisipasi
penarikan tabungan sukarela atau jangka pendek anggota. BMT dinilai
sehat jika memiliki dana dalam jumlah yang aman, tidak terlalu kecil
sehingga tidak mencukupi kalau ada penarikan dana dan tidak terlalu
besar sehingga tidak produktif karena tidak diinvestasikan dalam
pembiayaan usaha-usaha.

4. Efisiensi biaya yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan BMT dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional.
Semakin kecil perbandingan biaya yang dikeluarkan terhadap pendapatan
operasional maka semakin baik kinerja keuangan BMT.

5. Efisiensi modal yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan manajemen BMT dalam mengendalikan pengeluaran modal
untuk pembelian inventaris kantor. Semakin kecil modal yang dikeluarkan
untuk pembelian inventaris, maka BMT semakin efisien.

6. Rentabilitas ekonomi yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan BMT dalam menghasilkan keuntungan atau pendapatan
terhadap total kekayaan BMT. Makin besar perbandingan laba terhadap
semua kekayaan BMT berarti prestasi BMT semakin baik.

7. Rentabilitas modal sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan BMT dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan modal
sendiri. Makin besar perbandingan laba terhadap jumlah semua modal
BMT juga menunjukkan keberhasilan BMT memperoleh pendapatan.

Hasil Penelitian yang Relevan
 Zainuddin (1999) melakukan penelitian yang menguji manfaat rasio

keuangan capital, assets, earning dan liquidity dalam memprediksi

51



pertumbuhan laba perusahaan perbankan dengan menggunakan analisis
regresi dan AMOS. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh
pertumbuhan laba perusahaan perbankan untuk periode satu dan dua tahun
ke depan. Pengaruh rasio keuangan pada tingkat construct (Capital, Assets,
Earning, Liquidity) terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan
dianalisis dengan menggunakan AMOS. Hasil analisis dengan menggunakan
AMOS menunjukkan bahwa construct rasio keuangan CAMEL signifikan
dalam memprediksi pertumbuhan laba perusahaan perbankan untuk periode
waktu satu tahun ke depan. Sedangkan untuk periode dua tahun ke depan
ditemukan bahwa rasio keuangan tingkat individual tidak signifikan dalam
memprediksi pertumbuhan laba. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa
tidak terdapat rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi
pertumbuhan laba baik untuk periode satu atau dua tahun ke depan.

Budihantho (2001) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Bank
Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur dengan menggunakan variabel
CAMEL dengan 8 variabel bebas yaitu rasio permodalan, kualitas aktiva
produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif, manajemen, ROA, biaya
operasional terhadap pendapatan operasional, alat likuid terhadap hutang
lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Penelitian
menghasilkan kesimpulan bahwa hasil uji diskriminan dengan metode
langsung menunjukkan semua rasio yang digunakan dalam penelitian
memberikan kontribusi sebagai pembeda untuk membedakan kinerja baik
dan tidak baik pada BPRS di Jawa Timur. Rasio yang memberikan kontribusi
paling dominan terhadap kinerja BPRS adalah likuiditas, rentabilitas dan
manajemen.

Yandono (2003) melakukan penelitian pada Bank Umum Swasta
Nasional (Tbk) yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh
komunal variabel-variabel dari aspek CAMEL terhadap laba usaha pada
bank tersebut, akan tetapi secara parsial menunjukkan bahwa dari 14 variabel
dependennya, hanya 7 variabel saja yang secara signifikan terbukti
berpengaruh terhadap laba usaha bank. Variabel tersebut yaitu variabel ETA,
NPM, NIM, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Variabel yang paling besar
pengaruhnya terhadap laba adalah ROE.

Perumusan Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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1. Diduga Struktur Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas,
Efisiensi Biaya, Efisiensi Modal, Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas
Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BMT
SWM Kota Malang.

2. Diduga likuiditas berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan BMT
SWM Kota Malang.

3.3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus (case study) pada BMT Sarana

Wiraswasta Muslim (SWM) Kota Malang. BMT ini telah mengalami
perkembangan yang dilihat dari total assetnya yang terus mengalami
pertumbuhan setiap tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu
laporan keuangan bulanan selama 6 tahun (2000-2005) yang terdiri dari
neraca dan laporan laba rugi serta data lain yang berhubungan dengan
penelitian seperti jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah dan publikasi
lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu
melalui pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan indikator rasio struktur
permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi biaya, efisiensi
modal, rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri dengan melakukan
pembobotan terhadap masing-masing variabel. Adapun pembobotan indikator
kinerja keuangan BMT dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pembobotan Indikator dari Kinerja Keuangan BMT

No. Indikator Komponen  Bobot 
1. Struktur Permodalan  Rasio total modal terhadap simpanan 

sukarela 
20% 

2. Kualitas Aktiva 
Produktif  

Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total 
pembiayaan 

30% 

3. Likuiditas Rasio pembiayaan terhadap total harta 20% 
4. Efisiensi Biaya Rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional 
5% 

5. Efisiensi Modal Rasio inventaris terhadap total modal 5% 
6. Rentabilitas Ekonomi Rasio laba bersih terhadap total harta 13% 
7. Rentabilitas Modal 

Sendiri 
Rasio laba bersih terhadap total modal 7% 

Sumber: PINBUK, 2003. 

53



Sedangkan rumusan tingkat kesehatan BMT dapat dilihat pada Tabel
3.2 berikut:

Tabel 3.2. Tingkat Kesehatan BMT
Skor  Predikat  

3,50 – 4 00 Sehat  
2,50 – 3,49 Cukup Sehat 
1,50 – 2,49 Kurang Sehat 

< 1,50 Tidak Sehat 
Sumber: PINBUK, 2003. 
 

Ketentuan skor yang ditetapkan untuk masing-masing variabel adalah
sebagai berikut:
1. Struktur permodalan (X1)

Nilai rasio >20% mendapat skor 4
Nilai rasio 16% - 20% mendapat skor 3
Nilai rasio 6% - 15% mendapat skor 2
Nilai rasio d”5% mendapat skor 1

2. Kualitas Aktiva Produktif (X2)
Nilai rasio <3% mendapat skor 4
Nilai rasio 3% - 5% mendapat skor 3
Nilai rasio 6% - 10% mendapat skor 2
Nilai rasio >10% mendapat skor 1

3. Likuiditas (X3)
Nilai rasio 81% - 85% mendapat skor 4
Nilai rasio 75% - 70% dan 86% - 90% mendapat skor 3
Nilai rasio 71% - 74% dan 91% - 94% mendapat skor 2
Nilai rasio <71% dan >94% mendapat skor 1

4. Efisiensi Biaya (X4)
Nilai rasio <60% mendapat skor 4
Nilai rasio 60% - 75% mendapat skor 3
Nilai rasio 76% - 90% mendapat skor 2
Nilai rasio >90% mendapat skor 1
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5. Efisiensi Modal (X5)
Nilai rasio <30% mendapat skor 4
Nilai rasio 30% - 40% mendapat skor 3
Nilai rasio 41% - 50% mendapat skor 2
Nilai rasio >50% mendapat skor 1

6. Rentabilitas Ekonomi (X6)
Nilai rasio >3% mendapat skor 4
Nilai rasio 2% - 3% mendapat skor 3
Nilai rasio 1% - 1,9% mendapat skor 2
Nilai rasio <1% mendapat skor 1

7. Rentabilitas Modal Sendiri (X7)
Nilai rasio >25% mendapat skor 4
Nilai rasio 16% - 25% mendapat skor 3
Nilai rasio 5% - 15% mendapat skor 2
Nilai rasio <5% mendapat skor 1

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen, dengan bantuan program
pengolahan data statistik yaitu Statical Package for Social Science (SPSS).
Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel
dependen dianalisis dari nilai koefisien determinasi (R square). Model analisis
yang digunakan adalah:

eXbXbXbXbbY ++++++= 773322110 ....

Dimana: Y= Kinerja keuangan BMT, b0= Intercept point, b1-
b7=Koefisien regresi, X1-X7= Variabel independen, e= Kesalahan
pengganggu.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi
kriteria BLUE sehingga layak digunakan untuk memprediksi pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat, yang meliputi uji normalitas,
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multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan 2 uji yaitu:

1. Pengujian hipotesis pertama menggunakan uji F
Untuk menguji hipotesis pertama digunakan uji F yaitu untuk mengetahui

apakah koefisien regresi variabel independen mempunyai pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen dengan rumus hipotesis:

H0:b1=b2=b3=b4=b5=b6=b7
Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel

independen terhadap variabel dependen.
Ha:b1‘“b2‘“b3‘“b4‘“b5‘“b6‘“b7
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen

terhadap variabel dependen.
Pengujian dengan uji F ini membandingkan nilai F hitung dengan F

tabel pada á=0,05, hasil perhitungan akan menunjukkan:
a. Jika F hitung d” F tabel atau tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.

Artinya variabel independen tidak dapat digunakan sebagai penduga
yang dipercaya untuk memprediksi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.

b. Jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak.
Artinya bahwa variabel independen dapat digunakan sebagai penduga
yang dipercaya untuk memprediksi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.

2. Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji t
Untuk menguji hipotesis kedua digunakan uji t untuk menguji apakah

setiap koefisien regresi variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak
terhadap variabel dependen. Langkah yang dilakukan adalah menentukan
arah dan besaran koefisien regresi (bi) yang paling besar dari variabel
independen yang signifikan untuk menentukan variabel independen yang
berpengaruh dominan. Adapun rumus hipotesis untuk pengujian hipotesis
kedua yaitu:

H0 : bi = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan)
H0 : bi ‘“ 0 (ada pengaruh yang signifikan)
Pengujian dengan uji t membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

pada á=0,05, hasil perhitungan akan menunjukkan:
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a. Jika t hitung d” t tabel atau tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.
Artinya variasi variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.

b. Jika t hitung > t tabel atau tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak.
Artinya variasi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.

3.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kinerja Keuangan BMT SWM Malang

Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan indikator yang
ditetapkan oleh PINBUK setelah dilakukan pembobotan terhadap masing-
masing variabel yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. Selama periode
pengamatan, BMT SWM Malang tidak pernah memiliki kinerja keuangan
yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari skor kinerja keuangan yang diperoleh
tidak pernah mencapai 3,50-4,00. Rendahnya kinerja keuangan BMT
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah rendahnya laba yang
diperoleh (mencapai minus) dan tingginya tingkat likuiditas sehingga banyak
dana yang tidak diputar untuk pembiayaan usaha. Hal ini mengindikasikan
kurangnya penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT ke masyarakat
sehingga berdampak pada kecilnya pendapatan yang diterima oleh BMT.

Tabel 3.3. Kinerja Keuangan BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang
Tahun 2000-2005

No. Tahun 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  1.  2,93 2,50 2,50 1,75 2,55 3,15 
  2. 3,03 2,45 2,50 2,17 2,60 3,15 
  3. 2,93 2,68 2,50 2,25 2,60 2,90 
  4. 2,93 2,73 2,50 2,12 2,85 3,10 
  5. 2,80 2,18 2,57 1,95 2,65 2,90 
  6. 2,66 1,98 2,45 2,05 2,85 3,10 
  7. 3,06 2,45 2,15 2,65 2,65 3,10 
  8. 2,73 1,98 2,45 2,00 2,85 3,10 
  9. 2,53 1,85 2,75 2,00 2,60 3,10 
10. 2,40 2,05 2,40 2,10 2,65 3,10 
11. 2,93 1,98 2,40 2,65 2,75 3,05 
12. 2,50 1,80 2,22 2,05 2,85 2,90 
Rataan 2,93 2,18 2,50 2,17 2,60 3,10 
Tertinggi 3,06 2,73 2,75 2,65 2,85 3,15 
Terendah 2,40 1,80 2,15 1,75 2,55 2,90 

Sumber: Data penelitian, diolah. 
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Mengenai nilai rataan rasio keuangan BMT SWM Kota Malang tahun
2000-2005 dapat diilhat pada Tabel 3.4. Dari hasil rerata masing-masing
rasio keuangan tersebut diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan BMT
SWM Malang seperti tercantum pada Tabel 5.  Secara parsial dapat dilihat
bahwa rasio struktur permodalan sebesar 1,27 (127%) mencerminkan kondisi
yang sehat. Artinya bahwa BMT SWM Malang telah mampu menyediakan
modal yang aman jika ada penarikan tabungan dari anggota.

Tabel 3.4. Nilai Rataan Rasio Keuangan BMT SWM Kota Malang Tahun
2000-2005.

No. Rasio Nilai Rataan Rasio Rerata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Struktur 
Permodalan  

0,798 0,641 0,462 1,738 1,780 2,191 1,268 

2. Kualitas 
Aktiva 
Produktif 

0,084 0,160 0,048 0,084 0,038 0,021 0,072 

3. Likuiditas 0,778 0,719 0,296 0,646 0,727 0,755 0,654 
4. Efisiensi 

Biaya 
0,442 0,683 0,580 0,689 0,772 0,839 0,668 

5. Efisiensi 
Modal 

0,025 0,224 0,269 0,369 0,205 0,165 0,209 

6. Rentabilitas 
Ekonomi 

0,021 0,013 0,004 0,005 0,004 0,004 0,008 

7. Rentabilitas 
Modal Sendiri 

0,062 0,040 0,040 0,052 0,013 0,013 0,037 

Sumber: Data penelitian, diolah. 

Rasio kualitas aktiva produktif mencerminkan kondisi yang kurang sehat
(0,07 atau 7%). Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pembiayaan
bermasalah yang tidak tertagih oleh BMT. Apabila hal ini terjadi terus
menerus maka BMT berpotensi untuk mengalami kebangkrutan karena tidak
kembalinya modal yang ditanamkan. Oleh karena itu pihak pengelola BMT
harus dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat dalam menyalurkan dana
ke masyarakat dan harus dapat menentukan cara yang tepat pula dalam
menagih kembali pembiayaan yang telah disalurkan tersebut.

Rasio likuiditas sebesar 0,65 (65%) mencerminkan tingkat likuiditas
BMT SWM yang tidak sehat. Hal ini mencerminkan bahwa BMT
menyediakan dana yang terlalu besar untuk mengantisipasi penarikan
tabungan sehingga terdapat banyak dana yang tidak diputarkan dalam
pembiayaan usaha. Dampaknya adalah pada kecilnya pendapatan yang
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diperoleh yang berakibat menurunnya kinerja keuangan BMT.  Nilai rataan
rasio efisiensi biaya sebesar 0,67 (67%) mencerminkan kondisi yang cukup
sehat. Artinya bahwa kinerja keuangan BMT cukup efisien yang ditandai
dengan cukup rendahnya biaya operasional yang dikeluarkan jika
dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh BMT. Jika
BMT ingin lebih efisien lagi maka BMT dituntut untuk lebih agresif mencari
nasabah pembiayaan sehingga dengan demikian diharapkan pendapatan yang
diperoleh BMT akan semakin meningkat dan pada akhirnya dapat
meningkatkan kinerja keuangan BMT tersebut.

Tabel 3.5. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BMT SWM Kota Malang
Tahun 2000-2005

No. Rasio  Rata-rata 
Rasio 

Nilai Bobot Skor  

1. Struktur Permodalan  1,27 4 20% 0,8 
2. Kualitas Aktiva Produktif 0,07 2 30% 0,6 
3. Likuiditas 0,65 1 20% 0,2 
4. Efisiensi Biaya 0,67 3 5% 0,15 
5. Efisiensi Modal 0,21 4 5% 0,2 
6. Rentabilitas Ekonomi 0,01 2 13% 0,26 
7. Rentabilitas Modal Sendiri 0,04 1 7% 0,07 

Jumlah Skor 2,28 
Sumber: Data penelitian, diolah. 
 

Rasio efisiensi modal sebesar 0,21 (21%) mencerminkan kondisi yang
sehat. Hal ini menunjukkan bahwa BMT telah efisien dalam menyalurkan
modal untuk pembelian inventaris sehingga modal dapat digunakan pada
pembiayaan yang produktif untuk menambah pendapatan BMT. Nilai rataan
rasio rentabilitas ekonomi sebesar 0,01 (1%) mencerminkan kondisi yang
kurang sehat. Artinya bahwa BMT kurang mampu mengelola aktiva untuk
menghasilkan profit. Hal  ini disebabkan karena keberadaan BMT yang
masih relatif baru yaitu mulai beroperasi tahun 1998 sehingga BMT masih
mencari bentuk dan adaptasi terhadap sistem syariah. Kondisi ini didukung
oleh pendapat Kaplan (2004) yang menyatakan bahwa perusahaan baru
memasuki tahap pertumbuhan dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini
kemungkinan manajemen beradaptasi terhadap sistem dan produk baru,
membangun fasilitas, sistem informasi ataupun jaringan usaha.
Konsekuensinya cash flow  mungkin negatif dan tingkat pengembalian atas
modal masih rendah serta investasi yang ditanamkan untuk kepentingan
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masa depan sangat memakan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan
jumlah dana yang mampu dihasilkan. Nilai rataan rentabilitas modal sendiri
sebesar 0,04 (4%) mencerminkan kondisi yang tidak sehat. BMT tidak
mampu mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Jika
dihubungkan dengan struktur permodalan maka dapat disimpulkan bahwa
masih banyak modal yang tidak tersalurkan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan produktif. Dampaknya BMT akan menerima keuntungan yang
rendah pula.

Pengujian Model Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan pada metode penelitian yang telah dikemukakan

sebelumnya, bahwa model analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.6. Dari hasil uji F
diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mencerminkan bahwa model
regresi linear berganda yang dihasilkan sangat signifikan sekali sehingga
model dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 3.6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel independen Koefisien regresi t-statistik Signifikansi  

X1 0,04331 1,905 0,061 
X2 -5,040 -9,851 0,000 
X3 0,527 3,016 0,004 
X4 -0,08148 -0,377 0,708 
X5 -1,196 -4,378 0,000 
X6 5,615 0,822 0,414 
X7 1,466 1,503 0,138 

Konstanta  2,945 17,553 0,000 
F-Hitung= 32,562 
F-Sig = 0,000 
R-Square = 0,781 
R = 0,884 

   

Sumber: Data penelitian, diolah. 

Secara matematis, persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:
Y = 2,945 + 0,04331 X1 – 5,040 X2 + 0,517 X3 – 0,08148 X4 – 1,196 X5

+ 5,615 X6 + 1,466 X7

Keterangan:
Y = Kinerja Keuangan
X1= Struktur Permodalan
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X2= Kualitas Aktiva Produktif
X3= Likuiditas
X4= Efisiensi Biaya
X5= Efisiensi Modal
X6= Rentabilitas Ekonomi
X7= Rentabilitas Modal Sendiri

Konstanta dalam model regresi sebesar 2,945 menunjukkan angka yang
kecil yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan BMT SWM dipengaruhi
oleh variabel-variabel penelitian. Besarnya R square 78,10%
mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen dalam menerangkan
variabel dependen seebsar 78,10% dan sisanya sebesar 21,90% diterangkan
oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 3.7 dengan penjelasan sebagai

berikut:
1. Uji Normalitas
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Dari grafik Normal Probability Plot  terlihat bahwa data yang
dinyatakan dalam bentuk titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal. Oleh karena itu, model regresi berganda dalam penelitian
baik dan layak digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas
Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas antar variabel independen

dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel
independen. Jika nilai VIF tidak lebih besar dari 5 maka variabel tersebut
tidak mempunyai persoalan  multikolinearitas (Santoso, 2000).

Tabel 3.7. Uji Asumsi Klasik

Variabel VIF Sig-2 tailed DW 
X1 1,631 0,326 1,941 
X2 1,484 0,175 1,941 
X3 2,149 0,261 1,941 
X4 3,018 0,593 1,941 
X5 2,166 0,604 1,941 
X6 3,535 0,315 1,941 
X7 2,128 0,559 1,941 

Sumber: Data penelitian, diolah. 
 

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki
nilai VIF yang lebih kecil dari 5 yang berarti bahwa semua variabel
independen tidak mempunyai persoalan multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan
ke pengamatan lain. Gujarati (2000) menyatakan bahwa untuk mengetahui
ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan
metode atau uji Rank Spearman. Jika hasil pengujian sig-2 tailed > á maka
pada model tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari Tabel 7 diketahui
nilai sig-2 tailed dari masing-masing variabel yang besar dari á. Dengan
demikian model regresi dalam penelitian tidak melanggar asumsi
heteroskedastisitas.

62



4. Uji Autokorelasi
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi

dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbit Watson (DW). Menurut Gujarati
(2000) sebagai aturan praktis jika nilai DW sekitar 2 dalam penerapannya
maka diasumsikan tidak terjadi autokorelasi. Dari Tabel 3.7 dapat dilihat
bahwa nilai DW sebesar 1,941 yang mengindikasikan bahwa dalam model
tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan dari hasil uji penyimpangan asumsi klasik tersebut
maka dapat diketahui bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik sehingga
model regresi linear berganda pada penelitian ini dapat digunakan untuk
memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis
1. Hipotesis pertama

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa analisis
regresi berganda signifikan dengan nilai F hitung 32,562 > F tabel 2,17.
Artinya, variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen.

2. Hipotesis Kedua
Berdasarkan uji t (parsial) pada Tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa

tidak seluruh variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap
variabel dependen. Hanya terdapat 3 variabel independen yang secara parsial
berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel kualitas aktiva produktif,
likuiditas, dan efisiensi modal. Variabel independen lainnya tidak memberikan
pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menentukan
variabel yang berpengaruh paling dominan  dapat dilihat dari nilai koefisien
regresi yang paling besar dari masing-masing variabel independen yang
berpengaruh signifikan. Jika dilihat dari nilai koefisien regresinya maka
variabel kualitas aktiva produktif merupakan variabel yang berpengaruh paling
dominan terhadap kinerja keuangan.

3.5. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan yang dicapai oleh BMT

SWM Kota Malang selama periode 2000-2005 adalah kurang sehat
karena pengelolaan yang kurang baik.
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 3 variabel independen
yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BMT SWM
Malang.  Variabel tersebut adalah kualitas aktiva produktif, likuiditas
dan efisiensi modal. Hal ini berarti bahwa secara statistik ketiga variabel
tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan secara
berarti.

3. Variabel kualitas aktiva produktif merupakan variabel yang paling dominan
pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BMT SWM Malang.

Saran-saran
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BMT SWM

Malang kurang sehat karena pengelolaannya yang kurang baik. Oleh karena
itu pihak manajemen harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan
kinerja keuangannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:
1. Meningkatkan efisiensi dengan jalan mengelola likuiditas dengan baik

karena likuiditas yang tidak baik akan berdampak pada penurunan efisiensi
dan rendahnya perolehan profitabilitas.

2. Meningkatkan sosialisasi prinsip syariah ke masyarakat karena
umumnya masyarakat belum mengenal konsep syariah dalam lembaga
keuangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan forum
yang ada di masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini
akan sangat membantu penyebaran informasi tentang lembaga keuangan
syariah beserta produknya sehingga masyarakat semakin mengenal dan
paham tentang prinsip syariah.

3. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola baik berupa pengetahuan
maupun keterampilan dalam mengelola BMT terutama dalam pengguliran
pembiayaan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelola
terutama dalam manajemen dana.
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BAB IV
KAITAN KEBIJAKAN HARGA PEMBELIAN
PEMERINTAH (HPP), PERAN BULOG DAN
TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI

4.1. Pendahuluan
Di Indonesia, beras memberikan peran hingga 45 persen dari total

food intake, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam
pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa secara
nutrisi, ekonomi, sosial dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting
bagi sebagian besar masyarakat. Masalah beras bukan hal yang sederhana
dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus  dilakukan secara hati-
hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan
berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi  juga  pada
berbagai bidang lain yang terkait.

Tampaknya, kini beras tidak lagi merupakan komoditas ekonomi saja,
tetapi juga komoditas sosial, bahkan komoditas politik. Karena itu, analisis
soal beras harus lebih komprehensif, bukan saja dibahas dengan pisau analisis
ilmu ekonomi, tetapi juga ilmu sosial dan politik. Dengan demikian, paling
tidak, ada tiga kriteria yang harus dijawab dalam melakukan analisis
perberasan di Indonesia: Pertama, apakah secara teknis dapat dilaksanakan?
Kedua, apakah secara ekonomi-finansial menguntungkan dan biayanya tidak
mahal? Ketiga, apakah secara sosial diterima masyarakat? Singkatnya, politik
perberasan nasional harus dapat dilaksanakan efektif dan efisien, secara
ekonomi menguntungkan semua stakeholder (terutama petani, buruh tani,
dan konsumen miskin), serta tidak menimbulkan masalah sosial politik.

Persoalan klasik pada komoditas beras berpangkal pada adanya dua
tujuan yang harus dicapai sekaligus dan terkadang keduanya cenderung
bertolak belakang,  yaitu mempertahankan harga yang baik di tingkat
produsen namun pada saat yang sama juga tidak terlalu memberatkan
konsumen. Penelitian empiris membuktikan, keterkaitan harga produksi
pertanian di tingkat konsumen dan di tingkat produsen (petani) bersifat
asimetri (M. Sadli, 2008). Ini berarti, peningkatan harga beras di tingkat
konsumen ditransmisikan tidak sempurna dan lambat ke harga gabah di
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tingkat petani. Sedangkan, penurunan harga beras di tingkat konsumen
ditransmisikan sempurna dan cepat ke harga gabah di tingkat petani.
Sebaliknya, peningkatan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan dengan
sempurna dan cepat ke harga beras di tingkat konsumen. Sedangkan,
penurunan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan tidak sempurna dan
lambat ke harga beras di tingkat konsumen. Artinya, fluktuasi harga beras/
gabah cenderung merugikan petani dan konsumen. Kalaupun ada
manfaatnya, yang menikmati justru pedagang dan penggilingan padi. Pangkal
dari semua persoalan itu adalah masih tingginya ketergantungan terhadap
beras, sementara karena penguasaan lahan yang sempit, usahatani padi
tidak memberikan keuntungan yang layak bagi petani (Hatta Sunanto, 2009).

Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah telah
mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan jangka pendek yang pada intinya
untuk mencegah terjadinya gejolak harga. Salah satunya adalah menetapkan
semacam harga dasar yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk
komoditas padi/beras.  Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
bertujuan untuk menyangga harga gabah agar tidak anjlok terutama pada
saat  musim panen raya melalui intervensi peningkatan permintaan atau
pembelian gabah. Harapannya adalah terjadi peningkatan pendapatan petani
melalui peningkatan laba usahatani. Konsensus yang lazim dijadikan
pegangan adalah profitabilitas usahatani padi setidaknya mencapai 30 persen
dari total biaya. Dengan patokan imbal modal sebesar itu, usahatani padi
dipandang sudah cukup merangsang  bagi petani dan usahatani padi cukup
kompetitif dengan usahatani komoditas alternatif lainnya.

Oleh sebab itu dalam sejarah perberasan  di Indonesia tidak pernah
lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam
mengatur ekonomi  perberasan nasional. Peranan beras yang sangat khusus
merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap
perberasan masih  dilakukan. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi
perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas
melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan baik yang
menyangkut aspek pra produksi, proses produksi, serta pasca produksi. Salah
satu lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk menangani masalah
pasca produksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi
adalah Badan Urusan Logistik (Bulog).
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Secara tegas pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan
pembelian hasil panen petani. Namun pemerintah juga menyediakan outlet
bagi hasil pengadaan tersebut, yaitu pembelian hasil panen dengan harga
dasar yang lebih tinggi dari harga pasar diimbangi dengan penyediaan dana
murah kredit likuiditas. Untuk mengendalikan harga beras saat paceklik
yang lebih murah dari harga pasar, pemerintah juga memberikan jaminan
atas kerugian yang timbul dari operasi tersebut. Demikian pula dengan upaya
menjaga stabilitas harga domestik, selain dengan operasi pasar juga
disediakan instrumen monopoli impor. Guna memeratakan stok antar daerah,
Bulog  juga membangun jaringan pergudangan di daerah produsen dan
konsumen yang  tersebar di sekitar 1.500 lokasi gudang dengan kapasitas
sekitar 3,5 juta ton.

Meskipun Bulog sukses dalam menjalankan tugas yang diberikan
pemerintah, namun kritik terhadap hasil yang dicapai akibat kebijakan tersebut
juga muncul. Kritik tersebut antara lain berupa dampak yang timbul terhadap
kesejahteraan petani padi yang belum banyak meningkat, seperti tercermin
dari nilai tukar  petani yang masih rendah akibat pengendalian harga beras
konsumen yang ketat.  Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji
kaitan antara kebijakan HPP, peran Bulog dan tingkat kesejahteraan petani.

4.2. Pembahasan
A. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus
dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu
hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun
dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya
UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi
manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi
kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan
kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak
sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi
kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat
meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa.

Bagi Indonesia, pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan
ini merupakan makanan pokok utama.  Pengalaman telah membuktikan
kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya
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kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang
berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial
yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Nilai strategis
beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting.
Beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (penyerapan
tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan), lingkungan
(menjaga tata guna air dan udara bersih) dan sosial politik (perekat bangsa,
ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan
gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin.

Pemerintah sepertinya mengalami kesulitan dalam menganalisis soal
perberasan, karena: Pertama, pangan atau beras di Indonesia sering
dihadapkan pada berbagai paradoksal, seperti sekeping uang dengan dua
sisi berbeda. Negara kita disebut gemah ripah loh jinawi, tetapi beras masih
impor. Produksi padi yang sukses dan melimpah membuat pemerintah senang,
tetapi petani sering susah karena harga turun saat panen. Di satu sisi, di
sana-sini berita banjir hampir selalu terdengar, tetapi di daerah lain tanaman
padi kekurangan air; Kedua, wilayah pertanaman padi tidak merata, bahkan
lebih terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya provinsi di Jawa dan
Sulawesi Selatan) sehingga memunculkan masalah distribusi jika beras mau
diangkut ke semua wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalam waktu relatif
sama, daerah tertentu cukup beras, tetapi daerah lain kekurangan beras;
Ketiga, petani penghasil beras sebagian besar bukan hanya petani kecil,
tetapi juga jutaan partisipasi buruh tani. Di sini muncul masalah harga. Jika
harga beras tinggi, usaha tani padi meraih untung besar, tetapi buruh tani
dan konsumen (terutama yang miskin) perlu harga rendah. Maka muncul
kontradiksi pengaturan harga. Kebijakan yang propetani, proburuh tani, dan
prokonsumen miskin yang jumlahnya jutaan menjadi tuntutan; Keempat,
karena diperlakukan istimewa, beras seakan sebagai penentu banyak hal.
Beras dipakai sebagai dasar penentuan kriteria kemiskinan, upah minimum
regional, inflasi, status sosial masyarakat, dan lainnya. Dengan demikian,
bila ada masalah beras, cepat berdampak pada kehidupan masyarakat;
Kelima, kini beras benar-benar dianggap sumber utama kecukupan pangan.
Cara pandang kebanyakan masyarakat, belum makan kalau belum makan
nasi meski sebenarnya kenyang karena makanan yang lain. Jadi, diperlukan
perubahan cara pandang atau perubahan budaya bahwa kecukupan pangan
bukan berarti bersumber pada beras, tetapi dari sumber pangan lain.
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Kondisi ini membawa konsekuensi yaitu kebijakan pangan Indonesia
harus menempatkan kebijakan perberasan (rice policy) sebagai salah satu
pilar utamanya. Sejak tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan empat
kali kebijakan perberasan dalam bentuk Instruksi Presiden tentang Kebijakan
Perberasan, yaitu Inpres No. 2/2005; Inpres No. 13/2005; Inpres No. 3/
2007; dan terakhir sebelumnya melalui Inpres no 1/2008 pada bulan Maret
2008. Serangkaian kebijakan tersebut telah menghasilkan:
1. Peningkatan produksi hingga 4,9% tahun 2007 dan 5,5% tahun 2008

sehingga Indonesia diperhitungkan telah mencapai swasembada beras
dengan memproduksi 38,6 juta ton beras pada saat kebutuhan untuk
konsumsi dan stok sekitar 37 juta ton.

2. Stabilitas harga beras dalam negeri yang terjaga, pada saat terjadi gejolak
harga pangan dunia selama tahun 2008 termasuk beras. Data selama
2008 menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga diluar negeri untuk
beras umum 112 kali lebih besar dibanding harga dalam negeri dan untuk
beras medium diluar negeri 31 kali lebih fluktuatif dibanding dalam negeri.

3. Stok pemerintah yang dikelola Bulog pada akhir tahun 2008 ini mencapai
1,4 juta ton, dalam bentuk beras kualitas medium maupun kualitas
premium.

4. Menyalurkan beras bersubsidi bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran dengan
penyaluran sebanyak 3,16 juta ton (per 22 Des 2008).

Kebijakan perberasan mempunyai beberapa tujuan. Yang paling berat
adalah tujuan proteksi pendapatan petani. Tujuan ini masih diutamakan oleh
menteri pertanian. Akan tetapi, tujuan ini tidak (bisa) didukung oleh anggaran
yang sesuai. Tujuan yang lebih praktis adalah keperluan pembelian beras
untuk berbagai keperluan pemerintah. Keperluan yang paling besar adalah
untuk raskin (beras untuk keluarga miskin). Setiap keluarga yang berhak
mendapat 20 kg sebulan dengan harga Rp 1000 sekilo. Praktek dari
penyaluran raskin ini tidak terlalu efektif. Di tingkat  lapang (misalnya bagi
lurah) sukar untuk membedakan yang miskin dan yang tidak miskin. Oleh
karena itu secara rata-rata setiap keluarga menerima kurang dari 20 kg dan
harganya juga ditambah biaya pengangkutan dan administrasi.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kebijakan perberasan tersebut
ditengah perkembangan situasi nasional dan global, terutama untuk menjaga
dan meningkatkan pendapatan petani dengan tetap menjaga stabilitas
ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan
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ekonomi pedesaan, pemerintah menetapkan Kebijakan Perberasan yang
dikenal dengan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan
kebijakan HPP, pemerintah membeli sejumlah tertentu gabah/beras petani
pada harga yang relatif tinggi dibanding dengan harga pasar dengan maksud
untuk mengangkat harga gabah/beras di tingkat petani terutama pada saat
panen raya. Dalam implementasi kebijakan HPP, pemerintah hanya
menetapkan harga pembelian dan tidak mempunyai kewajiban untuk membeli
seluruh ekses suplai gabah/beras petani (sebagaimana kebijakan harga dasar)
karena kemampuan keuangan pemerintah yang sangat terbatas. Salah satu
kelemahan kebijakan ini adalah tidak ada kewajiban pemerintah untuk
membeli gabah petani, dan harga yang ditetapkan dalam kebijakan HPP ini
adalah di tingkat penggilingan, bukan di tingkat petani

B. Peran Bulog
Sebagai salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan

stabilitasi harga beras, Bulog telah menjalankan fungsinya selama tiga puluh
tahun. Melalui PP No. 7/2003, menetapkan Bulog sebagai perusahaan umum.
Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, Perum Bulog telah mendukung
program-program prioritas pemerintah seperti penanganan rawan pangan
dan penggembangan distribusi melalui program beras untuk keluarga miskin
(Raskin) sejak tahun 1998. Lebih dari itu, peran yang tidak kalah pentingnya
adalah menjaga stabilitas harga melalui kegiatan pembelian gabah dan beras
petani sebagai upaya menyeimbangkan supply-demand beras di pasar,
sehingga petani dapat menjual produknya dengan harga wajar dan
menguntungkan pada saat panen.

Menurut Inpres Nomor 13 Tahun 2005, ada tiga tugas pokok Perum
Bulog dalam tatanan kebijakan nasional, yaitu: Pertama, pelaksanaan
pembelian gabah oleh pemerintah secara nasional dengan harga sesuai harga
pembelian pemerintah (HPP); Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras
untuk rakyat miskin (raskin); Ketiga, pengelolaan cadangan beras
pemerintah. Tiga tugas pokok tersebut tampaknya belum mampu
dilaksanakan oleh Perum Bulog dengan baik. Artinya, masih ada
ketimpangan antara Perum Bulog dengan realitas di lapangan. Selama ini
ada kesan bahwa kebijakan pemerintah kurang bisa diterjemahkan dengan
baik oleh Bulog. Keinginan pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani
tidak diikuti dengan kemampuan Bulog untuk menyerap gabah dan beras
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langsung dari petani pada harga HPP yang ditetapkan, terutama pada saat
musim panen.

Bulog telah lama dilibatkan dalam logistik pangan, khususnya beras.
Tugas lembaga ini berkisar pada penyediaan pangan dengan harga terjangkau
di seluruh wilayah Indonesia, serta mengendalikan harga pangan di tingkat
konsumen maupun produsen. Manajemen logistik yang awalnya merupakan
pendekatan militer, berangsur-angsur berubah menjadi logistik pangan yang
mempertimbangkan efisiensi dan biaya. Mula-mula sebagai lembaga logistik
LPND yang rancu sehingga bentuk lembaga perlu dikoreksi. Kerancuan itu
meliputi Bulog sebagai LPND tidak seharusnya mendapat fasilitas kredit
bank (KLBI), dan berbeda dalam pertanggungjawaban keuangan, serta
struktur organisasi.  Sampai 1995, pegawai Bulog diperlakukan sebagai
pegawai swasta, karena tidak dibiayai oleh APBN.

Perkembangan dan perjalanan Bulog mengalami banyak perubahan.
Awalnya, lembaga ini yang dibentuk pada 1967 berdasarkan Keputusan
Presidium Kabinet, dengan tugas pokok untuk menyediakan pangan untuk
memperkuat Pemerintah Orde Baru. Kemudian dirubah pada 1978, untuk
mendukung pembangunan pangan multikomoditas. Pada 1993, waktu Kepala
Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan, tanggung jawab Bulog
diperluas yaitu sebagai koordinator pembangunan pangan dan peningkatan
mutu gizi. Sejak Krismon 1997, peran dan tugas Bulog berubah secara drastis,
seiring dengan komitmen Pemerintah dengan IMF yang tertuang dalam
berbagai LOI. Di era reformasi yang dimulai sejak 1998, terjadi begitu banyak
perubahan lingkungan strategis baik yang datangnya dari dalam negeri,
maupun dari luar negeri serta tuntutan publik sehingga mendorong Bulog
harus berubah secara menyeluruh.

Perubahan ini didorong oleh banyak hal tetapi yang terpenting adalah:
Pertama; perubahan kebijakan pangan Pemerintah dan perubahan mandat
Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras,
penghapusan monopoli impor atau hak-hak khusus impor sebagai STE (state
trading enterprise) seperti yang tertuang dalam berbagai Keppres dan SK
Menperindag sejak 1998. Kedua; berlakunya berbagai UU baru, khususnya
UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan UU No.22/1999
tentang Otonomi Daerah. Sejumlah ahli berpendapat bahwa stok pangan
nasional harus dilaksanakan secara terpusat, dan pangan harus dipakai
sebagai sarana perekat nasional bukan sebaliknya. Ketiga; masyarakat luas
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menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan
dengan tuntutan reformasi, bebas dari pengaruh partai politik. Semakin
terbukanya kebebasan pers dan meningkatnya  demokrasi, sehingga kontrol
masyarakat atas Bulog menjadi lebih besar. Pada umumnya, masyarakat
menghendaki agar Bulog menjadi lembaga yang efisien, transparan dan
mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat;
perubahan ekonomi global khususnya adanya WTO, serta pengaruh lembaga
internasional khususnya IMF sebagai prasyarat tentang Bulog dalam LOI
(letter of inted) yang dibuat sejak 1997 sampai dengan 2000. WTO
mengharuskan penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Semua bentuk
NTB (Non-Tariff Barrier) seperti monopoli, larangan perdagangan, dirubah
menjadi TB (Tariff Barrier), serta perlunya membuka pasar dalam negeri.

C. Tingkat Kesejahteraan Petani
Kebijakan peningkatan kesejahteraan petani padi mempunyai arti yang

sangat strategis, mengingat peranan beras dalam perekonomian Indonesia
masih cukup besar. Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai
peranan tersebut, yaitu (1) Usahatani padi menghidupi sekitar 20 juta
keluarga petani dan buruh tani serta menjadi urat nadi perekonomian
pedesaan, khususnya di pulau  Jawa; (2) Permintaan terhadap komoditas
beras terus meningkat seiring dengan peningkatan penduduk serta belum
berhasilnya program diversifikasi pangan; (3) Produksi beras di Indonesia
masih menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif sebagai akibat dari
bencana alam, serangan hama dan penyakit serta kenaikan harga pupuk
dan pestisida; dan (4) Usahatani padi masih menjadi andalan dalam
penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Tingkat kesejahteraan petani berhubungan dengan struktur pasar gabah/
beras yang tidak adil. Struktur pasar gabah/beras sangat jauh dari sistem
persaingan sempurna, karena karakter penguasaan informasi pasar dan
informasi jaringan yang asimetris. Akses petani padi terhadap pasar amat
kecil, sehingga sulit bagi petani memperoleh harga secara penuh, seperti
tercantum dalam HPP.
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D. Kaitan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Peran
Bulog dan Tingkat Kesejahteraan Petani
Kebijakan HPP yang baru melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres)

nomor 8 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Kebijakan Perberasan
yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009, dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 4.1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Inpres 8/2008, Berlaku 1
Januari 2009

Sumber: Kementrian Koordintari Bidang Perekonomian, (http://
www.ekon.go.id/content/view/337/184)

Mulai 1 Januari 2009 pemerintah menaikkan HPP gabah di tingkat
petani, yaitu harga Gabah Kering Panen (GKP) dinaikkan sebesar 9,1 persen
dan harga Gabah Kering Giling (GKG) naik sebesar 7,2 persen. Dengan
demikian harga GKP yang semula Rp 2.240, naik menjadi Rp 2.400 per kg,
sedang harga GKG naik dari Rp 2.400 menjadi Rp 3.000 per kg (Kedaulatan
Rakyat, 2 Januari 2009). Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai
pemerintahan sekarang ini, pemerintah setiap tahunnya menetapkan kenaikan
harga pembelian gabah petani. Ada dua makna dari kenaikan HPP tersebut
yaitu:
1. Kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah jika efektif

diimplementasikan merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial
terhadap para petani dimana harga gabah yang diterima petani akan
terjaga pada tingkat yang menguntungkan untuk berproduksi terlebih-
lebih ketika harga barang-barang naik seiring dengan kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai jaring pengaman, HPP
menjamin bahwa harga tidak dibiarkan jatuh tanpa batas sekalipun terjadi
panen raya serentak. Jaminan itu eksis dalam wujud kesediaan
pemerintah, melalui Perum Bulog, untuk membeli gabah petani pada
HPP yang ditetapkan tersebut;

74



2. Secara makro kebijakan harga pembelian pemerintah akan berimplikasi
pada terjaganya motivasi petani untuk meningkatkan produksi beras,
karena terjaminnya insentif harga bagi petani pada saat-saat krusial
yakni saat panen raya yang mana jika dibiarkan pada mekanisme pasar
begitu saja maka harga yang terbentuk di pasar bersifat disinsentif bagi
petani. Dengan demikian keberadaan HPP akan membantu tercapainya
target pencapaian swasembada beras. (Erizal Jamal, 2008)

Realita dalam dunia nyata pertanian padi/beras tidaklah demikian.
Fenomena yang sering terjadi adalah harga pembelian pemerintah tidak bisa
berfungsi sebagai jaring pengaman pada saat panen raya.  Ada beberapa
sebab yang bisa menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi:
1. Adanya kendala institusional yang menyebabkan kebijakan ini gagal

dinikmati petani.  Kendala institusional tersebut adalah antara lain;
a. Adanya kesenjangan waktu antara kepentingan petani akan HPP

dan implementasi HPP di lapangan, contoh yang paling aktual
fenomena ini adalah kasus keputusan penetapan HPP yang baru
terjadi baru-baru ini. Aplikasi kenaikan HPP baru seharusnya sudah
berfungsi pada saat puncak panen raya yakni bulan Februari-April,
tetapi fakta kebijakan baru ini baru bisa ditetapkan menjelang akhir
April.  Akibatnya ketika implementasinya yang bisa menikmati
kenaikan HPP adalah para tengkulak dan pedagang.  Karena petani
umumnya tidak menyimpan gabah. Semua gabah mereka dijual pada
saat panen raya, sehingga pada bulan-bulan itu kalaupun mereka
masih memiliki gabah pastilah jumlahnya hanya sedikit karena puncak
panen telah berlalu.  Yang bisa menikmati harga baru tersebut
tentulah pihak-pihak yang masih menyimpan gabah atau beras, dan
mereka itu tidak lain adalah tengkulak dan pemilik penggilingan dan
pedagang beras (Sudi Mardianto dan Mewa Ariani, 2009);

b. Kenaikan HPP akan diikuti dengan kenaikan harga input produksi
seperti pupuk, benih dan obat-obatan dan lahan pertanian yang dimiliki
atau digarap petani itu sangat sempit sehingga hasil produksinya
sangat rendah. Akibatnya, petani kita sekarang ini di samping sebagai
produsen beras (karena menanam padi), tetapi juga sebagai
konsumen beras karena harus membeli beras di pasar untuk
mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Dengan demikian
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kehidupan keluarga petani itu sudah tidak dapat lagi menggantungkan
diri dari hasil usahataninya yang sangat kecil itu;

c. Petani pada umumnya menjual dalam bentuk gabah, padahal
sebagian besar yang diserap Bulog adalah dalam bentuk beras.
Pengalaman sepanjang tahun 2007 lalu  pengadaan beras Bulog
untuk Cadangan Beras Pemerintah dalam bentuk gabah hanya
sekitar 18% (252.907 ton) dan yang terbesar (82%) dalam bentuk
beras yakni sebesar 1.146.721 ton. Hal ini terjadi karena Bulog
dihadapkan pada kendala institusional yaitu tidak bisa akses langsung
kepada para petani.  Para mitra Bulog seperti para pemilik
penggilingan beras   yang membeli gabah petani dengan harga HPP,
selanjutnya mereka olah menjadi beras dan dijual ke Bulog dengan
harga HPP beras. Bulog tidak mampu jemput bola langsung ke petani
tanpa perantara karena Bulog tidak punya anggaran. Anggaran yang
disediakan negara hanyalah untuk membeli seharga harga pembelian
pemerintah tidak masuk di dalamnya komponen biaya transportasi,
akomodasi, sumberdaya manusia dan distribusi dari tingkat petani
ke gudang-gudang Bulog (Benni Setiawan, 2009);

2. Adanya kendala struktural yang menyebabkan kenaikan harga output
tersebut tidak mampu memacu produktivitas petani, yang selanjutnya
karena tidak naiknya produktivitas  juga berarti tidak meningkatnya
pendapatan mereka. Kepemilikan lahan yang sempit adalah kendala
struktural yang menyebabkan petani tidak mampu memanfaatkan
kenaikan harga  tersebut untuk meningkatkan produktivitas  usahatani. 
Sebagaimana yang diketahui rata-rata luas lahan perkapita pertanian
kita  hanya mencapai 0,09 ha, dan sekitar 53% dari rumahtangga  tani
menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.  Data PATANAS  di Jawa
menunjukkan  gambaran yang lebih drastis lagi, dimana  sekitar 88%
rumahtangga hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.  Data Sensus
Pertanian, jumlah petani gurem (luas garapan kurang dari 0,5 ha)
meningkat dari 10,8 juta KK (kepala keluarga) tahun 1993 menjadi 13,7
juta KK tahun 2003.

Bustanul Arifin (2009) mengatakan bahwa HPP tidak lagi untuk
memberi insentif dan perlindungan harga usahatani padi, tetapi hanya
memenuhi kebutuhan administratif. Sejak dua tahun lalu kebijakan HPP
sekadar memenuhi kebutuhan administrasi anggaran perberasan. Misalnya,
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terkait berapa besaran anggaran pangan yang harus dikeluarkan untuk
pengadaan beras Perum Bulog, dan bagaimana caranya agar Bulog tetap
bisa menyerap beras sesuai target. Pada kenyataannya, HPP bukan lagi
sebagai harga dasar yang dimainkan jika harga gabah dan beras petani
jatuh, tetapi sekadar sebagai harga referensi. Oleh karena itu, jatuhnya harga
gabah dan beras di tingkat petani tidak langsung direspons serius oleh
pemerintah. Misalnya, dengan memberikan kompensasi jika harga gabah
dan beras jatuh di bawah HPP. Jadi, kebijakan HPP adalah kebijakan
pelengkap, karena kebijakan ini baru bisa efektif untuk membantu
menciptakan  kesejahteraan petani jika sebelumnya telah eksis terlebih dulu
kebijakan-kebijakan yang menghilangkan kendala struktural petani untuk
mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya. Bustanul Arifin, 2009)

HPP yang ideal sesuai harapan petani, menurut Jacobus (2009),
seharusnya untuk GKG Rp 3.250 per kg dan beras Rp 5.100 kg. Namun,
karena pemerintah tidak bersedia menaikkan setinggi itu, maka pemerintah
harus memberi kompensasi agar kesejahteraan petani dapat meningkat.
Kompensasi itu antara lain berupa sarana pengeringan, agar pada panen
musim rendeng kualitas gabah petani dapat ditingkatkan, sehingga harga
jual berasnya menjadi relatif tinggi. Selain itu, petani membutuhkan peralatan
pascapanen seperti alat perontok, terpal, dan fasilitas penyimpanan.
Pemberian subsidi dalam jumlah besar dan bersifat langsung, khususnya
kepada petani dengan lahan garapan 0,25 hektar ke bawah. Subsidi itu berupa
benih, pupuk, dan obat-obatan yang diberikan gratis dan mudah diakses.

Instrumen kebijakan HPP ini harus menjadi satu kesatuan dengan
instrumen kebijakan perberasan lainnya. Elemen lain dari Inpres yang
sebenarnya harus dilaksanakan adalah peningkatan produktivitas dan kualitas
padi, peningkatan efisiensi produksi, diversifikasi usaha, penanganan
pascapanen, dan perdagangan internasional.

Ada dua pendekatan yang bisa ditempuh untuk mengatasi kendala
struktural petani ini yakni:
1. State Approach (melalui intervensi negara) yang sering disebut kalangan

pakar dengan kebijakan reformasi agraria (land reform policy).  Melalui
kebijakan ini negara turun langsung  memberikan aset penting usahatani
(lahan) dengan luas lahan yang secara skala ekonomi menguntungkan
untuk dikelola. Sesungguhnya kita telah punya pengalaman panjang
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melakukan kebijakan land reform policy untuk pertanian ini yakni melalui
kebijakan transmigrasi dan kolonisasi (bentuk transmigrasi di era
penjajahan Belanda).  Walaupun kebijakan transmigrasi dan kolonisasi
di masa dahulu lebih dititik tekankan pada aspek pengurangan kepadatan
penduduk di pulau Jawa, tetapi kebijakan tersebut terlepas dari berbagai
kelemahannya telah mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru
ekonomi pertanian di luar Jawa, dimana daerah-daerah transmigrasi
dan kolonisasi tersebut, saat ini juga banyak yang merupakan daerah-
daerah sentra produksi pertanian khususnya padi. 

2. Market approach (sentuhan mekanisme pasar), melalui upaya
konsolidasi lahan melalui mekanisme corporate farming.  Lahan-lahan
pertanian yang sempit yang saling berdekatan dikonsolidasi  menjadi
satu hamparan  yang luasnya menjadi puluhan bahkan ratusan hektar.  
Pemerintah bisa membantu terbentuknya hubungan yang menguntungkan
semua fihak yang terlibat, dengan cara menghubungkan sekelompok
petani yang memiliki lahan yang saling berdekatan dengan pengusaha
pertanian yang bonafid dengan track record  agribisnis yang diakui untuk
bekerja sama melalui pola kemitraan yang bersifat win-win solution.
Corforate Farming ini dilakukan dengan MoU yang jelas antara
pengusaha sebagai pengelola  proyek dengan para petani sebagai
rekanan mereka.  Pemerintah berposisi sebagai wasit  agar dalam
realisasi MoU tersebut tidak terjadi  kerugian salah satu pihak akibat
wanprestasi (ingkar janji) baik dari pengusaha ataupun petani.

Bulog masih perlu bermitra dengan suatu lembaga, seperti koperasi
pertanian, atau perusahaan dagang. Mereka inilah yang akan menjadi ujung
tombak pembelian gabah petani, baik untuk memenuhi stok pemerintah
maupun untuk dikirimkan kepada distributor dan pasar beras di kota-kota
besar. Buruknya akses petani kepada pedagang besar dan Bulog sebenarnya
dapat ditanggulangi dengan upaya bridging yang lebih efektif, misalnya
dengan kerja kelompok dan peningkatan peran organisasi petani dan lembaga
swadaya masyarakat yang peduli kepada kesejahteraan petani. Bulog juga
dapat bekerjasama dengan Departemen Pertanian dalam penyediaan
varietas bibit unggul, yang diharapkan mampu menggenjot peningkatan
produksi beras nasional. Varietas bibit unggul mendesak diadakan di tengah
semakin sempitnya lahan pertanian (Hatta Sunanto, 2009).
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Untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi, petani harus didorong
untuk menjual beras, bukan gabah. Oleh karena itu perlu dikembangkan
industri penggilingan padi modern skala kecil di pedesaan, sehingga diharapkan
dapat mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah. Dengan menjual
beras, maka nilai tambah pengolahan padi akan menjadi milik petani, selain
memperpendek rantai pemasaran, sekaligus mempersempit disparitas antara
harga gabah dan harga beras. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan
petani, perlu terus dilanjutkan kebijakan yang tidak terlalu bias untuk komoditi-
komoditi. Dengan pertimbangan kecilnya penguasaan lahan petani, kebijakan
bias akan mengurangi kesempatan petani untuk meningkatkan pendapatan
dan memperbaiki kesejahteraan. Tantangan kita ke depan adalah perlu
terwujud pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi berpihak kepada upaya
penanggulangan kemiskinan (pro-poor growth). Mengingat sebagian besar
rumah tangga miskin tergantung pada sektor pertanian dan tinggal di
pedesaan maka investasi pada berbagai infrastruktur pertanian, seperti
perbaikan kualitas lahan, perbaikan proses dan fasilitas pasca panen,
penguatan kelembagaan ekonomi petani dan sebagainya berdampak sangat
nyata pada pertumbuhan ekonomi dengan dampak pemerataan lebih besar.

Solusi lain yang bisa diberikan terkait dengan kebijakan HPP dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan patani yaitu: Pertama, terapkan paham
pareto optimum, artinya kebijakan perberasan kita, apa pun alasannya, harus
memuaskan produsen (petani) dan konsumen (terutama petani, buruh tani,
penduduk miskin), serta konsumen lain. Karena itu, pemuasan ini harus
dinikmati mereka yang paling besar terkena dampak negatif apabila ada
kenaikan harga beras; Kedua, lakukan instrumen fiskal sebagai kebijakan
(misalnya melalui perpajakan), tetapi harap diingat, fluktuasi harga pangan
sering sulit diprediksi; Ketiga, mulai sekarang hentikan keistimewaan beras
sebagai alat ukur; Keempat, giatkan diversifikasi pangan. Kelima, adakan
gerakan nasional kurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan pangan
berserat yang lain, seperti sereal dan jagung (Suswono, 2008).

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga menjadi hal terpenting
dalam menjaga stabilitas harga gabah. Kelompok tani atau gabungan
kelompok tani akan mempunyai kekuatan mengambil bantuan modal untuk
menunda penjualan sehingga penjualan gabah dapat ditahan saat musim
panen. Pada saat kebutuhan pasar meningkat dan harga naik, petani menjual
hasil panennya.
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4.3. Penutup
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus

dipenuhi setiap saat. Kondisi ini membawa konsekuensi yaitu kebijakan
pangan Indonesia harus menempatkan kebijakan perberasan (rice policy)
sebagai salah satu pilar utamanya. Pemerintah menetapkan kebijakan HPP
yang bertujuan untuk menyangga harga gabah agar tidak anjlok terutama
pada saat  musim panen raya melalui intervensi peningkatan permintaan
atau pembelian gabah. Harapannya adalah terjadi peningkatan pendapatan
petani melalui peningkatan laba usahatani.

Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil dua kebijakan yang penting,
yaitu (1) pada tingkat harga berapa yang tetap dapat melindungi kepentingan
konsumen namun tetap menjaga dan memberi insentif yang cukup bagi petani
untuk tetap berproduksi; (2) dan bagaimana bisa memperoleh kepastian
bahwa harga yang stabil akan mampu memenuhi tujuan harga pangan yang
wajar dan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena
itu, pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan Bulog (sebagai operator),
sehingga program Bulog untuk meningkatkan ketahanan pangan dan
peningkatan kesejahteraan petani dapat tercapai.
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BAB V
PERKEMBANGAN DAN MANAJEMEN
AGRIBISNIS KARET

5.1. Perkembangan Komoditas Karet
Karet memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian

Indonesia. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Bahkan,
Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan mengungguli hasil
dari negara-negara lain dan negara asal tanaman karet sendiri yaitu daratan
Amerika Selatan. Posisi Indonesia sebagai produsen karet nomor satu di
dunia akhirnya terdesak oleh dua negara tetangga yaitu Malaysia dan
Thailand. Mula-mula Malaysia menggeser posisi Indonesia ke nomor dua.
Tetapi, secara tak terduga Thailand menyodok Malaysia dan kini menjadi
produsen karet terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia hingga saat ini tetap
bertahan pada posisi kedua. Posisi ketiga diduduki Malaysia yang terlempar
dari posisi satu dan dua. Sampai sekarang, tiga negara ini tetap menguasai
pasar karet dunia (Adhy Basar Parhusip, 2008).

  Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk
pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan
Kalimantan.   Total luas perkebunan karet di Indonesia hingga saat ini berkisar
3 – 3,5 juta hektar terluas di dunia (Tim Penulis PS, 2008).  Diantaranya
85% merupakan perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% perkebunan
besar negara serta 8% perkebunan besar milik swasta.

Kebutuhan dunia terhadap karet terus meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan berkembangnya industri yang menggunakan bahan baku karet
di negara-negara maju. Negara-negara konsumen karet terbesar adalah
Amerika Serikat, Cina, Jepang dan negara-negara Eropa. Berdasarkan kajian
yang dilakukan oleh Universitas Free Belanda, pada tahun 2020 mendatang
kebutuhan karet dunia mencapai lebih dari 25 jta ton dan 13, 472 juta ton
diantaranya karet alam. Padahal, kemampuan negara-negara produsen karet
alam untuk memenuhinya hanya sekitar 7,8 juta ton sehingga masih kurang
5,654 juta ton. Bagi Indonesia, meningkatnya kebutuhan dunia terhadap karet
alam memberikan harapan cerah karena peluang untuk mengisi pasar
internasional masih terbuka lebar.

82



Tabel 5.1. Luas Areal Karet Menurut Propinsi di Seluruh Indonesia, 2002-
2006 (Hektar).

Sumber  : http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/bun/2006/LA-Karet06.
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Luas area pertanaman karet di Indonesia terus mengalami penurunan
sejak tahun 1999 hingga tahun 2004. Peningkatan luas area pertanaman
karet baru terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 3,279,391 Ha. Pada tahun
2006, luas area pertanaman karet mengalami peningkatan yang rendah yaitu
30,081 Ha (0,69%).

Terdapat 3 jenis perkebunan karet yang ada di Indonesia, yaitu
Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN)  da Perkebunan
Besar Swasta (PBS). Dari ketiga jenis perkebunan tersebut, PR mendominasi
dari luas lahan yang mencapai 2,84 juta hektar atau sekitar 85% dari lahan
perkebunan karet. Dengan sedemikian luasnya perkebunan karet yang
dikelola rakyat, keterkaitan penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber
pendapatan rakyat diharapkan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang
terpadu. Perkebunan besar diharapkan dapat menjalin program kemitraan
dengan petani agar nilai tambah dari pengelolaan perkebunan rakyat dapat
optimal diantaranya dengan kemitraan di bidang pemasaran, pembinaan
produksi hingga pembiayaan yang berkesinambungan.

Tabel 5.2. Luas Lahan dan Produksi Karet

Pertumbuhan lahan PR dalam 3 (tiga)  tahun terakhir menunjukkan
penurunan sebesar 26% dari sebelumnya seluas 3,85 juta hektar di tahun
2005. Peralihan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu
faktor menurunnya area karet. Peralihan tersebut dipicu dengan
meningkatnya harga CPO di pasar dunia yang sejak tahun 2003 berada di
kisaran US$ 500 per ton bahkan di tahun 2007 harga CPO mencapai US$
800 per ton. Kenaikan harga CPO internasional relatif lebih baik dari
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pergerakan harga karet. Pada 2001, harga karet baru mencapai sekitar
US$ 0.50 cent per kg yang terus merangkak naik menjadi sekitar US$ 0.90
cent per kg di tahun 2003. Pada 2007, harga karet mencapai kisaran US$ 2
per kg, yang berarti mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pergerakan
kenaikan harga relatif CPO dan karet tersebut sedikit banyak mempengaruhi
kecenderungan petani dalam melakukan peralihan lahan mereka. Sebagai
dampak peralihan lahan tersebut maka ke depan perkebunan karet  juga
dititikberatkan kepada perluasan lahan perkebunan. Perluasan lahan
dilakukan mengingat konversi perkebunan membutuhkan waktu yang cukup
lama dan  sustainability hasil diharapkan dapat terjaga apabila terjadi
pergerakan harga dari komoditas perkebunan lainnya.

Produksi karet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan
sejak tahun tahun 2001 hingga 2006. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun
2004 dimana pada tahun tersebut produksi karet Indonesia meningkat 273,469
Ton (15.26%). Namun pada tahun 2005 hingga 2006, peningkatan produksi
karet Indonesia terus mengalami penurunan, yaitu 205,074 Ton (9.93%)
pada tahun 2005 dan 96,173 Ton (4.24%) pada tahun 2006 (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Produksi Karet di Indonesia Tahun 1999-2009

Tahun Produksi (Ton) Peningkatan per tahun (%) ***) 
1999 1,604,359   
2000 1,501,428 -6.42 
2001 1,607,461 7.06 
2002 1,630,359 1.42 
2003 1,792,348 9.94 
2004 2,065,817 15.26 
2005 2,270,891 9.93 

   2006 *) 2,367,064 4.24 
    2007 **) 2,453,327 3.64 
    2008 **) 2,538,192 3.46 
    2009 **) 2,622,836 3.33 

Sumber: http://agribisnis.deptan.go.id/Pustaka/Buletin%20Agsts.doc   
Catatan:   *) = Angka sementara 
                **) = Angka estimasi dengan model double exponential     
                          smoothing 
             ***) = Diolah 

Berdasarkan hasil perkiraan sementara untuk tahun 2007 hingga tahun
2009, tingkat produksi karet di Indonesia masih akan terus mengalami
peningkatan sebanyak 86263 Ton (3.64%) pada tahun 2007; 84,865 Ton
(3.46%) pada tahun 2008 dan 84,644 Ton (3.33%) pada tahun 2009.
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Grafik 5.1. Produksi Karet di Indonesia
Sumber :http://agribisnis.deptan.go.id/Pustaka/Buletin%20Agsts.doc

Tingkat produktivitas karet Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun
2006 mengalami fluktusi mengikuti perkembangan luas area dan tingkat
produksi karet. Fluktuasi yang sangat menonjol terjadi antara tahun 2003
hingga tahun 2006. Antara tahun 2002 hingga 2003 terjadi peningkatan
produktivitas sebesar 0.05 Ton/Ha (10.88%).

Tabel 5.4. Produktivitas Karet di Indonesia

Tahun Produktivitas(Ton/Ha) 
Peningkatan per tahun (%) 

***) 
1999 0.45   
2000 0.45 -0.24 
2001 0.48 7.95 
2002 0.49 2.23 
2003 0.54 10.88 
2004 0.63 16.24 
2005 0.52 -17.82 

   2006 *) 0.54 3.52 
    2007 **) 0.73 35.43 
    2008 **) 0.58 -20.82 
    2009 **) 0.76 30.81 

Sumber: http://agribisnis.deptan.go.id/Pustaka/Buletin%20Agsts.doc      
Catatan:   *) = Angka sementara 
  **) = Angka estimasi dengan model double exponential   
                          smoothing 
            ***) = Diolah 
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Peningkatan produktivitas tersebut terus berlanjut pada tahun 2004
yaitu sebesar 0.09 Ton/Ha (16.24%). Namun pada tahun 2005 terjadi
penurunan tingkat produktivitas 0.11 Ton/Ha (-17.82%). Berdasarkan hasil
perkiraan sementara untuk tahun 2007 hingga tahun 2009, tingkat
produktivitas karet di Indonesia masih terus akan mengalami fluktuasi yang
cukup tinggi. Pada tahun 2007 diperkirakan akan terjadi peningkatan
produktivitas sebesar 0.19 Ton/Ha (35.43%). Sementara pada tahun 2008
diperkirakan akan terjadi penurunan produktivitas sebesar 0.15 Ton/Ha
(-20,82%). Dan pada tahun 2009 diperkirakan produktivitas karet akan
kembali meningkat sebesar 0.18 Ton/Ha (30.81%).
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Grafik 5.2. Produktivitas Karet di Indonesia
Sumber :http://agribisnis.deptan.go.id/Pustaka/Buletin%20Agsts.doc

Ekspor karet berdasarkan kelompok produk terdiri dari 14 jenis HS ,
dan dari  ke 14 jenis ini tabel tersebut diatas terlihat bahwa komposisi ekspor
Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2006 masih sebagian besar didominasi
karet jenis Standard Indonesian Rubber (SIR) 20. Jenis lain yang  cukup
besar juga adalah smoked Sheets. Ekspor Kedua jenis karet ini pada tahun
2006 masing –masing sebesar 1 656 775 ton dan 273 452 ton senilai 3177493
$ U dan 520 449 257$ US. Data tabel ekspor karet sesuai dengan jenis HS
terdapat pada Tabel 5.5.
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Tabel 5.5. Volume Ekspor Karet Indonesia, 2000 - 2009

KODE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Δ  

PRODUK                     
2000 - 
2005  

X1 
   

1,028  
    

96  
    

1,692  
    

7,388  
   

2,845  
    

22  
   

-   
    

1,570  
   

1,496  
    

1,421  348 

X2 
   

-   
    

-   
    

534  
    

803  
   

449  
    

1,150  
   

2,389  
    

2,101  
   

2,436  
    

2,772  54 

X3 
   

55  
    

335  
    

2,033  
    

3,028  
   

174  
    

-   
   

-   
    

419  
   

323  
    

226  175 

X4 
   

452  
    

45  
    

1,886  
    

763  
   

359  
    

526  
   

86  
    

350  
   

291  
    

231  782 

X5 
   

517  
    

39  
    

571  
    

21  
   

7,233  
    

1,912  
   

3,358  
    

4,655  
   

5,331  
    

6,007  6962 

X6 
   

-   
    

0  
    

451  
    

-   
   

37  
    

-   
   

-   
    

10  
   

(4) 
    

(19) 209507 

X7 
   

124  
    

22  
    

1,469  
    

522  
   

658  
    

403  
   

249  
    

539  
   

551  
    

562  1273 

X8 
   

1,951  
    

4,349  
    

44,194  
    

46,165  
   

145,895  
    

334,125  
   

273,452  
    

346,555  
   

402,832  
    

459,109  278 

X9 
   

3,561  
    

3,644  
    

31,814  
    

74,451  
   

116,145  
    

64,881  
   

38,940  
    

92,340  
   

103,516  
    

114,693  184 

X10 
   

4,127  
    

6,256  
    

61,654  
    

59,809  
   

32,248  
    

3,381  
   

-   
    

17,134  
   

15,436  
    

13,738  160 

X11 
   

84,014  
    

134,644  
    

1,317,298  
    

1,423,594  
   

1,524,435  
    

1,605,956  
   

1,656,775  
    

2,230,680  
   

2,511,681  
    

2,792,682  192 

X12 
   

698  
    

3,447  
    

24,550  
    

26,953  
   

7,360  
    

504  
   

-   
    

5,477  
   

4,578  
    

3,679  170 

X13 
   

3  
    

29  
    

677  
    

5,529  
   

26,924  
    

10,859  
   

3,650  
    

15,217  
   

17,319  
    

19,421  827 

X14 
   

312  
    

458  
    

7,164  
    

11,893  
   

9,499  
    

62  
   

3  
    

4,287  
   

4,309  
    

4,331  292 

Total 
   

96,843  
    

153,365  
    

1,495,989  
    

1,660,919  
   

1,874,261  
    

2,023,781  
   

2,582,547  
    

2,721,334  
   

3,070,094  
    

3,418,854  193 

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia, 2006.
Catatan:  Nilai dalam 000 USD
Y1   = Kode HS 400110110   = Latex containing Lt.1/2% ammonia;
cream concentrate
Y2  = Kode HS 400110120   = Latex containing Lt.1/2% ammonia;
centrifuge concentrate
Y3   = Kode HS 400110190   = Latex containing Lt.1/2% ammonia; other
concentrate
Y4   = Kode HS 440110210   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
cream concentrate
Y5   = Kode HS 400110220   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
centrifuge concentrate
Y6   = Kode HS 400110290   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
other concentrate
Y7   = Kode HS 400110900   = Other natural rubber latex
Y8   = Kode HS 400121000   = Smoked sheets
Y9   = Kode HS 400122110   = SIR 3 CV
Y10 = Kode HS 400122150 = SIR 10
Y11 = Kode HS 400122160 = SIR 20
Y12 = Kode HS 400122190 = Other SIR
Y13 = Kode HS 400122900 = Other TSRN
Y14 = Kode HS 400129000 = Other natural rubber
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Tabel 5.6. Nilai Ekspor Karet Indonesia, 2000 - 2009

KODE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Δ  

PRODUK                     2000 - 2005  

Y1 520 64 1271 6107 3069 19 0 1600 1605 1610 405.98 

Y2 0 0 339 821 478 1208 3515 2780 3248 3716 84.50 

Y3 60 126 1189 2560 113 0 0 363 309 255 174.73 

Y4 394 24 1018 731 405 773 168 532 539 547 829.53 

Y5 432 16 291 16 8358 2570 5845 6706 7757 8807 10684.74 

Y6 0 1 374 0 44 0 0 13 1 -11 27811.87 

Y7 151 26 1501 708 1042 415 453 789 833 876 1110.88 

Y8 1336 2435 31909 45510 170145 430068 520449 536099 627201 718302 352.42 

Y9 2665 2382 24478 65416 137392 84924 73573 125936 143462 160988 231.20 

Y10 2540 3600 42855 54361 38877 4143 0 19409 19034 18658 208.25 

Y11 50597 63864 879291 1254420 1760477 2043606 3177493 3350158 3858064 4365970 280.43 

Y12 380 2189 20881 28241 9358 718 0 6595 6037 5480 241.08 

Y13 53 437 2854 5088 32997 14009 6862 20002 22777 25553 369.12 

Y14 205 3092 29312 29485 17275 92 2 8688 8022 7356 422.74 

Total 59334 78254 1037563 1493466 2180031 2582547 2582547 4079670 4698889 5318108 273.23 

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia, 2006.

Catatan: Nilai dalam 000 USD
Y1   = Kode HS 400110110   = Latex containing Lt.1/2% ammonia;
cream concentrate
Y2   = Kode HS 400110120   = Latex containing Lt.1/2% ammonia;
centrifuge concentrate
Y3   = Kode HS 400110190   = Latex containing Lt.1/2% ammonia; other
concentrate
Y4   = Kode HS 440110210   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
cream concentrate
Y5   = Kode HS 400110220   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
centrifuge concentrate
Y6   = Kode HS 400110290   = Latex containing > Lt.1/2% ammonia;
other concentrate
Y7   = Kode HS 400110900   = Other natural rubber latex
Y8   = Kode HS 400121000   = Smoked sheets
Y9   = Kode HS 400122110   = SIR 3 CV
Y10 = Kode HS 400122150 = SIR 10
Y11 = Kode HS 400122160 = SIR 20
Y12 = Kode HS 400122190 = Other SIR
Y13 = Kode HS 400122900 = Other TSRN
Y14 = Kode HS 400129000 = Other natural rubber
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Karet Indonesia diekspor ke beberapa negara dunia,  selama periode
2000-2006, 10 negara besar pengimpor karet Indonesia  berturut–turut adalah:
USA, Jepang, Cina, Singapura, Korea, Canada, Jerman, Brazil, Perancis,dan
Afrika Selatan. Ekspor karet ke seluruh negara–negara besar ini
menunjukkan peningkatan dari tahun 2000–2006. Demikian juga dengan
prediksinya sampai dengan tahun 2009  akan terus meningkat. Ekspor  ke
USA pada tahun 2000 hanya sebesar 46.268 ton meningkat menjadi 520.984
ton pada  tahun  2006,  dan  diprediksikan  pada tahun 2009 akan mencapai
1.026.683 ton.  Distribusi dan volume  ekspor karet Indonesia kebeberapa
negara tujuan seperti tertera pada grafik dibawah ini.
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Permasalahan utama yang dihadapi perkebunan karet nasional adalah
rendahnya produktivitas karet rakyat (+ 600 kg/ha/th), antara lain karena
sebagian besar tanaman masih menggunakan bahan tanam asal biji (seedling)
tanpa pemeliharaan yang baik, dan tingginya proporsi areal tanaman karet
yang telah tua, rusak atau tidak produktif (+ 13% dari total areal).  Pada
saat ini sekitar 400 ribu ha areal karet berada dalam kondisi tua dan rusak
dan sekitar 2-3% dari areal tanaman menghasilkan (TM) yang ada setiap
tahun akan memerlukan peremajaan. Dengan kondisi demikian, sebagian
besar kebun karet rakyat menyerupai hutan karet.

Masalah usahatani karet yang dihadapi petani secara umum adalah
keterbatasan modal baik untuk membeli bibit unggul maupun sarana produksi
lain seperti herbisida dan pupuk. Selain itu ketersediaan sarana produksi
pertanian tersebut di tingkat petani juga masih terbatas. Bahan tanam karet
unggul yang terjamin mutunya hanya tersedia di Balai Penelitian atau para
penangkar benih binaan melalui sistem Waralaba di sentra-sentra pembibitan
yang juga masih sangat terbatas jumlahnya.

Perkembangan industri perbenihan di sentra-sentra produksi karet
cukup pesat sejalan dengan meningkatnya permintaan bahan tanam karet
klon unggul oleh petani.  Namun secara umum mutu bibit  karet yang
dihasilkan oleh para penangkar bibit masih sangat beragam. Selain itu,
masalah lain yang dihadapi penangkar bibit adalah keterbatasan sumber
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entres yang terjamin kemurniannya dan keterbatasan jenis klon unggul baru
yang dimiliki (Chairil Anwar, 2008).

Persoalan mendasar untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat
melalui peremajaan tanaman tua/rusak adalah tidak tersedianya dana khusus
untuk peremajaan dengan suku bunga yang wajar sesuai dengan tingkat
resiko yang dihadapi. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara produsen
utama karet lainnya seperti Thailand, Malaysia dan India. Dana
pengembangan, promosi, dan peremajaan karet di negara-negara tersebut
umumnya disediakan oleh pemerintah yang diperoleh dari pungutan CESS
ekspor komoditi karet. Di Indonesia, pungutan  CESS untuk pengembangan
komoditi perkebunan telah  dihentikan sejak tahun 1970.

Permasalahan utama lainnya di perkebunan karet rakyat adalah bahwa
bahan baku yang dihasilkan umumnya bermutu rendah, dan pada sebagian
lokasi harga yang diterima di tingkat petani masih relative rendah (60-75%
dari harga FOB) karena belum efisiennya sistem pemasaran bahan olah
karet rakyat (bokar). Belum efisiennya sistem pemasaran tersebut antara
lain disebabkan lokasi kebun jauh dari pabrik pengolah karet dan letak kebun
terpencar-pencar dalam skala luasan yang relatif kecil dengan akses yang
terbatas terhadap fasilitas  angkutan, sehingga biaya transportasi menjadi
tinggi.

Diluar perannya sebagai penyumbang devisa nonmigas dengan
persentase cukup signifikan, karet juga telah menghidupi jutaaan rakyat yang
bekerja di sektor ini karena sebagian besar perkebunan karet diusahakan
oleh rakyat. Untuk meraih posisi terhormat sebagai produsen karet alam,
sejak saat ini para petani karet harus berbenah. Petani harus merubah
orientasi usahataninya yang semula nonkomersial, menjadi orientasi agribisnis,
sehingga produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan meningkat dan
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

5.2. Manajemen Agribisnis Karet
5.2.1. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan
pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau input usahatani yang
memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan
tepat produk. Sarana produksi yang dibutuhkan dalam usahatani karet adalah
bibit/klon, pupuk (urea, SP36 dan KCL), pestisida (insektisida, fungisida)
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dan peralatan (cangkul, golok, kored, sprayer dan lain-lain). Permasalahan
utama yang dihadapi pada subsistem penyediaan sarana produksi usahatani
karet adalah keterbatasan petani dalam memperoleh bibit/klon unggul yang
bersertifikat karena harganya yang mahal, sehingga mutu bokar yang
dihasilkan rendah.  Disamping itu, bibit yang dibeli sering bercampur dengan
klon yang tidak unggul.

Pembibitan karet klon unggul merupakan langkah awal dalam
pembudidayaan  tanaman  karet.  Bibit  karet  berkualitas  yang  digunakan
akan menghasilkan  tanaman karet  yang  berkualitas  pula.  Untuk
mendapatkan  tanaman  karet  yang  berkualitas, dalam  hal  ini  menghasilkan
lateks  yang  banyak,  tahan  terhadap  penyakit  dan  pertumbuhan yang
seragam diperlukan bibit yang berasal dari klon unggul yang telah diuji
kualitasnya di Balai-Balai Penelitian Karet di  Indonesia.

Kegiatan pemuliaan karet di Indonesia telah banyak menghasilkan klon
klon karet unggul sebagai penghasil lateks dan penghasil kayu. Klon-klon
unggul karet baru generasi-4 untuk periode tahun 2006 – 2010, yaitu klon:
IRR 5, IRR 32, IRR 39, IRR 42, IRR 104, IRR 112, dan IRR 118. Klon-klon
tersebut menunjukkan produktivitas dan kinerja yang baik pada berbagai
lokasi, tetapi memiliki variasi karakter agronomi dan sifat-sifat sekunder
lainnya. Oleh karena itu pengguna harus memilih dengan cermat klon-klon
yang sesuai agroekologi wilayah pengembangan dan jenis-jenis produk karet
yang akan dihasilkan. Klon-klon lama yang sudah dilepas yaitu GT 1, AVROS
2037, PR 255, PR 261, PR 300, PR 303, RRIM 600, RRIM 712, BPM 1,
BPM 24, BPM 107, BPM 109, PB 260, RRIC 100 masih memungkinkan
untuk dikembangkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati baik dalam
penempatan lokasi maupun sistem pengelolaannya (Zulham Efendi, 2009).
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Tabel 5.7. Lembaga-Lembaga Penghasil Klon Unggul Karet di Indonesia

Sumber: http://ditjenbun.deptan.go.id/tahunanbun/tahunan/images//
alamat%20lembaga%20klon%20unggul%20karet.pdf.

Dalam pelaksanaan peremajaan  ataupun penanaman areal baru, bahan
tanaman  karet  yang  dianjurkan  adalah bahan  tanam  klon  yang
diperbanyak  secara okulasi.  Okulasi merupakan satu-satunya cara
pengembangbiakan tanaman secara vegetatif pada tanaman karet. Okulasi
merupakan penempelan mata tunas dari tanaman batang atas ke tanaman
batang bawah yang keduanya bersifat unggul. Dibandingkan dengan bibit
semian, dengan cara ini akan terjadi penggabungan sifat-sifat baik dari dua
tanaman dalam waktu yang relatif pendek dan memperlihatkan pertumbuhan
yang seragam. Tujuan utama membuat bibit okulasi adalah agar produksi
bisa lebih tinggi.

Untuk mendapatkan bahan tanam hasil okulasi yang baik diperlukan
entres (pembibitan batang atas) yang baik. Pada dasarnya mata okulasi
dapat diambil dari dua sumber, yaitu berupa entres cabang dari kebun produksi
atau entres dari kebun entres. Dari dua macam sumber mata okulasi ini
sebaiknya dipilih entres dari kebun entres murni, karena entres cabang akan
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menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya tidak seragam dan
keberhasilan okulasinya rendah. Dari hasil okulasi akan diperoleh bahan
tanam karet unggul berupa stum mata tidur, stum mini, bibit dalam polibeg,
atau stum tinggi. Untuk tanaman karet, mata entres ini yang merupakan
bagian atas dari tanaman dan dicirikan oleh klon yang digunakan sebagai
batang atasnya.

Petani bisa melakukan pembibitan sendiri dengan membuat kebun
entres. Pembuatan kebun entres ini harus mendapat pengawasan dari balai
penelitian karet agar diperoleh klon karet yang benar-benar unggul dan
bersertifikasi.

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agribisnis karet pada subsistem
penyediaan sarana produksi (Didit Heru dan Agus Andoko, 2008) meliputi:

1. Perencanaan
Perencanaan input-input dan sarana produksi mencakup kegiatan

mengidentifikasi input-input dan sarana produksi yang dibutuhkan baik dari
segi jenis, jumlah, mutu ataupun spesifikasinya. Setelah input-input dan sarana
produksi diidentifikasi, maka disusun rencana dan sistem pengadaannya.
Dalam agribisnis karet, yang menjadi perhatian dalam memilih sistem
pengadaan bibit unggul yaitu membuat sendiri atau membeli dari penangkar
bibit. Dengan melihat pembiayaan yang dimiliki, maka dibuat rencana
membuat sendiri  bibit yang dibutuhkan agar benar-benar diperoleh klon
unggul sehingga diharapkan dapat menghasilkan bokar yang bermutu tinggi.

2. Pelaksanaan
Kegiatan pelaksanaan meliputi melaksanakan rencana yang telah dibuat

yaitu membuat sendiri bibit yang dibutuhkan dalam usahatani karet. Bibit
karet okulasi didapatkan dengan cara menempel mata-pucuk dari batang
entres ke bibit karet batang bawah (biasanya asalnya dari persemaian biji).
Petani harus mengetahui tipe bahan tanaman (nama klon dan keasliannya
yang merupakan sumber batang entres) untuk mendapatkan bahan tanaman
yang terjamin kualitasnya. Batang entres dapat diperoleh dari kebun entres
dari dinas perkebunan. Kemurnian klon sering bermasalah dalam hal
keasliannya, oleh karena itu hanya kebun entres yang terjamin kemurniannya
dan kualitasnya yang dapat dipergunakan.  Okulasi karet dilakukan pada
musim kering setelah bibit karet sudah tumbuh baik, biasanya pada umur
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bibit 12 bulan. Batang kayu entres harus didapatkan dari  sumber terpercaya
(kebun dimana kemurnian klon sudah dijamin).

3. Pengawasan
Kegiatan pengawasan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan

sesuai yang diharapkan. Pengawasan dilakukan pada proses pembuatan
bibit okulasi karet agar benar-benar sesuai dengan cara yang telah dianjurkan,
agar diperoleh bibit yang benar-benar unggul sehingga produktivitas bokar
dapat meningkat; melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat
penyimpanan serta mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu.

4. Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai akhir

usaha pembibitan berlangsung.

A. Subsistem Usahatani/Proses Produksi
Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan

usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk
kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi (untuk penanaman
awal), pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer (dalam
usahatani karet adalah lateks).

Kegiatan usahatani/proses produksi karet beberapa kegiatan yang
meliputi:

1. Pemilihan lokasi
Pemilihan lokasi akan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan

kesinambungan usaha. Oleh karena itu harus direncanakan sedemikian rupa.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah
kesesuaian lahan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan prasarana dan
sarana fisik penunjang.
a. Kesesuaian lahan mencakup keadaan tanah dimana karet akan tumbuh

baik jika ditanam di daerah yang memiliki ketinggian antara 0-400 m
diatas permukaan laut, dengan kemiringan maksimum 45° pada jenis
tanah podsolik merah kuning. Jika ditanam di daerah yang memiliki
ketinggian di atas 400 m dari permukaan laut, maka pertumbuhannya
menjadi lambat. Apalagi jika tumbuh di ketinggian 600 m dari permukaan
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laut dan tanahnya mulai kritis, hasil yang diperoleh sangat rendah dan
mudah terjangkit penyakit meskipun dirawat dengan baik. Tidak
dianjurkan menanam karet di derah bekas hutan. Tanah bekas kebun
karet dan bekas ditumbuhi alang-alang akan lebih baik, asalkan penjalaran
akar tidak terhalang. Oleh karena itu, bila diperoleh lapisan cadas atau
batu saat penanaman, sebaiknya lapisan itu disingkirkan atau dihancurkan.
Perkebunan karet sebaiknya terdapat pada satu arel, jangan sampai
terpencar agar tanaman mudah dikontrol. Tanaman karet menghendaki
daerah dengan curah hujan antara 1.500 – 4.000 mm per tahun dan
merata sepanjang tahun, yang terbaik antara 2.500 – 4.000 mm dengan
100 – 150 hari hujan.

b. Ketersediaan tenaga kerja mencakup jumlah, spesifikasi dan mutu tenaga
kerja yang dibutuhkan. Semakin luas lahan yang akan dibuka, maka
akan semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja dalam
usatani karet dibutuhkan untuk kegiatan pembukaan dan pengolahan
lahan, memancang dan membuat lubang, penanaman bibit dan covercrop,
pembuatan parit/teras dan sarana jalan, penyulaman, pemupukan,
penyiangan gulma di jalur tanaman karet, pengendalian hama penyakit,
penyemprotan alang-alang dan penyadapan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik penunjang seperti transportasi
dan perhubungan, komunikasi, penerangan, sumber air, sangat penting
untuk menjadi pertimbangan dalam keputusan lokasi produksi.

2. Persiapan Lahan Penanaman
Dalam penanaman karet dikenal istilah replanting dan newplanting.

Replanting merupakan penanaman ulang tanaman karet setelah tanaman
yang lama dianggap tidak ekonomis lagi (peremajaan). Sedangkan
newplanting merupakan penanaman bukaan baru yang sebelumnya tidak
ditanami karet. Persiapan tanam sebenarnya merupakan perencanaan
sebelum penanaman. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam persiapan
lahan penanaman yaitu:

a. Pemberantasan alang-alang dan gulma lainnya
Pada lahan yang telah selesai tebas tebang dan lahan lain yang

mempunyai vegetasi alang-alang, dilakukan pemberantasan alang-alang
dengan menggunakan bahan kimia antara lain Round up, Scoup, Dowpon
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atau Dalapon. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan pemberantasan gulma
lainnya, baik secara kimia maupun secara mekanis.

b. Pengolahan tanah
Menurut Rioardi (2009), dengan tujuan efisiensi biaya, pengolahan tanah

dapat dilakukan dengan sistem minimum tillage yaitu dengan membuat larikan
antara barisan satu meter dengan cara mencangkul selebar 20 cm. Namun
demikian, pengolahan tanah secara mekanis untuk lahan tertentu dapat
dipertimbangkan dengan tetap menjaga kelestarian dan kesuburan tanah.

c. Pembuatan teras/Petakan dan Benteng/Piket
Pada areal lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 50 diperlukan

pembuatan teras/petakan dengan sistem kontur dan kemiringan ke dalam
sekitar 150. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan terjadi
erosi oleh air hujan. Lebar teras berkisar antara 1,25 sampai 1,50 cm,
tergantung pada derajat kemiringan lahan.

d. Pembuatan Lubang Tanam
Ukuran lubang untuk tanaman dibuat 60 cm x 60 cm bagian atas , dan

40 cm x 40 cm bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada waktu melubang,
tanah bagian atas (top soil) diletakkan di sebelah kiri dan tanah bagian bawah
(sub soil) diletakkan di sebelah kanan. Lubang tanaman dibiarkan selama 1
bulan sebelum bibit karet ditanam.

3. Penanaman
Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu dilakukan seleksi bibit untuk

memperoleh bahan tanam yang memeliki sifat-sifat umum yang baik antara
lain : berproduksi tinggi, responsif terhadap stimulasi hasil, resitensi terhadap
serangan hama dan penyakit daun dan kulit, serta pemulihan luka kulit yang
baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bibit siap tanam (Zulham Efendi,
2009) adalah antara lain :
a. Bibit karet di polybag yang sudah berpayung dua.
b. Mata okulasi benar-benar baik dan telah mulai bertunas
c. Akar tunggang tumbuh baik dan mempunyai akar lateral
d. Bebas dari penyakit jamur akar (Jamur Akar Putih).
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Dengan jarak tanam 7 m x 3 m (untuk tanah landai), diperlukan bibit
tanaman karet untuk penanaman sebanyak 476 bibit, dan cadangan untuk
penyulaman sebanyak 47 (10%) sehingga untuk setiap hektar kebun
diperlukan sebanyak 523 batang bibit karet. Penanaman karet harus
direncanakan sebaik-baiknya. Penanaman bibit tanaman karet harus tepat
waktu untuk menghindari tingginya angka kematian di lapang. Waktu tanam
yang sesuai adalah pada musim hujan (September-Desember), dimana curah
hujan sudah cukup banyak, dan hari hujan telah lebih dari 100 hari. Pada
saat penanaman, tanah penutup lubang dipergunakan top soil yang telah
dicampur dengan pupuk RP 100 gram per lubang, disamping pemupukan
dengan urea 50 gram dan SP – 36 sebesar 100 gram sebagai pupuk dasar.
Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan untuk
pembuatan lubang tanam, pembongkaran, pengangkutan, dan penanaman
bibit. Bibit yang sudah dibongkar sebaiknya segera ditanam dan tenggang
waktu yang diperbolehkan paling lambat satu malam setelah pembongkaran.
Hal lain perlu diperhatikan dalam penanaman adalah untuk mendapatkan
hasil yang baik diperlukan sistem penanaman yang sesuai. Ada dua sistem
penanaman karet yaitu monokultur dan tumpang sari. Tanaman yang dapat
ditumpangsarikan dengan karet adalah tanaman semusim seperti pisang dan
jahe, atau palawija (kedelai, kacang hijau atau kacang tanah). Bahkan
tanaman tahunan seperti cengkeh, kakao dan kopi pun bisa ditumpangsarikan
dengan karet ( Wawan, 2009).

4. Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan yang umum dilakukan pada perkebunan tanaman karet

meliputi pengendalian gulma, pemupukan dan pemberantasan penyakit
tanaman.
a. Pengendalian gulma, areal pertanaman karet, baik tanaman belum

menghasilkan (TBM) maupun tanaman sudah menghasilkan (TM) harus
bebas dari gulma seperti alang-alang, mekania, Eupatorium, dan lain-
lain sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik.

b. Program pemupukan, selain pupuk dasar yang telah diberikan pada saat
penanaman, program pemupukan secara berkelanjutan pada tanaman
karet harus dilakukan dengan dosis yang seimbang dua kali pemberian
dalam setahun. Jadwal pemupukan pada semester I yakni pada Januari/
Februari dan pada semester II yaitu Juli/Agustus. Seminggu sebelum
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pemupukan, gawangan lebih dahulu digaru dan piringan tanaman
dibersihkan. Pemberian SP-36 biasanya dilakukan dua minggu lebih
dahulu dari Urea dan KCl.

c. Pemberantasan penyakit tanaman, usaha pencegahan lebih diutamakan
daripada pengobatan sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengamatan
sedini mungkin secara berkala dan terus menerus.

5. Penyadapan
Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dari pengusahaan

tanaman karet. Tujuannya adalah untuk membuka pembuluh lateks pada
kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Kulit karet dengan tinggi 260 cm
dari permukaan tanah merupakan modal petani karet untuk memperoleh
pendapatan selama kurun waktu sekitar 30 tahun dan penyadapan menjadi
penentu naik turunnya produksi lateks. Untuk memperoleh hasil sadap yang
baik, penyadapan harus mengikuti aturan tertentu agar diperoleh produksi
yang tinggi, menguntungkan, berkesinambungan dengan tetap
memperhatikan faktor kesehatan tanaman. Oleh sebab itu, penyadapan harus
dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak  kulit sehingga harus dilakukan
perencanaan yang matang agar produksi lateks yang dihasilkan tidak
menurun. Adapun beberapa aturan  yang perlu diperhatikan dalam
penyadapan adalah:
a. Penentuan matang sadap, dengan melihat umur dan mengukur lilit

batangnya. Tanaman karet rata-rata bisa disadap di atas umur lima tahun
dengan masa produksi 25 – 35 tahun,dan sudah memiliki tinggi satu
meter dari permukaan tanah untuk tanaman asal biji dan memiliki lingkar
batang 45 cm. Kebun karet mulai disadap bila 55% pohonnya sudah
menunjukkan matang sadap. Jika belum mencapai 55% maka sebaiknya
penyadapan ditunda. Penyadapan yang dilakukan sebelum mencapai
persentase tersebut akan mengurangi produksi lateks dan akan
mempengaruhi pertumbuhan karet. Kebun yang dipelihara dengan baik
biasanya memiliki 60 – 70% jumlah tanaman berumur 5 – 6 tahun yang
berlilit batang 45 cm.

b. Peralatan sadap: peralatan sadap menentukan keberhasilan penyadapan.
Semakin baik alat yang digunakan, semakin baik hasilnya. Peralatan
sadap yang digunakan adalah mal sadap atau patron, pisau sadap, talang
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lateks, mangkuk atau cawan, cincin mangkuk, tali cincin, meteran, pisau
mal dan quadric atau sigmat.

c. Penggambaran bidang sadap:  untuk memperoleh hasil sadap yang baik
dan banyak, penggambaran bidang sadap tidak boleh terpisahkan dari
rangkaian kegiatan penyadapan. Kesalahan penggambaran akan
mengakibatkan kesalahan pembuatan bidang sadap nantinya. Langkah-
langkah yang harus dibuat dalam melakukan penggambaran bidang sadap
adalah menentukan tinggi bukaan sadap, penentuan arah sadap yang
benar dan penentuan panjang irisan sadap.

d. Pelaksanaan penyadapan: dalam pelaksaaan penyadapan, ada hal-hal
yang harus diperhatikan yaitu:

Ketebalan irisan sadap: pengirisan kulit tidak perlu tebal. Pemborosan
dalam pengirisan berarti mempercepat habisnya kulit batang karet
yang produktif sehingga masa produksinya menjadi singkat. Tebal
irisan yang dianjurkan adalah 1,5 – 2 mm.
Kedalaman irisan sadap: penyadapan sebaiknya dilakukan sedalam
mungkin, tetapi jangan sampai menyentuh lapisan kembiumnya.
Kedalaman irisan yang dianjurkan adalah 1 – 1,5 mm dari lapisan
kambium. Bagian ini harus disisakan untuk menutupi lapisan
kambium. Jika dalam penyadapan lapisan kambium  tersentuh, maka
kulit pulihan akan rusak dan nantinya berpengaruh pada produksi
lateks.
Waktu penyadapan: penyadapan dianjurkan dimulai saat turgor
(turgor adalah tekanan pada dinding sel oleh isi sel) masih tinggi,
yaitu saat belum terjadi pengurangan isi sel melalui penguapan oleh
daun atau pada saat matahari belum tinggi. Penyadapan hendaknya
dilakukan pada pagi hari antara pukul 05.00 – 06.00 pagi. Sedangkan
pengumpulan lateksnya dilakukan antara pukul 08.00 – 10.00. Kondisi
cuaca juga mempengaruhi kegiatan penyadapan. Pada saat hujan,
penyadapan tidak dapat dilakukan karena potensi kehilangan lateks
sangat tinggi jika tercampur dengan air hujan  dan akibatnya lateks
mengandung kotoran yang sangat banyak. Demikian pula
penyadapan batang pohon karet yang  basah berpotensi menimbulkan
infeksi batang oleh jamur. Serangan jamur dapat merusak
kemampuan pohon karet dalam memproduksi lateks. Untuk
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mengatasi masalah ini, pada musim hujan dipasang mantel pohon
karet.

Pemulihan kulit bidang sadap: pemulihan kulit pada bidang sadap perlu
diperhatikan. Salah dalam penentuan rumus sadap dan penyadapan
yang teralu tebal atau dalam akan menyebabkan pemulihan kulit
bidang sadap tidak normal. Hal ini akan berpengaruh pada produksi
atau kesehatan tanaman. Bila semua kegiatan pendahuluan dilakukan
dengan baik dan memenuhi syarat, maka kulit akan pulih setelah
enam tahun.

e. Frekuensi Frekuensi penyadapan: jumlah penyadapan yang dilakukan
dalam jangka waktu tertentu. Penentuan frekuensi penyadapan berkaitan
dengan panjang irisan dan intensitas penyadapan. Panjang irisan: ½ S
(spiral). Frekuensi penyadapan: 2 tahun pertama: d/3 (3 hari sekali),
tahun selanjutnya: d/2 (2 hari sekali) panjang irisan dan frekuensi
penyadapan bebas.

f. Sistem eksploitasi: adalah sistem pengambilan lateks yang mengikuti
aturan-aturan tertentu dengan tujuan memperoleh produksi tinggi, secara
ekonomis menguntungkan dan berkesinambungan dengan
memperhatikan kesehatan tanaman.

6. Peremajaan
Peremajaan dilakukan pada kebun karet yang pohonnya sudah tidak

berproduksi dengan baik. Karet yang sudah tua ditebang dan akarnya
dibongkar. Kayu karetnya bisa digunakan sebagai kayu bakar dalam proses
pembuatan karet olahan seperti dalam pengasapan. Perlakuan peremajaan
dilakukan seperti pada saat penanaman baru dengan menggunakan klon
unggul. Hanya saja, pada penanaman bibit perlu dilakukan pemupukan karena
tanah bekas kebun karet sangat kurang unsur haranya. Tanaman penutup
tanah hendaknya diganti dengan yang baru untuk menghindari serangan
bakteri dan jamur.

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agribisnis karet pada subsistem
usahatani/proses produksi (Tumpal HS. Siregar, 2009) meliputi:
1. Perencanaan

Penyadapan merupakan kegiatan pokok dari pengusahaan tanaman
karet. Dalam subsistem usahatani/proses produksi, kegiatan penyadapan
menjadi perhatian utama. Penyadapan harus mengikuti aturan tertentu agar
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diperoleh produksi yang tinggi, menguntungkan, berkesinambungan dengan
tetap memperhatikan faktor kesehatan tanaman. Oleh sebab itu, penyadapan
harus dilakukan dengan hati-hati sehingga harus dilakukan perencanaan yang
matang, dengan memperhatikan aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam
penyadapan,  agar produksi lateks yang dihasilkan tidak menurun. Sistem
sadap memerlukan suatu mekanisme panen, dimana faktor frekuensi, panjang
alur sadap, arah sadapan, diformulasikan sehingga dapat diterapkan secermat
mungkin di lapangan. Formulasi itu, selain untuk mempertahankan umur
ekonomis pohon, juga bermanfaat untuk perencanaan produksi pada periode
mendatang.

2. Pelaksanaan
Melaksanakan kegiatan penyadapan dengan benar sesuai rencana yang

telah dibuat, dan meminimalkan pemborosan-pemborosan sumberdaya,
waktu dan tenaga serta kerusakan produk (lateks).

3. Pengawasan
Pengawasan dilakukan agar semua

tahapan rencana dapat berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.  Penyadapan tanaman karet
merupakan tindakan panen yang berkelanjutan
hingga puluhan tahun. Oleh karena itu
penerapan sistem sadap memerlukan
pengawasan dan pengendalian. Dalam hal
penyadapan ini dilakukan pengawasan mutu karet agar penyadap tidak
mencampur bahan-bahan lain pada saat melakukan penyadapan.  Mutu
sadap sangat dipengaruhi oleh penyadap dalam melakukan penyadapan.
Salah satu cara mengendalikan mutu sadap sehingga dapat mempertahankan
umur ekonomis tanaman, mengoptimalkan produksi dan dengan
menggunakan alat pengendali kualitas sadapan “Tap SP”. Mutu sadap
merupakan ukuran-ukuran atau syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh setiap
penyadap ketika mengiris kulit tanaman karet.  Ukuran dan persyaratan
tersebut dipantau dan dievaluasi secara periodik melalui kegiatan Tap Inspeksi
(Tapping Inspection).  Sebagian ketentuan mutu penyadapan di dalam tap
inspeksi dapat dinilai berdasarkan pengamatan visual, tetapi sebagian yang
lain harus diukur dengan alat khusus. Dalam melakukan tap inspeksi, petugas
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menggunakan alat pengukur yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Beberapa alat tap inspeksi yang ditemui di lapangan antara lain seperti :
obeng tusuk, Tap RC Getas, Squari, dan TM Tapins.  Bentuk dan fungsi alat
berkembang dari yang sederhana hingga agak komplit.  Komponen Tap SP
terdiri dari badan alat, pengukur ketebalan (tebal kulit dan kedalaman sadap),
dan tiga lengan yang masing-masing berfungsi untuk mengukur luka sadap,
konsumsi kulit, dan sudut sadap.  Pada lengan pengukur konsumsi kulit juga
dibuat skala ukur panjang dalam satuan cm. Prosedur penilaian mutu sadap
bervariasi di antara perkebunan karet, baik menyangkut parameter yang
digunakan, cara penilaian, pembobotan kesalahan, hingga kepada klasifikasi
tenaga penyadap.  Akan tetapi pada prinsipnya tata cara pengamatan setiap
parameter mutu tidak berbeda, sehingga peralatan tap inspeksi dapat
distandarkan. Tap inspeksi dilakukan oleh mandor sadap dan hasil
penilaiannya dikontrol oleh Asisten, Askep, maupun administratur. Secara
acak mandor menetapkan pohon-pohon yang akan dijadikan pohon contoh.
Jumlah pohon contoh bervariasi antara 10-20 pohon per ancak. Waktu
pelaksanaan tap inspeksi biasanya sebulan sekali, menjelang hari gajian.

4. Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai pada

proses produksi yaitu penyadapan yang menghasilkan lateks.  Hasil dari
evaluasi akan dijadikan arah bagi perencanaan usahatani berikutnya.

B. Subsistem Agroindustri/Pengolahan Hasil
Pengolahan karet memiliki posisi yang cukup penting dalam rangkaian

agribisnis karet. Pengolahan karet menentukan nilai tambah yang akan
diperoleh. Hasil sadapan yang baik, apabila tidak diolah dengan optimal akan
mendapatkan harga yang rendah. Oleh karena itu pengolahan karet harus
diperhatikan dengan baik, sehingga diperoleh hasil olahan karet yang bermutu
dan berharga jual tinggi (Suprapto, 2009).

Hasil  utama  dari  pohon  karet  adalah  lateks  yang  dapat  dijual
atau diperdagangkan  oleh masyarakat  berupa  lateks  segar,  slab atau
koagulasi  ataupun  sit  asap atau sit  angin. Selajutnya  produk tersebut 
sebagai  bahan  baku  pabrik  Crumb  Rubber atau Karet  Remah  yang 
menghasilkan  bahan baku untuk berbagai industri hilir seperti ban, sepatu
karet, sarung tangan dan lain sebagainya. Hasil sampingan dari pohon karet
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adalah kayu karet yang dapat berasal dari kegiatan peremajaan kebun karet
tua atau yang tidak menghasilkan lateks lagi dan biji karet. Kayu karet dapat
digunakan sebagai bahan bangunan rumah, kayu api, ataupun kayu gergjian
untuk peralatan rumahtangga, sedangkan biji karet dapat digunakan untuk
menghasilkan minyak, tempurung dan bungkil. Sebagian besar produk karet
Indoensia diolah menjadi karet sheet, crepe, lateks pekat, karet spesifikasi
teknis, tyre rubber. Untuk pengolahan biji karet, masih belum berkembang.

Gambar 5.6. Pohon Industri Berbasis Karet

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengolahan karet adalah mesin
penggiling, tangki koagulasi, ruang pengering, dan ruang pengasapan.
Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan kimia yang terdiri
dari bahan pembeku (asam format dan asam cuka), bahan pengelantang
(RPA3), bahan vulkanisasi (belerang, peroksida organic dan damar fenolik),
bahan pemercepat (sulfenamida, tiuransulfida, tiazol) dan penggiat reaksi
(seng oksida dan asam stearat), bahan antioksidan (nonox OD, PAN dan
PBN) dan antiozonan (santoflex 13, Nonox DPPD dan UOP 88), bahan
pelunak (minyak naftenik, minyak nabati, minyak aromatic, ter pinus, lilin
paraffin dan damar), bahan pengisi, bahan peniup, bahan pencegah
pravulkanisasi, dan bahan pewangi; dan bahan nonkimia yang terdiri dari air
dan kayu bakar.

Sumber : Charal. 2000)

105



Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agribisnis karet pada subsistem
agroindustri/pengolahan hasil meliputi:
1. Perencanaan
a. Pemilihan teknologi

Untuk  menemukan  teknologi  yang  tepat, harus dipahami pasar yang
dilayani  dan memahami  ketersediaan  bahan  baku.  Setelah menetapkan
produk yang diinginkan  serta  semua parameter  dalam  sistem  penyediaan
bahan baku,  faktor-faktor yang berkaitan dengan  teknologi pengolahan
atau  faktor-faktor yang berkaitan dengan persyaratan produk dan proses
perlu diidentifikasi.  Kriteria utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan
teknologi diantaranya adalah:
1) Kebutuhan kualitas (quality requirements). Teknologi pengolahan yang

dipilih harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar terutama yang
menyangkut kualitas. Karena preferensi konsumen sangat beragam,
maka teknologi yang dipilihpun harus mampu memenuhi kebutuhan
tersebut.

2) Kebutuhan pengolahan  (process  requirements). Sudah barang  tentu
bahwa  setiap  jenis  alat  pengolahan memiliki  kemampuan  tertentu
untuk mengolah suatu  bahan  baku  menjadi  berbagai  bentuk  produk.
Semakin  tinggi kemampuan  suatu  alat  untuk  menghasilkan  berbagai
jenis  produk,  maka akan  semakin  kompleks  jenis  teknologinya  dan
akan  semakin  mahal investasinya.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  teknologi
harus  memadukan pertimbangan antara kompleksitas teknologi dan
biaya yang dibutuhkan.

3) Penggunaan  kapasitas  (capacity  utilization).  Pemilihan  teknologi
harus disesuaikan  dengan  kapasitas  yang  akan  digunakan,  sedangkan
kapasitas yang  akan  digunakan  sangat  tergantung  dari  ketersediaan
dan  kontinuitas bahan baku (raw material).

4) Kapasitas kemampuan manajemen (management capability). Biasanya
suatu pengelolaan   akan berjalan baik pada  tahap awal karena besarnya
kegiatan masih  berada  dalam  cakupan  pengelolaan  yang  optimal
(optimum management  size). Setelah besar, masalah biasanya mulai
muncul dan hal itu menandakan bahwa skala usaha sudah melebihi
kapasitas pengelolaan.
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b. Perencanaan pemilihan lokasi
Perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku (lateks), lokasi

kebun, lokasi pemasaran, sarana dan prasarana fisik (transportasi, distribusi,
komunikasi dan komunikasi), dan  ketersediaan tenaga kerja. Pemilihan lokasi
yang tidak tepat akan menyebabkan pemborosan-pemborosan seperti biaya
pengangkutan dan komunikasi, investasi sarana dan prasarana. Dengan
demikian biaya per produksi sangat besar sehingga daya saing produk menjadi
kurang.

c. Perencanaan fasilitas persediaan dan masukan
Perencanaan fasilitas persediaan dan masukan perlu

mempertimbangkan fasilitas pergudangan, pengangkutan, dan aspek
keuangan (terutama jika harus menggunakan gudang sewaan dan lain-lain).
Untuk hal itu, perlu diperhatikan fasilitas persediaan bahan baku utama yang
memerlukan tempat yang besar dengan perlakuan-perlakuan khusus untuk
menjamin tingginya mutu bahan baku tersebut.

d. Perencanaan bahan pelengkap
Bahan pelengkap produksi pengolahan karet adalah bahan tambahan

yang dibutuhkan dalam proses pengolahan. Fasilitas persediaan untuk bahan
pelengkap tersebut juga perlu direncanakan. Beragamnya bahan pelengkap
yang dibutuhkan dalam proses pengolahan dan memerlukan penanganan
yang berbeda menyebabkan pengadaan dan pengelolaannya perlu
direncanakan. Dengan demikian, diperoleh suatu rencana pengadaan dan
pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien.

Setelah peralatan dan bahan diidentifikasi, maka disusun rencana dan
sistem pengadaannya. Misalnya membeli dari sumber lain, yang disesuaikan
dengan biaya pengolahan. Perencanaan biaya produksi sangat terkait dengan
kemampuan pembiayaan yang dimiliki, baik bersumber dari modal sendiri
maupun dari sumber luar. Perlu direncanakan berapa pembiayaan yang
berasal dari modal sendiri, dari pihak luar, dan direncanakan  akan meminjam
dari pihak mana dengan pertimbangan tingkat bunga dan lain sebagainya.
Biaya produksi harus direncanakan  terkait dengan skala usaha yang optimal
dan ekonomis untuk menghasilkan pendapatan usaha yang layak.
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2. Pengorganisasian
Pada bagian ini, semua sumberdaya produksi, baik berupa input-input

maupun berupa fasilitas produksi untuk pengolahan karet, diorganisasikan
dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing. Pengorganisasian dalam
hal sumberdaya manusia dapat berupa penempatan setiap personal pada
posisi yang sesuai dan masing-masing personal memiliki deskripsi yang jelas.
Pengorganisasian fasilitas produksi untuk pengolahan karet meliputi
penyusunan tata letak mesin sesuai dengan tahapan produksi, penempatan
fasilitas-fasilitas pada suatu posisi yang efektif dan efisien, serta
pengalokasian fasilitas produksi berdasarkan kebutuhan. Di lain pihak,
pengorganisasian input produksi lebih mengarah pada alokasinya yang
optimal dalam suatu sistem proses.

3. Pelaksanaan
Pada tahap ini, input-input produksi dimasukkan ke proses produksi

sesuai dengan urutan yang telah direncanakan untuk menghasilkan produksi.

4. Pengawasan
Fungsi pengawasan lebih ditekankan pada bagaimana mengawasi

pelaksanaan rencana untuk menghindari terjadinya penyimpangan-
penyimpangan yang tidak diinginkan dan agar proses produksi yang telah
direncanakan dapat berjalan dengan baik. Misalnya dalam pengolahan karet
sheet, dilakukan pengawasan faktor pengeringan pada mesin gilingan agar
sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dilakukan pengawasan terhadap
hasil pembekuan lateks. Hasil pembekuan yang baik adalah tidak terlalu
keras dan tidak terlalu lembek, kekerasan sedang. Tingkat kekerasan
koagulum yang terjadi tergantung pada lamanya pembuatan dan jumlah asam
yang ditambahkan. Semakin lama pembekuan terjadi, semakin keras
koagulumnya. Begitu juga semakin besar jumlah asamnya, koagulum pun
akan bertambah keras. Pengawasan juga dilakukan pada ketebalan sheet
yang dihasilkan. Ketebalan sheet hams harus diukur di beberapa tempat
karena ada bagian yang menonjol ke luar dan sebaliknya ada bagian yang
tertekan, kemudian diambil rata-ratanya. Lembaran yang tebal tidak baik
karena memperpanjang waktu pengeringan dan mudah menyebabkan hasil
yang kurang baik seperti warna yang tidak rata dan timbul gelembung udara.
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Evaluasi dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan rencana yang
dianggap dapat merugikan.

C. Subsistem Pemasaran
Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan

agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Banyak pihak yang
terlibat dalam jalur pemasaran karet alam, mulai dari petani, tengkulak, KUD,
rumah asap,  pabrik pengolah milik swasta (FTP), pengangkutan, asosiasi
pemasaran, kantor pemasaran, tempat lelang/bursa karet, eksportir, importir
dan lain-lain. Panjangnya rantai pemasaran ini menyebabkan banyak pihak
yang berperan.

Jalur pemasaran karet dibedakan antara jalur pemasaran yang
berlangsung pada petani karet rakyat yang menghasilkan produk berkualitas
rendah untuk diolah lagi oleh pabrik-pabrik di dalam negeri dan pabrik
pengolah swasta yang lebih banyak berorientasi ekspor. Jalur pemasaran
pertama merupakan awal yang akan dilanjutkan oleh jalur tata niaga kedua.
Jenis karet yang dijual oleh petani karet rakyat biasanya adalah slab, sheet
angin dan beberapa bentuk karet beku lainnya. Hasil karet rakyat ini rata-
rata kurang memenuhi persyaratan mutu karet. Pembeli karet rakyat adalah
pedagang perantara/tengkulak, tempat lelang, dan KUD. Para pembeli karet
rakyat ini biasanya menjualnya lagi ke pabrik karet remah (Manduamas,
2009).

Jalur pemasaran kedua merupakan kelanjutan dari jalur pemasaran
pertama yang dimulai dari pabrik yang mengolah bokar atau pabrik pengolah
lateks perkebunan besar. Dari pabrik pengolah ini karet dibeli oleh pihak
swasta atau PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Pihak swasta umumnya
langsung menjual ke konsumen dalam negeri, sedangkan PTPN untuk
diekspor setelah melalui beberapa tahap. Jalur tata niaga yang kedua ini
dapat digambarkan dalam bentuk skema (Gambar 5.8).
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Gambar 5.7. Jalur Pemasaran Karet Pertama

Gambar 5.8 memperlihatkan pihak luar negeri membeli karet Indonesia
melalui dua cara yaitu melalui perwakilan mereka di Indonesia atau melalui
kegiatan ekspor impor secara umum. Karena berada di Indonesia, perwakilan
luar negeri tersebut dapat membeli karet di tempat pelelangan atau pihak
swasta. Untuk perkebunan karet swasta atau perkebunan karet milik
pemerintah, biasanya memiliki jalur tata niaga yang bermuara ke ekspor.
Jalur tata niaga tersebut dapat dilihat ada Gambar 5.9.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan manajemen
pemasaran karet yaitu:
1. Perlu adanya riset pasar terhadap negara yang dituju sebagai sasaran

pemasaran. Beberapa negara yang memiliki potensi tinggi perlu ditelaah
dan diseleksi terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu dipelajari sehubungan
dengan negara sasaran pemasaran antara lain perkiraan potensi pasar,

Petani Karet Rakyat 

Hasil Karet Rakyat 
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ramalan potensi pasar yang akan datang, ramalan market share, serta
ramalan biaya dan tingkat keuntungan.

2. Memilih cara untuk memasuki pasar negara tersebut, ekspor secara
langsung atau harus melalui ekspor tidak langsung.

3. Membuat susunan program pemasaran, hal-hal apa saja yang perlu
dilakukan penyesuaian, seperti jenis produk, harga, promosi, dan jalur
yang akan ditempuh.

4. Perlu melakukan penyusunan dan penentuan organisasi pemasaran, yaitu
organisasi dalam negeri yang mendukung kelancaran serta organisasi di
luar negeri sebagai pelaksana.

Pabrik Pengolah Bokar/Lateks 
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FTP 
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Eksportir 

Importir 

Konsumen Luar Negeri 

Gambar 5.8. Jalur Pemasaran Karet Kedua
Sumber : Tim Penulis Penebar Swadaya, 2008)
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Gambar 6.9. Jalur Tata Niaga Karet Memasuki Pasar Luar Negeri

D. Subsistem Pendukung
Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis sangat

penting untuk menciptakan agribisnis yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-
lembaga tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya
integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis.
Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis adalah pemerintah,
lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran, koperasi, lembaga penyuluhan
pertanian lapangan (Gumbira Sa’id, 2001).
1. Pemerintah

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam
menciptakan lingkungan usaha agribisnis yang kondusif dan mampu
mendukung pengembangan agribisnis yang tangguh. Dalam agribisnis karet,
campur tangan pemerintah sangat diharapkan agar tidak terjadi kelebihan
produksi. Kelebihan produksi akan menyebabkan harga karet menjadi rendah.

 I 
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Pemerintah biasanya memantau produksi dari setiap sentra produksi untuk
membandingkannya dengan konsumsi. Selain itu, pemerintah membentuk
pusat-pusat penelitian untuk pengembangan usaha perkaretan, dan pusat
pembinaan petani karet. Semua bertujuan memantau perkembangan industri
perkaretan di Indonesia. Dalam kegiatan pemasaran karet, baik dalam negeri
maupun luar negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengamanan
produksi, pemulihan kondisi serta pemulihan kemantapan usaha.

2. Lembaga Pembiayaan
Lembaga penunjang berwujud organisasi seperti perbankan atau

lembaga keuangan diperlukan sebagai penyedia pembiayaan (modal)
kegiatan usaha agribisnis karet. Pembiayaan bukan hanya dilakukan untuk
produsen primer saja, melainkan juga usaha yang ada di hulu dan hilir. Usaha
yang berada di hulu harus dibiayai untuk memperlancar arus distribusi dan
penyediaan klon unggul karet, input-input dan peralatan lainnya. Pada
subsektor usahatani, pembiayaan terutama diperlukan untuk  pemeliharaan
dan peremajaan. Pembiayaan di sektor hilir, disamping industri pengolahan
karet, juga lembaga-lembaga pemasaran yang menangani distribusi lateks
dan produk olahannya. Para pedagang perantara harus dibiayai untuk
memperlancar arus distribusi dari produsen menuju konsumen.

3. Lembaga Pemasaran
Peranan lembaga pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan

pengembangan agribisnis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang
menghubungkan antara konsumen dengan produsen. Lembaga pemasaran
juga memegang peranan penting dalam memperkuat integrasi antarsubsistem
dalam sistem agribisnis.

4. Koperasi
Dalam hal peranannya dalam pengembangan agribisnis, dapat dilihat

fungsinya sebagai penyalur input-input yang dibutuhkan dan penyaluran output
dalam pengembangan agribisnis karet.

5. Lembaga Penyuluhan Pertanian
Lembaga penyuluhan diperlukan untuk menginformasikan hasil-hasil

penelitian dari lembaga penelitian, teknologi baru, dan perkembangan harga pasar.
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6. Lembaga Penelitian
Untuk membantu pengembangan agribisnis karet, tersedia lembaga

riset/penelitian Puslit Karet ataupun lembaga penelitian yang ada di Perguruan
Tinggi. Peran lembaga penelitan tersebut adalah melakukan penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan teknologi industri perkaretan,
menyediakan klon-klon unggul bersertifikat guna meningkatkan produktivitas
karet.

7. Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo)
Di tingkat wilayah (kabupaten dan propinsi) juga  telah terbentuk Asosiasi

Petani Karet Indonesia (APKARINDO), yang  berada di bawah naungan
organisasi petani tingkat nasional yaitu  Gabungan Asosiasi Petani
Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO).

8. Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia)
Gapkindo adalah asosiasi dari beberapa perusahaan yang melakukan

usaha di bidang perkaretan di Indonesia. Organisasi ini didirikan dengan
tujuan membina, mengembangkan, dan membantu meningkatkanusaha
perkaretan. Bidang yang digelutinya adalah mulai dari produksi, pengolahan
dan pemasaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga agribisnis
karet di Indonesia bisa menjadi salah satu penunjang utama pembangunan
ekonomi. Dalam urusannya, Gapkindo melakukan kerjasama dan menjalin
hubungan baik dengan instansi, badan, serta lembaga pemerintah dan swasta
di dalam dan luar negeri. Gapkindo menyampaikan penerangan, saran dan
petunjuk, pendidikan dan latihan, serta bimbingan kepada anggotanya dan
mewakili anggota dalam forum lembaga dalam dan luar negeri.
Pengembangan usaha di bidang produksi, penelitian, penyuluhan, konsultasi
ataupun usaha-usaha demi peningkatan perkembangan dunia karet Indonesia
juga di lakukan Gapkindo. Pasar yang sudah ada dikembangkan dan
dipelihara sambil mengupayakan perluasan pasar karet produksi dalam
negeri. Gapkindo juga ikut membantu mengatasi dan membantu kelancaran
usaha anggota di bidang pengapalan dan kepabeanan.

9. APB (Asosiasi Pemasaran Bersama)
Asosiasi ini sering juga disebut APB Perkebunan karena merupakan

asosiasi pemasaran bersama komoditas hasil perkebunan. Dalam praktiknya
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APB tidak hanya membantu pemasaran karet tetapi juga komoditas hasil
perkebunan lainnya seperti teh, kelapa sawit, kakao dan kopi.  Tujuan didirikan
APB ini adalah untuk mengkoordinir dan mengurus kepentingan para anggota
dan para peserta dalam hal kegiatan bidang pemasaran komoditas hasil
produksi, termasuk juga hasil sampingan. Tugas APB meliputi pemberian
informasi, penyusunan rencana pemasaran, promosi, pengembangan pasar
dan pemantapannya serta pengkajian hasil-hasil pemasaran. Upaya
pengembangan pasar komoditas perkebunan dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan promosi, penelitan pasar, serta techno marketing. Dalam
pelaksanaannya, APB memiliki kantor bersama (KPB).

10. P4TM (Pusat Penelitian dan Pengembangan  Perkebunan Tanjung
Morawa)

Sesuai dengan namanya pusat penelitian ini berlokasi di daerah Tanjung
Morawa, Sumatera Utara. Pusat penelitian ini banyak melakukan penelitian
di bidang perkaretan. Selain melakukan penelitian dalam bidang perkebunan
karet, balai ini juga membantu agar hasilnya dapat diterapkan dalam
perusahaan perkebunan di wilayah kerjanya. Pusat penelitian diharapkan
mampu merumuskan persoalan yang timbul atau akan timbul serta bisa
memberikan penyuluhan atau jasa bidang pertanaman dan pengolahan.
BP4TM telah menghasilkan klon-klon unggul yang diberi nama TM (Tanjung
Morawa). Klon unggul hasil penelitiannya antara lain TM 1 sampai dengan
11, tetapi klon yang paling baik adalah TM 2, TM 6, TM 8 dan TM 9. Hasil
penelitian yang dilakukan P4TM dipublikasikan dalam Berita P4TM,
Informasi Teknis, dan Berita Berkala Pertanian. Selain BP4TM ada beberapa
badan lain yang banyak melakukan penelitian mengenai karet antara lain
Balai Penelitian Perkebunan Bogor, Balai Penelitian Perkebunan Sungai
Puteh Medan dan Lembaga Penelitian Getas, Jawa Tengah.

11. ANRPC (Association of the Natural Rubber Producing Countries)
ANRPPC merupakan organisasi gabungan negara-negara penghasil

karet alam. Anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Papua
Nugini, Singapura dan Srilanka.  Organisasi ini mengadakan stabilisasi harga
karet dan akan melaksanakan pengawasan terhadap persediaan karet secara
internasional sehingga bisa menstabilkan harga sambil merasionalisasikan
persediaan.
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12. IRRDB (International Rubber Research and Development Board)
Adalah suatu badan penelitian dan pengembangan karet internasional.

Anggotanya terdiri dari beberapa negara yang memiliki lembaga penelitian
karet seperti India, Indonesia, Ivory Coast (Pantai Gading), Malaysia, Nigeria,
serta Srilanka. IRRDB mengkoordinasikan dan menyebarluaskan hasil
penelitian yang dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya. Diharapkan,
IRRDB mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk diteliti dan
dikembangkan, membantu peningkatan kelancaran teknologi, mengefisienkan
pemakaian sumberdaya ekonomi, dan perluasan kerjasama antara para
produsen dan konsumen.

13. IRA (International Rubber Association)
IRA adalah asosiasi dari produsen karet alam yang meliputi lingkup

internasional. Tujuan utama didirikan IRA adalah menjamin pelaksanaan
kontrak-kontrak karet dari bursa karet internasional (berlaku untuk semua
pihak tidak hanya negara produsen, tetapi juga konsumen). Pihak produsen
karet alam yang tergabung dalam IRA menginginkan dapat menentukan
semua masalah yang berhubungan dengan standar kontrak perdagangan
yang menyangkut karet alam, khususnya karet spesifikasi teknis, dengan
para pembeli atau pedagang di negara-negara pengimpor karet. Gapkindo
merupakan salah satu anggota asosiasi produsen karea ala mini.

Selain badan-badan atau organisasi yang telah disebutkan, ada pula
beberapa organisasi perkaretan yang dibentuk seperti IRSG (International
Rubber Study Group), INRO (International Natural Rubber
Organization), INRC (International Natural Rubber Council), Asosiasi
Karet Negara-Negara Afrika, Asosiasi Produsen Karet Sintesis, dan
American Rubber Manufactures.
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BAB VI
PERKEMBANGAN DAN MANAJEMEN
AGRIBISNIS SAWIT

6.1. Pendahuluan
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tumbuhan tropis

yang tergolong dalam famili Palmae dan berasal dari Afrika Barat. Meskipun
demikian, kelapa sawit dapat tumbuh di daerah tropis lainnya, termasuk di
Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena
merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien di antara
beberapa tanaman sumber minyak nabati lainnya seperti kedelai, zaitun,
kelapa, dan bunga matahari. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak paling
banyak dengan rendemen 21%, kelapa sawit dapat menghasilkan minyak
sebanyak 6-8 ton/hektar. Sementara tanaman sumber minyak nabati lainnya
hanya menghasilkan kurang dari 2,5 ton/hektar (Sunarko, 2009).

Bagi Indonesia, kelapa sawit memegang peranan penting karena
mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan sebagai sumber
perolehan devisa negara. Pada tahun 2007, total ekspor CPO (Crude Palm
Oil) Indonesia dan produk turunannya sebesar 11,8 juta ton dengan nilai US
$ 7,8 milyar, dan mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3,3 juta
KK (Republik Indonesia, 2008). Tahun 2008, ekspor CPO mencapai 14,3
juta ton dengan nilai US$ 12,4 milyar. Negara juga memperoleh pendapatan
dari PE  (Pungutan Ekspor) CPO,  tahun 2008 sebesar Rp 13,5 triliyun,
memberikan lapangan kerja sekitar 3,5 juta Kepala Keluarga (KK) mulai
dari on-farm sampai off-farm.

Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami
peningkatan sejak tahun 1999 hingga tahun 2009. Peningkatan tertinggi terjadi
dalam kurun waktu 2000-2001 yaitu seluas 555.358 hektar (13,36%) dan
kurun waktu 2005-2006 yaitu seluas 621.109 hektar (11,39%). Lebih jelasnya
dapat dilihat Tabel 6.1 dan Grafik 6.1.
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Tabel 6.1. Luas Area Pertanaman Kelapa Sawit di Indonesia

Tahun Luas Area Peningkatan per tahun 
  (ha) (%) 

1999 3.901.802   
2000 4.158.077 6,57 
2001 4.713.435 13,36 
2002 5.067.058 7,50 
2003 5.283.557 4,27 
2004 5.284.723 0,02 
2005 5.453.817 3,20 
2006 6.074.926 11,39 
2007 6.425.061 5,76 
2008 6.775.196 5,45 
2009 7.125.331 5,17 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, 2009. 

Grafik 6.1. Luas Area Kelapa Sawit di Indonesia

Produksi kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan yang
signifikan sejak tahun tahun 1999 hingga 2000. Peningkatan tertinggi terjadi
pada tahun 2001 sebesar 1.395.964 ton (19,94%), tahun 2002 sebanyak
1.225.873 ton (14,60%) dan tahun 2006 sebanyak 1.529.192 ton (12.89%).
Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2 dan Grafik 2. Di masa depan, minyak
sawit semakin penting  sebagai sumber bahan bakar nabati (biofuel), seiring
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dengan semakin langkanya bahan bakar dari fosil (BBM). Hal ini menjadikan
pemerintah akan terus mendorong pengembangan kelapa sawit (http://
ditjenbun.deptan.go.id).

Tabel 6.2. Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Tahun Produksi Peningkatan per tahun 
  (ton) (%) 

1999 6.455.590   
2000 7.000.508 8,44 
2001 8.396.472 19,94 
2002 9.622.345 14,60 
2003 10.440.834 8,51 
2004 10.830.389 3,73 
2005 11.861.615 9,52 
2006 13.390.807 12,89 
2007 14.151.983 5,68 
2008 15.120.644 6,84 
2009 16.091.500 6,42 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, 2009. 
 

Grafik 6. 2. Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Bagian tanaman kelapa sawit yang bernilai ekonomi tinggi adalah bagian
buahnya yang tersusun dalam sebuah tandan, biasa disebut TBS (tandan
buah segar). Buah sawit di bagian sabut (daging buah) menghasilkan minyak
sawit kasar (CPO) sebanyak 20-24%. Sementara itu, bagian inti sawit
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menghasilkan minyak inti sawit (PKO/palm kernel oil) 3-4%. Minyak sawit
kasar dan minyak sawit ini digunakan untuk keperluan pangan dan
nonpangan. Dari segi pangan, minyak sawit digunakan sebagai bahan
pembuat minyak goreng, lemak pangan, margarin, kue, biskuit, dan es krim.
Dari segi nonpangan, digunakan sebagai bahan pembuat sabun, deterjen,
pelunak, pelapis, pelumas, sabun metalik, bahan bakar mesin diesel dan
kosmetika.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan
strategis di Provinsi Riau karena perannya yang cukup besar dalam
mendorong perekonomian rakyat, terutama petani perkebunan. Pemerintah
Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan
daerah karena: Pertama, dari segi fisik dan lingkungan, keadaan daerah
Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi
daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat
menekan biaya produksi; Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk
ditanami kelapa sawit sehingga menghasilkan produksi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi
yang letaknya berdekatan dengan pasar internasional yaitu Singapura;
Keempat, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa
sawit memberikan pendapatan yang tinggi kepada petani dibandingkan
dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2003).

Peran penting lain dari kelapa sawit bagi Provinsi Riau adalah sebagai
sumber perolehan devisa negara. Ekspor CPO Riau tahun 2008 mencapai
angka 5,5 juta metrik ton. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan
dengan jumlah ekspor CPO tahun 2007 yang hanya sebesar 4,7 juta metrik
ton (Ferry, 2009). Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau
membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan dan
mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam
menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Begitu juga timbulnya
kesempatan berusaha, seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa
transportasi, industri rumahtangga, serta jasa perbankan.
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Tabel 6.3 Perkembangan Luas Area Komoditi Utama Perkebunan di
Provinsi Riau tahun 2000-2007 (dalam Ha)

Tahun  Kelapa Sawit Kelapa Karet 
2000 1.022.318,00 639.877,00 547.453,00 
2001 1.119.798,00 639.877,00 566.130,00 
2002 1.313.467,00 582.123,00 547.123,00 
2003 1.406.989,00 639.340,00 544.735,00 
2004 1.412.036,00 550.052,00 543.783,00 
2005 1.424.814,21 546.938,13 528.734,48 
2006 1.530.150,39 551.612,78 514.469,72 
2007 1.611.381,60 552.021,69 532.900,79 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2008. 
 

Kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang
mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat
kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam
kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit
berkembang begitu cepat di daerah Riau. Pada tahun tahun 2007 luas
perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 1,61 juta hektar atau sekitar 27
persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia (Dinas Perkebunan
Provinsi Riau, 2008). Untuk masa-masa mendatang, luas area perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Riau akan terus berkembang, karena tingginya animo
masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah yang merupakan bagian
dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit dalam tata
ruang Provinsi Riau (Pemda Riau, 2005). Luas perkebunan kelapa sawit di
kabupaten ini pada tahun 2007 adalah 162.500 hektar dengan produksi
471.770 ton. Umur kelapa sawit berada pada usia produksi optimum yaitu
umur 10-16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit dan minyak inti).

Di Kabupaten Pelalawan telah berkembang perkebunan kelapa sawit
dengan perusahaan swasta sebagai inti yaitu PT. Asian Agri. Hubungan
strategis yang terjalin selama ini adalah PT. Asian Agri sebagai perusahaan
inti melakukan kemitraan dengan petani plasmanya. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004, konsep kemitraan adalah perusahaan
perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan,
saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab dan saling
ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma.
Dengan adanya kemitraan akan membantu memperbesar skala usaha dan
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meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Jika petani membutuhkan biaya
pemeliharaan, perusahaan akan menyediakan dana. Kemudian timbal
baliknya, perusahaan memerlukan TBS  untuk berproduksi dan petani plasma
memenuhi permintaan tersebut.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
terdapat ketidakserasian hubungan antara petani plasma dan perusahaan
inti. Penetapan harga dan rendemen Tandan Buah Segar (TBS) sering
menjadi masalah yang dipertentangkan dan diduga masih menempatkan
posisi petani lebih lemah dan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk
mendeskripsikan rantai pemasaran kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan;
dan mendeskripsikan hubungan strategis antara petani kelapa sawit peserta
plasma dengan perusahaan inti di Kabupaten Pelalawan.

6.2. Pembahasan
A. Integrasi Vertikal Sistem Agribisnis Kelapa Sawit

Konsep integrasi vertikal sistem agribisnis kelapa sawit merupakan
keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu
rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut, mulai dari
produsen/penyedia input/sarana produksi pertanian, distributor input/sarana
produksi, usahatani, pedangang pengumpul, pedagang besar, usaha
pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pedagang pengecer, eksportir,
hingga konsumen domestik dan internasional.

Arah panah ke atas menunjukkan aliran produk dan sebaliknya arah
panah ke bawah merupakan arah aliran uang atau nilai produk. Di luar
sistem aliran produk dan uang tersebut terdapat para fasilitator mekanisme
sistem yang berperan sebagai pembina dan pemandu sistem, seperti
pemerintah, manajer, pendidik, dan peneliti.

Pemerintah berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas
beroperasinya mekanisme sistem agribisnis kelapa sawit secara vertikal.
Pembinaan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat
ikatan keterpaduan antarpelaku. Pengaturan dilakukan untuk menjamin
terselenggaranya pemenuhan hak dan kewajiban antarpelaku secara
proporsional, sekaligus menyediakan sarana pelayanan yang mampu
menjamin terselenggaranya integrasi sistem agribisnis kelapa sawit dengan
kuat. Pengaturan ini tidak dimaksudkan sebagai campur tangan pemerintah
pada sistem agribisnis kelapa sawit secara langsung (seperti tata niaga),
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atau sebagai pelaku. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin
terselenggaranya sistem agribisnis kelapa sawit berdasarkan prinsip
efektivitas, efisiensi dan proporsional. Dengan pengawasan ini, pemerintah
dapat membuat kebijakan-kebijakan pengendalian jika terjadi penyimpangan
arah dan tujuan sistem.

Gambar 6.1.  Matriks Integrasi Vertikal Sistem Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia

Manajer merupakan perpanjangan tangan para pelaku untuk
menjalankan fungsi manajemen di dalam sistem agribisnis kelapa sawit, yaitu
membawa keteraturan dan konsistensi menggunakan perencanaan yang
formal, merancang struktur organisasi, dan memonitor hasil dibandingkan
dengan rencana. Kelembagaan pendukung yang berasal dari pendidik

Sumber : Sunarto, 2009
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berperan sebagai pendidik, penyuluh, dan pembimbing para pelaku sistem
agribisnis kelapa sawit sehingga setiap pelaku dapat bekerja dan memiliki
kualifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem
agribisnis kelapa sawit tersebut. Peneliti berperan dalam penelitian,
pengembangan, serta perancangan sistem beserta unsur-unsurnya secara
terus menerus.

Integrasi vertikal hanya dapat terselenggara jika terdapat hubungan
yang saling menguntungkan secara proporsional dan saling mendukung
antarpelaku dalam sistem agribisnis kelapa sawit. Keterkaitan yang saling
menguntungkan secara proporsional tersebut merupakan pondasi yang kuat
untuk membangun integrasi vertikal karena adanya jaminan pemenuhan hak
dan kebutuhan para pelaku (Mohammad Jafar Hafsah, 2000)

B. Rantai Pemasaran Kelapa Sawit
Saluran distribusi TBS dan CPO secara garis besar sangat sederhana.

Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan oleh petani dan dibeli oleh perusahaan
yang menjadi inti. Selanjutnya bersama-sama dengan TBS yang dihasilkan
sendiri dari kebun intinya, diekstraksi di pabrik pengolahan kelapa sawit
(PKS) milik perusahaan sehingga dihasilkan CPO dan minyak inti sawit.
Bagi petani swadaya pada umumnya TBS dijual kepada pedagang pengumpul
yang menjadi kaki tangan PKS. Rantai pemasaran TBS oleh petani disajikan
pada Gambar 6.2.

Dari dua pola rantai pemasaran TBS oleh petani kelapa sawit, ternyata
untuk petani plasma, rantai pemasarannya lebih pendek dibandingkan dengan
petani swadaya. Pendeknya rantai pemasaran ini akan berakibat kepada
lebih tingginya harga yang diterima oleh petani plasma dan kualitas TBS
yang sampai di PKS pun lebih bagus.
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Gambar 6.2. Rantai Pemasaran TBS oleh Petani Kelapa Sawit

Sesuai dengan kesepakatan diantara perusahaan-perusahaan
perkebunan milik negara (PNP/PTP), minyak sawit kasar (CPO) dan inti
sawit yang diproduksi mereka harus dipasarkan melalui KPB (Kantor
Pemasaran Bersama) baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Dengan adanya KPB ini, maka fungsi PTP hanya sebagai produsen saja.
Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dalam hal ini memungut imbalan sebesar
0,5 persen dari harga jual. Untuk kebutuhan di dalam negeri, KPB bisa
langsung menjual ke konsumen. Kebijakan oleh pemerintah ini dilakukan
bertujuan untuk menjamin kontinuitas pendistribusian minyak kelapa sawit
kepada industri dalam negeri maupun untuk kebutuhan luar negeri. Tetapi
untuk tujuan ekspor, KPB berhubungan dengan agen lokal, selanjutnya
berhubungan dengan badan pemasaran luar negeri. Rantai pemasaran TBS
dan CPO oleh perkebunan besar negara disajikan pada Gambar 6.3.

_________  Petani Swadaya 
---------------- Petani Plasma 

Petani 

Koperasi 

Pedagang  Tingkat 
Desa 

Pedagang   
Besar 

PKS 

Keterangan :

Sumber : Sunarko, 2009
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Gambar 6.3. Rantai Pemasaran TBS dan CPO PNP

Saat ini, perusahaan swasta bebas melakukan penjualan produk tanpa
melalui KPB. Saluran distribusi menjadi lebih pendek dan kesepakatan harga
ditetapkan melalui mekanisme pasar dengan mengacu kepada harga minyak
kelapa sawit internasional di bursa berjangka Kuala Lumpur (MDEX).
Penentuan harga dilakukan dengan sistem lelang yang dilakukan 2 kali
seminggu. Rantai pemasaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 6.4. Rantai Pemasaran Minyak Kelapa Sawit Perusahaan Swasta

Sumber : Sunarko, 2009

Sumber : Sunarko, 2009
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Penetapan harga TBS petani plasma ditentukan berdasarkan keputusan
rapat Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS (PPHP-TBS)
Produksi Petani Provinsi Riau. Tim ini terdiri dari wakil dari masing-masing
perusahaan, wakil dari petani dan wakil dari pihak pemerintah yaitu dinas
perkebunan. Sedangkan harga TBS bagi petani swadaya berdasarkan
kesepakatan harga antara petani dengan pedagang pengumpul. Harga pada
tingkat petani swadaya biasanya jauh lebih rendah dari harga petani plasma.
Beberapa faktor penyebabnya adalah karena: (1) Harga TBS di tingkat
petani swadaya ditentukan sepihak, hal ini disebabkan karena petani swadaya
dengan PKS tidak mempunyai keterikatan kontrak seperti halnya petani
plasma. Petani swadaya tidak mendapatkan kepastian dari pedagang
pengumpul (toke) pada saat panen tiba. Kondisi ini menyebabkan kadang-
kadang TBS mengalami keterlambatan pengangkutan, bahkan sampai
berhari-hari dibiarkan setelah panen. Hal ini akan mengakibatkan kondisi
TBS akan bermutu rendah. Untuk menghindarinya, petani swadaya terpaksa
menjual TBS kepada pedagang pengumpul dengan harga yang telah
ditentukan oleh pedagang; (2) Petani ingin cepat menerima uang hasil
penjualan TBS mereka. Kalau menunggu atau menawarkan kepada
beberapa pedagang yang lain, akan menghabiskan waktu lama sehingga
ada kekhawatiran terjadinya penurunan kualitas TBS.

Akibat dari rendahnya harga jual yang diterima petani swadaya, maka
berdampak pula pada pendapatan. Penyebabnya adalah: (1) Kemampuan
petani swadaya dalam mengelola kebun lebih rendah dibandingkan dengan
petani plasma. Petani swadaya sangat jarang sekali menerima penyuluhan
dari perusahaan inti maupun pemerintah, sedangkan petani plasma sering
mendapat penyuluhan oleh perusahaan inti terutama menyangkut perawatan
kebun; (2) Tingginya harga sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan
lain-lainnya menyebabkan petani swadaya kekurangan modal untuk itu.
Akibatnya tanaman mengalami kekurangan sarana produksi. Sedangkan
petani plasma membeli sarana produksi secara kredit melalui kelompok tani
atau koperasi.

C. Hubungan Strategis antara Petani Kelapa Sawit Peserta Plasma
dengan Perusahaan Inti.
Hubungan strategis antara petani kelapa sawit peserta plasma dengan

perusahaan inti sebagai berikut:
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1. Pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat)
Kemitraan PIR merupakan kemitraan perkebunan generasi pertama

yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola
pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar
sebagai inti dan sekaligus sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma.
Pola ini awalnya dibangun Perusahaan Perkebunan Negara untuk
masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, lalu
membangun plasma. Secara terinci, pekerjaan pembangunan program PIR
meliputi tiga tahap yaitu tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan
pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada
petani plasma dan akad kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga, dilakukan
pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani).

Menurut Badrun (1996) pembangunan/pengembangan perkebunan
kelapa sawit dengan pola PIR ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai
beberapa sasaran, antara lain: a) Meningkatkan pendapatan masyarakat
yang berpendapatan rendah melalui keikutsertaannya sebagai pemilik kebun
plasma dengan harapan mampu menerapkan teknologi yang sesuai sehingga
kebunnya berada pada tingkat produktifitas yang tinggi; b) Sebagai upaya
pendistribusian kekayaan nasional kepada masyarakat, melalui
pendistribusian kredit untuk pembangunan kebun, pendistribusian lahan
melalaui pemberian sertifikat tanah; c) sebagai upaya penyebaran
pembangunan ke berbagai wilayah baru yang belum terjamah pembangunan
teristimewa daerah terpencil dengan prasarana yang sangat tidak memadai
sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan; d) Memadukan perusahaan
besar sebagai inti dari perkebunan rakyat sebagai plasma untuk mentransfer
teknologi dan pertumbuhan kelembagaan-kelembagaan baru dikalangan
masyarakat yang lebih maju.

Di Kabupaten Pelalawan, PT. Asian Agri berperan sebagai pembina
teknis.  Dalam hal ini, perusahaan yang membuka dan menyiapkan kebun
untuk petani, kemudian petani mencicil harga kebun tersebut ke perusahaan.
Ini dilakukan setelah empat tahun, dan setelah ada penilaian teknis guna
mengetahui apakah kebun tersebut layak dikonversikan untuk menjadi milik
petani atau tidak.

Untuk kebun yang dinilai layak, dilaksanakan konversi (akad kredit)
antara petani (kelompok tani) dan bank pelaksana. Petani membayar
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kewajibannya kepada bank melalui potongan hasil penjualan TBS kelapa
sawit kepada PT. Asian Agri. Dalam hal ini, petani mempercayai PT. Asian
Agri untuk melakukan penyetoran tiap bulan kepada bank pelaksana. Pola
kemitraan ini berjalan selama ada kebun plasma dan inti pada areal tersebut,
karena kapasitas pabrik dirancang untuk menampung TBS dari kebun inti
dan plasma. Pola pertama ini mengacu pada Inpres No. I/1986.

Asian Agri berkewajiban membeli produksi TBS, mengolah dan
memasarkannya. Asian Agri membeli produksi TBS kebun plasma sesuai
dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Tandan Buah
Segar Provinsi Riau. Pembinaan terhadap petani plasma selanjutnya adalah
pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas perkebunan dengan menunjuk
seorang atau beberapa orang ADO (Area Development Officer) untuk
bekerjasama dengan Asian Agri agar kualitas produksi yang dikirim ke pabrik
sesuai dengan standar mutu TBS yang ditetapkan Dirjenbun.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian N0. 60/Kpts/KB.510/2/98
tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola
Perusahaan Inti Rakyat, koperasi/petani plasma mempunyai hak sebagai
berikut:
(a) Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari perusahaan inti sesuai

ketentuan yang berlaku.
(b) Memperoleh informasi tentang sumber pendanaan oleh perusahaan inti.
(c) Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian unit pengolahan hasil

perusahaan inti sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(d) Ikut membantu dalam pembangunan kebun.
(e) Memperoleh tanaman yang memenuhi standar teknis.

Kewajiban koperasi/petani plasma sebagai berikut:
(a) Mengikuti secara aktif perkembangan pelaksanaan kebun plasma oleh

perusahaan inti dan mengupayakan penyelesaian terhadap penyimpangan
yang terjadi.

(b) Melaksanakan atau mengkoordinasikan pengangkutan hasil produksi
petani plasma ke pabrik dan penyediaan saprodi.

(c) Mengkoordinasikan pemeliharaan jalan produksi dan pemeliharaan
tanaman.

(d) Mendorong petani plasma untuk menabung dan atau ikut asuransi guna
menyediakan dana untuk peremajaan.
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(e) Mengembangkan pengelolaan kebun secara bersama melalui kelompok
hamparan.

(f)  Mencegah penjualan produksi kepada pihak lain dan mencegah adanya
pungutan di luar ketentuan.

Perusahaan inti mempunyai hak-hak sebagai berikut:
(a) Menentukan sistem manajemen untuk menjamin kualitas dan

produktivitas kebun.
(b) Memperoleh daftar petani, lokasi dan luas lahan pemilikan serta

menentukan tata ruangnya.
(c) Memperoleh seluruh produksi petani peserta untuk dibeli dan diolah di

pabrik milik perusahaan inti.
Kewajiban perusahaan inti sebagai berikut:

(a) Membangun kebun plasma dengan prasarana, kebun inti dan atau pabrik
sesuai standar teknis.

(b) Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan koperasi agar dapat
melaksanakan manajemen produksi sehingga tercapai peningkatan mutu
dan produktivitas.

(c) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan  pembangunan
kebun kepada instansi pembina baik investasi maupun fisik.

(d) Menanggung kerugian akibat kelalaian dalam membangun kebun plasma
yang tidak sesuai dengan standar teknis.

(e) Menyerahkan kebun plasma kepada koperasi/kelompok tani tepat pada
waktunya dengan mutu sesuai standar teknis.

(f) Mendorong petani plasma untuk menabung atau ikut asuransi dalam
rangka peremajaan tanaman.

(g) Membeli seluruh produksi kebun plasma dengan harga yang layak.
Program PIR sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya

mampu membuka isolasi wilayah dengan dibangunnya jalur transportasi.
Program PIR telah mampu menggerakkan perekonomian di daerah
pedalaman karena berputarnya uang dalam jumlah besar. Namun, di lapangan
program PIR menghadapi kendala, baik kendala teknis budidaya perawatan
kebun maupun kendala non teknis seperti manajemen usahatani dan
manajemen ekonomi rumahtangga petani.

Permasalahan teknis yang menonjol dari progam PIR adalah kondisi
tanaman yang populasinya tidak penuh (kerapatan tanaman di bawah 136
pohon per hektarnya) dan pertumbuhannya tidak standar. Hal ini
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mengakibatkan produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dari 12 ton/
hektar/tahun). Ditambah lagi dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai
dengan aturan teknis budidaya tanaman. Produktivitas kebun plasma yang
rendah menyebabkan PKS kekurangan bahan baku. Selain itu, kualitas TBS
petani yang rendah menyebabkan pendapatan petani kurang dan kurang
mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan baik.

Sementara itu, permasalahan nonteknis yang terjadi adalah macetnya
pengembalian kredit oleh petani. Secara tidak langsung masalah ini
sebenarnya merupakan efek lanjut dari masalah teknis. Hasil kebun yang
rendah mengakibatkan pendapatan petani berkurang dan tidak mampu
membayar kredit. Bahkan tak jarang petani memilih menjual kavelingnya
atau menjual hasil kebunnya kepada pihak lain untuk menghindari
pembayaran kredit. Selain karena faktor pendapatan petani, kredit macet
juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi nilai kredit sehingga banyak petani
yang tidak paham.

Masalah-masalah yang terjadi tersebut dipicu oleh kurangnya pembinaan
dan pendampingan dari dinas (instansi) terkait maupun pihak perusahaan inti
setelah kebun diserahkan kepada petani plasma. Ditambah lagi, pendekatan
perusahaan banyak hanya berorientasi kepada produksi. Nyatanya, dengan
kurangnya pembinaan dan pendampingan menjadikan produktivitas kebun
menurun. Pembinaan yang kurang menjadikan pemberdayaan tidak berjalan.
Intensitas hubungan yang kurang juga menjadikan kesamaan persepsi tidak
tercapai dan keharmonisan hubungan tidak dapat terwujud. Akhirnya petani
dan perusahaan mendapatkan kerugian.

2. Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer kepada Anggota)
Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan

petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani
peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota
melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang
(developer) melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani
plasma dengan biaya pembangunan dari kredit bank sampai tanaman kelapa
sawit menghasilkan. Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani
sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai
budi daya dan manajemen perkebunan kelapa sawit. Pembinaan minimum
dilakukan selama satu siklus tanam.
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Pada pola kemitraan KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas
pengembalian kredit bank. Angsuran kredit ini diambil dari pemotongan hasil
jual TBS dari petani plasma. Artinya, petani wajib menjual hasil kebunnya
pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan inti wajib membeli hasil
TBS petani plasma dengan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang
berwenang. Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak untuk
melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua
kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan
sertifikat kebun kepada petani.

Pola KKPA diterapkan oleh PT. Asian Agri sejak 1995, yaitu lahan
tetap dikelola PT. Asian Agri sampai satu siklus tanaman (usia produktif
sekitar 25-30 tahun). Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan
penduduk di pedesaan dan petani dalam wadah koperasi. Pendanaannya
berdasarkan persetujuan pinjaman yang dibuat antara bank dan koperasi.
Petani di bawah naungan koperasi unit desa yang berbadan hukum akan
menerima bagi hasil secara prorata setiap bulan. Berdasarkan SK Gubernur
Riau No. 07/2001, melalui KUD, lahan disediakan oleh masyarakat. Koperasi
mencari bapak angkat (perusahaan inti), dalam hal ini PT. Asian Agri, dan
mengajukan permohonan dana ke bank. Bank meminta PT. Asian Agri
sebagai avalis (penjamin) dan menyewa konsultan independen untuk
supervisi kebun.

Perusahaan membangun dan mengelola kebun KKPA berdasarkan
memorandum of understanding pengelolaan kebun antara inti dan KUD
sampai batas waktu tertentu. Pola kerja samanya adalah konversi hasil,
yakni kebun dikelola perusahaan dan petani menerima bagi hasil. Untuk
menjaga transparansi di KKPA, maka dilibatkan unsur petani dari KUD.

Petani peserta yang ikut pada program pola KKPA telah ditentukan
menurut Keputusan Gubernur Nomor 07 Tahun 2001, yaitu:
(a) Petani peserta pola kemitraan KKPA adalah penduduk setempat yang

memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan
kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota koperasi.

(b) Persiapan dan penetapan calon petani peserta dilakukan oleh pengurus
koperasi diketahui kepada desa sebagai dasar pengesahan oleh bupati.

(c) Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam
pembangunan kebun sebagai tenaga kerja.
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(d) Petani peserta mendapat hak berupa kebun kelapa sawit dengan luas
sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan antara petani
dengan koperasi dan perusahaan inti.

(e) Petani peserta menerima hasil penjualan TBS setelah dipotong cicilan
kredit dan kewajiban terhadap koperasi.

(f) Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun kelapa sawit
setelah lunas kredit.

(g) Petani berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan
kebun kepada pengurus koperasi melalui rapat anggota.

(h) Para peserta harus patuh dan taat terhadap segala ketentuan yang telah
ditetapkan dalam pembangunan kebun pola KKPA.

(i) Petani berhak memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS
yang dibangun oleh perusahaan inti.

Koperasi petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit rakyat adalah
koperasi primer yang telah berbadan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pelaksanaan
kemitraan, terlebih dahulu koperasi harus membuat perjanjian kerjasama
pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota secara tertulis dengan
perusahaan yang ditunjuk seabgai mitra kerja yang mempunyai keahlian
dibidang perkebunan kelapa sawit. Untuk memperoleh dana KKPA, koperasi
harus mengajukan permohonan kepada bank pelaksana melalui dan atau
bekerjasama dengan perusahaan inti sebagai mitra.

Perusahaan inti harus melakukan kewajibannya antara lain:
(a) Perusahaan inti yang telah ditunjuk sebagai mitra kerja koperasi harus

menunjuk konsultan independen untuk melaksanakan sutdi kelayakan.
(b) Perusahaan inti yang bermitra dengan koperasi harus membuat perjanjian

secara tertulis dan diketahui oleh bupati. Dinas perkebunan dan dinas
koperasi kabupaten sebagai saksi dan sebagai pelaksana pengembangan
perkebunan pola KKPA harus memiliki izin usaha budidaya dan izin
usaha industri.

(c) Perusahaan inti membangun kebun plasma sesuai dengan petunjuk
operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh direktur jenderal
perkebunan cq. dinas perkebunan provinsi.

(d) Menampung hasil kebun kelapa sawit anggota dengan harga yang layak
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini
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Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
produksi petani.

(e) Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta
melalui pemotongan hasil penjualan TBS maksimal 30%.

Kendala yang terjadi pada pola KKPA terutama setelah kebun
diserahkan kepada petani. Beberapa diantaranya adalah ketidakseragaman
petani atau kelompok tani dalam melakukan tanggung jawabnya untuk
mengelola kebun setelah kebun diserahkan. Ada petani yang serius dalam
perawatan kebun, ada juga petani yang kurang perhatian terhadap kebunnya.

6.3. Penutup
Bagi Provinsi Riau, kelapa sawit mempunyai peran yang cukup besar

dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama petani perkebunan.
Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah yang merupakan bagian
dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit dalam tata
ruang Provinsi Riau. Di Kabupaten Pelalawan telah berkembang perkebunan
kelapa sawit dengan perusahaan swasta sebagai inti yaitu PT. Asian Agri.
Hubungan strategis yang terjalin selama ini adalah PT. Asian Agri sebagai
perusahaan inti melakukan kemitraan dengan petani plasmanya. Hubungan
ini dimaksudkan supaya adanya hubungan yang saling menguntungkan antara
petani plasma sebagai produsen kelapa sawit (TBS) dengan PT. Asian Agri
sebagai pembeli kelapa sawit yang diproduksi petani.

Saluran distribusi TBS dan CPO secara garis besar sangat sederhana.
Tandan Buah Segar dihasilkan oleh petani dan dibeli oleh perusahaan yang
menjadi inti. Selanjutnya bersama-sama dengan TBS yang dihasilkan sendiri
dari kebun intinya, diekstraksi di pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS)
milik perusahaan sehingga dihasilkan CPO dan minyak inti sawit.  Minyak
sawit kasar (CPO) dan inti sawit yang diproduksi oleh PNP harus dipasarkan
melalui KPB baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kebijakan
oleh pemerintah ini dilakukan bertujuan untuk menjamin kontinuitas
pendistribusian minyak kelapa sawit kepada industri dalam negeri maupun
untuk kebutuhan luar negeri. Tetapi untuk tujuan ekspor, KPB berhubungan
dengan agen lokal, selanjutnya berhubungan dengan badan pemasaran luar
negeri. Adapun hubungan strategis antara petani kelapa sawit peserta plasma
dengan perusahaan inti adalah pola PIR dan KKPA.
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BAB VII
PENGARUH PAJAK TERHADAP PRODUKSI

7.1. Tinjauan Umum tentang Pajak
1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat
merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian
suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali
sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan
bersama.

Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import contribution,
taxe, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto
contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol) dan belasting (Belanda).
Dalam literatur Amerika, selain istilah tax dikenal pula istilah tarif. Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak
langsung yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari
barang utk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang
secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat
umum (negara) untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi,
di mana terjadi suatu taabestand dan sasaran pajak telah menimbulkan utang
pajak karena UU.

Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib
yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi
pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang
dapat ditunjuk secara langsung didasarkan undang-undang. Pemungutannya
dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa
yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. Lembaga Pemerintah yang
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mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah
naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang
dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:
a. Menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay in Taxation yang

diterbitkan di Amerika menyatakan: Tax is compulsory contribution
from the person, to the government to depray the expenses incurred
in the common interest of all, without reference to special benefit
conferred. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang
yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan
secara khusus pada seseorang.

b. Menurut Philip E. Taylor dalam buku “The Economics of Public
Finance”  memberikan batasan pajak seperti Edwin R. A. Seligman
hanya menggantikan without reference dengan with little reference.

c. Menurut NJ. Fieldman dalam buku “De Over Heidsmiddelen Van
Indonesia” (terjemahan), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi   dan semata-
mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

d. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum  (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umumberhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

e. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi/tegen prestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai
berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas
Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.
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f. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace
R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat
imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

g. Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya
kontraprestasi yg dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk
membiayai pengeluaran pemerintah.

h. Menurut Suparman Sumawidjaya pajak adalah iuran wajib berupa barang
yg dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup
biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteran
umum.

i. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 definisi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dudi Wahyudi,
2008).

Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus
berdasarkan undang-undang. Sehingga diperlukan perumusan macam pajak
dan erat ringannya   tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat  ikut di dalam
menetapkan rumusannya. Sedangkan lima unsur pokok dalam defenisi pajak
adalah:
a. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara.
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
c. Pajak dapat dipaksakan.
d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi.
e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum

pemerintah).
Dari berbagai definisi dan unsur pajak dapat ditarik kesimpulan tentang

ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:
a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
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b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya)
dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara
(pemungut pajak/administrator pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para
wajibpajak.

Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/
Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi
dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2. Tinjauan Pajak Berbagai Aspek
a. Aspek Ekonomi

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber
daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan
gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya
untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik
yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Illyas (2008), dari sudut pandang
ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk
mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai
motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan
ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar
bebas, mekansime tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah.
Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara
efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari
masyarakat.

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan
umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak mengalir dari masyarakat
akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan
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kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan kenaikan
pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.

b. Aspek Hukum
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan
sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan
untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan
bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga
menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul
pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

c. Aspek Keuangan
Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi

hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai
bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari
penerimaan negara, kondisi keuangan  Negara tidak semata-mata dari
penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya
untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Alat ukur
yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak
dalam fungsinya pengumpulan penerimaan Negara berupa pajak.
Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu Negara
akan semkian tinggi tax ratio. Tax ratio yaitu perbandingan antara
penerimaan pajak dan jumlah produk domestic bruto.

d. Aspek Sosiologi
Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat

yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas
pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.
Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak, sasaran yang dituju adalah
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata
dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.
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3. Fungsi-Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)
Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal.

Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali
timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk
membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Dengan
demikian fungsi budgetair adalah kegunaan pajak sebagai alat untuk
memasukkan   dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-
undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya
ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan,
dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan
dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi
pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus
ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin
meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,
baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
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c. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Justifikasi Teori Pemungutan Pajak
Dalam hal ini akan dikemukakan justifikasi teori pemungutan pajak

dan alasan-alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh
fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk
memungut pajak dari penduduknya. Di dalam literatur Ilmu Keuangan
Negara terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk
memungut pajak yakni benefit principle dan abiltiy to pay principle.
Secara sederhana kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Benefit principle pada intinya menjelaskan, bahwa fiskus berwenang
memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara,
antara seperti dikatakan Otto Eckstein …The benefit principle calls for a
distribution of taxes in accordance with the benefits received from the
expenditures on which the taxes are spent. Terkait dengan Teori
Pemungutan Pajak, R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar
Ilmu Hukum Pajak menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari adanya
pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori Asuransi
Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari

penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi,
dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal
ini pajak. Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena Negara
bertugas melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
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Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan
perusahaan asuransi. Namun teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan,
antara lain dengan eksistensi imbalan yang akan diberikan negara jika
tertanggung dalam hal ini wajib pajak menderita risiko. Sebab sebagaimana
kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada wajib
pajak yang tertimpa musibah. Lagi pula kalau ada imbalan dalam pajak,
maka hal itu sebenarnya bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak itu
sendiri.

b. Teori Kepentingan
Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut

pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai
kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada
negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya. Termasuk
kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi  tingkat
kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus
dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa
tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang
kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan
orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Sama dengan teori
asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara
untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam
melindungi penduduknya. Jika misalnya di suatu RT (Rukun Tetangga) terjadi
kebakaran, apakah hanya mereka yang sudah bayar pajak yang dibantu
dan diselamatkan oleh petugas mobil kebakaran? Di samping itu jika ditinjau
dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontraprestasi
(dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak
itu sendiri.

c. Teori Daya Pikul
Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi

pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut
pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak, beban
pajak yang dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar
sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi wajib pajak membayar
pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat
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bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan
pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang
dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih
dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut
disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan
bebas pajak minimum of subsistence.

d. Teori Bakti
Adapun teori bakti dapat dikatakan sama dengan teori kedaulatan

negara pada mata kuliah Pengantar llmu Hukum. Penduduk harus tunduk
atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau
organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan,
bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; oleh karena itu penduduk
terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak, dalam
arti wajib berbakti kepada negara. Dalam teori ini, dasar keadilan pemungutan
pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Penganut teori
bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak
bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut
pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu
kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib
berbakti kepada negara.

e. Teori Azas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, artinya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak
terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang
cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari
perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak adalah juga
baik.

f. Teori Pembangunan
Teori Pembangunan, Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak

yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan
makmur.
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5. Syarat-Syarat dan Asas Pemungutan Pajak
Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak

dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut
kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Agar
pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-
undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:
1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat

sebagai wajib pajak.
3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan

berat ringannya pelanggaran.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan

yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak,
yaitu:
1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU

tersebut harus dijamin kelancarannya.
2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara

umum.
3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak,
terutama masyarakat kecil dan menengah.
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d. Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak
harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib
pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari
segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e . Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak
dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan
memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan
kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan
pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:
1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam

tarif.
2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu

10%.
3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang
berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak  perlu memegang teguh
asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga
terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih
diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu
(Endrisanopaka, 2008). Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana
dikemukakan oleh:
a. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku Public

Finance in Theory and Practice terdapat dua macam asas keadilan
pemungutan pajak, yaitu:
1) Benefit Principle: dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib

pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang
dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut revenue and
expenditure approach.
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2)  Ability Principle: dalam pendekatan ini, menyarankan agar pajak
dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan secara lain
dalam:
1) Keadilan horizontal: pemungutan pajak yang adil secara horizontal apabila

beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh
penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa
membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan vertical: keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical)
bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis
yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

b. Adam Smith dalam buku An Inquiry into The Nature and Cause of
The Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak
hendaknya didasarkan pada:
1) Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas

keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2) Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai
sanksi hukum.

3) Convenience (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas
kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib
pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4) Economy: biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin,
jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil
pemungutan pajak.

c. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi
penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan
untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
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3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang
satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang
sama (diperlakukan sama).

5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai
obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

d. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1) Asas politik finalsial: pajak yang dipungut negara jumlahnya

memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua
kegiatan negara

2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

3) Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan
(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan
(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

5) Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang.

e. Asas Pemungutan Pajak Lainnya
Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak

penghasilan yaitu:
1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence

principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas
suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan,
apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan
penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan
yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak
dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu
berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam
sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan
asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas
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penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang
diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

2) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini,
yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan
dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas
ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan
pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan
pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara
menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas
world wide income.

3) Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan
pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi
atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu
diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan
dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak
menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan
yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan
pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara
itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh
pemerintah Indonesia.

6. Pembedaan dan Penggolongan Pajak
Dalam berbagai literatur llmu Keuangan Negara dan Pengantar llmu

Hukum Pajak terdapat pembedaan atau penggolongan pajak (classes of
taxes, kind of taxes) serta jenis-jenis pajak. Pembedaan atau penggolongan
tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak;
siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat
dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut;
serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pada umumnya
pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak
Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut
golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau
menurut pajak kebendaan. OECD juga membuat penggolongan tersendiri
atas kriteria tertentu.
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a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung, pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti
ekonomis ialah pajak yang beban  pembayarannya harus dipikul
sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan
kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti administratif ialah pajak
yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan (Pph).

2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis
adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada
orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah
konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak uang
dipungut setiap terjadi peristiwa yang menyebabkan terhutangnya
pajak. Misal saat penyerahan penjualan dari produsen pada
konsumen, saat pembuatan akta, surat persetujuan (sewa menyewa,
jual beli, pinjam meminjam), pajak pertambahan nilai (Ppn), pajak
bea materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan
dan sebagainya.

b. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subjektif (pajak perseorangan); ialah pajak yang berpangkal

atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama
memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status
pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan
dibayarkan. Misal status bujangan atau perawan, status kawin, jumlah
tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak
orang pribadi.

2) Pajak objektif. (pajak kebendaan); yaitu pajak yang berpangkal pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam
pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya baik berupa benda,
keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban
membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh
keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya
(orang atau badan yang bersangkutan), contoh: PPN, PKB dan PBB.
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c. Menurut Lembaga Pemungutnya
Pajak Pusat (Pajak Negara): adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen
keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara
pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan, PajakPertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumidan Bangunan, dan Bea
Materai.
Pajak yang dipungut pemerintah pusat, adalah oleh:
a) Dirjen Pajak, yakni:

PPh: Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang
pribadi atau badan pada tingkat keberhasilan tertentu PPN (Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan jasa) dan Ph.Bm. (pajak penjualan
atas barang mewah). Keduanya merupakan satukesatuan sebagai
pajak yang dipungut atas konsumsi dalamnegeri oleh karena itu
terhadap penyerahan atau import barangmewah selain dikenakan
pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang
mewah.
PBB adalah pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri dari tanah
dan bangunan (property tax) Bea Materai adalah pajak yang
dikenakan atas dokumen Bea Lelang adalah pajak yang dikenakan
atas barang yang penjualannya dengan cara penjualan lelang.

b) Dirjen Bea Cukai, yaitu:
Bea Masuk: bea atas barang masuk ke dalam kawasan pabean.
Pajak Eksport (bea keluar).
Pajak Pertambahan Nilai (import): khusus untuk barang yang  dibeli
dari luar negeri

c) Dirjen Moneter, yaitu:
Pajak atas minyak bumi sbg penghasilan produk.
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemda berdasarkan
perda masing-masing dan hasilnya digunakan untuk
pembiayaanrumah tanggadaerah masing-masing.

Pajak Daerah, terdiri atas: Pajak Propinsi, Pajak Kenderaan Bermotor
dan Kenderaan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor, Pajak
Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan.
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Pajak yang dipungut pemerintah daerah, adalah oleh:
a) Pemda Provinsi yakni terdiri dari:

PKB
Pajak Bea Balik Nama BPKB
Pajak bea balik nama tanah (pulasi)
Pajak ijin menangkap ikan di wilayahnya

b) Pemda Kabupaten/kota yaitu:
Pajak pertunjukan dan keramaian umum
Pajak reklame
Pajak anjing
Pajak kendaraan tidak bermotor
Pajak pembangunan
Pajak radio
Pajak jalan
Pajak bangsa asing
Pajak potong hewan dll

Pemungutan lain bagi daerah, antara lain: bea jalan/jembatan, bea
pangkalan, bea penambangan, bea sepadan/izin bangunan, bea penguburan,
bea atas pengujian kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, retribusi
bus, taksi dll, retribusi tempat rekreasi, retribusi pasar, retribusi pesanggrahan,
retribusi pelelangan ikan. Sedangkan Pajak yang dipungut atas barang tentang
bea cukai daerah adalah bea rokok dan bea beras.

Menurut beberapa literatur pajak, terdapat beberapa jenis “pajak”,
khususnya yang ditemukan di negara Amerika Serikat seperti gasoline tax,
poll tax, death tax yang terdiri dari estate tax dan inheritance tax, excise
tax, ad-naturam (specific tax) dan advalorem tax.  Selain itu, di beberapa
negara dapat ditemukan berbagai macam pungutan yang menggunakan nama
“tax”, walaupun per definisi, khususnya karena adanya unsur kontraprestasi,
nama pungutan tersebut bukanlah pajak. Bahkan sebenarnya adanya
pungutan-pungutan yang erat kaitannya dengan kontraprestasi, yakni adanya
izin atau layanan dari pihak pemerintah kepada mereka yang membutuhkan
adanya izin atau layanan tersebut. Sehingga jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya
sebagian dari “tax” tersebut pada hakikatnya termasuk dalam pengertian
retribusi. Ciri utama dari retribusi adalah adanya imbalan seperti yang
tersimpul dari slogan: no service no charge, yang artinya tiada layanan
(dari Pemerintah) maka tidak akan ada pembayaran retribusi.
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a. Abattoir tax, atau disebut slaughtering tax, yakni pungutan yang
dikenakan kepada setiap hewan yang dipotong. Pungutan ini bermaksud
baik sebagai pungutan atas jasa dan peristiwa pemotongan maupun
sebagai pungutan semi mewah, khususnya di negara-negara yang tidak
mengkonsumsi daging hewan.

b. Advertising tax, adalah pungutan atas reklame, iklan atau bentuk
promosi lainnya yang biasanya ditempatkan di luar ruang.

c. Airport tax, adalah pungutan yang dikenakan terhadap penumpang yang
akan berangkat melalui bandar udara.

d. Apprenticeship tax, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemberi
kerja di bidang usaha tertentu yang dananya diperuntukkan untuk latihan
dan magang. Appropriated tax, adalah pungutan yang dananya
direncanakan untuk membiayai aktivitas atau area tertentu, misalnya
apprenticeship tax.

e. Bicycle tax, adalah pungutan terhadap penggunaan sepeda yang di
Indonesia disebut ‘pening’ sepeda.

f . Branch tax, Branch Profit tax, Branch Earning tax, adalah pajak
yang dikenakan terhadap laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan di
Indonesia yang diterima/diperoleh Kantor Cabang perusahaan di dalam
negeri yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Kantor Cabang yang
demikian disebut BUT=Bentuk Usaha Tetap atau Permanent
Establishment (istilah bahasa Inggris) atau Vaste Inrichting (istilah
bahasa Belanda).

g. Capital Acquisition Tax, adalah suatu jenis pajak yang dipungut di
Irlandia terhadap hibah dan warisan.

h. Capital Gain Tax, adalah pajak yang dikenakan terhadap laba yang
diperoleh atas penjualan atau pengalihan harta. Di beberapa negara
jenis pajak ini dikenakan tersendiri di luar pajak penghasilan. Di Indonesia,
capital gain tax sudah termasuk dalam Pajak Penghasilan yakni
sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf d UU PPh 1994.

i. Capital Transfer Tax, adalah pajak yang dikenakan di Inggris terhadap
pemberian antara keluarga, atau pengggantian pada waktu kematian.
Sejak tahun 1985 jenis pajak ini diganti dengan inheritance tax (pajak
atau warisan).
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7. Tarif Pajak
Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal lima macam tarif pajak

yakni tarif tetap (fixed rate), tarif proporsional (proportional rate), tariff
progresif (progressive rate), tarif regresif (regressive rate) dan tarif degresif
(degressive rate), yang dipahami sebagai berikut:
a. Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar)

bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.
Misalnya tarif Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun
1985. Jumlah Bea Meterai atas kuitansi atau tanda terima uang di atas
Rp 1.000.000,- adalah Rp 6.000,- Walaupun uang yang diterima besarnya
Rp 100.000.000,- atau Rp 10.000.000.000,- dan seterusnya, jumlah Bea
Meterai yang terutang tetap Rp 6.000,-.

b. Tarif proporsional adalah tarif yang prosentasenya tetap walaupun jumlah
objek pajaknya berubah-ubah. Misalnya tarif PPN 10% atas Rp 100.000,-
10% atas Rp 50.000.000,- 10% atas Rp 10.000.000.000,- .

c. Tarif Pajak yang bersifat progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi
objek pajaknya, maka makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya.
Misalnya tarif Pajak Pendapatan tahun 1944, Tarif Pajak Penghasilan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

d. Tarif Pajak Regresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajak,
maka makin rendah prosentase tarifnya.

e. Tarif Pajak Degresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya
makin tinggi, maka makin rendah tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk
Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris,
maka tarif bea atau pajak atas warisan makin kecil.

8. Pajak Ad valorem dan Excise
Pajak ad valorem lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan

pajak impor, yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran,
atau satuan. Bea ad valorem adalah bea yang ditetapkan menurut nilai (uang),
tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan, misalnya provisi kredit
ditetapkan sebesar 1% dan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kredit
yang bersangkutan (Bank Indonesia, 2009).  Pajak ad valorem adalah pajak
yang dikenakan sesuai dengan nilainya. Umumnya digunakan di bidang
properti (Anonim d). Pajak excise adalah pajak berdasarkan volume barang.

156



9. Peranan Pajak dalam Pembangunan dan Dampaknya
a. Peranan Pajak dalam Pembangunan

Pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk
tujuan-tujuan tertentu.  Misalnya untuk membiayai  penyediaan  barang dan
jasa publik,  untuk mengatur perekonomian dan juga  untuk mengatur
konsumsi  masyarakat.  Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka
pajak akan mempengaruhi perilaku  ekonomi masyarakat atau seseorang.

Pajak merupakan modal dasar pembangunan.  Hal  ini  telah  dilakukan
pada  RAPBN 2001.  Lebih dari dua pertiga modal dasar pembangunan
adalah berasal dari  pajak.    Mekanisme bekerjanya sistem pajak seperti ini
dapat dijelaskan seperti berikut.  Pada saat pemerintah melakukan  belanja
barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam
masyarakat.  Termasuk juga dalam  hal  ini beberapa  multiplier effect
dalam bentuk, misalnya  employment creation dan peningkatan output.
Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang  peningkatan
permintaan dan dalam kondisi  penawaran  yang relatif terbatas akan terjadi
kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi).
Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang
meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit
anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai  forced saving,
yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal.

Adanya pajak pula sebagai upaya  untuk mengatur alokasi pendapatan
masyarakat.  Dengan menarik pajak sesuai mekanismenya, maka pemerintah
dapat mengalokasikan pendapatan pada upaya-upaya investasi yang dapat
dinikmati banyak  orang.   Dengan tersedianya banyak investasi, maka akan
timbul lapangan pekerja.  Sehingga secara tidak langsung pemerintah telah
melakukan realokasi dan redistribusi pendapatan.  Jadi secara tidak langsung
adanya penarikan pajak yang tepat akan membuka peluang bagi kemakmuran
masyarakat serta menjaga stabilitas dengan penciptaan lapangan kerja.

b. Prinsip Pengenaan Pajak
 Pengenaan pajak yang terbaik dipandang dari sudut pandangan ilmu

ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki  pengaruh-pengaruh
ekonomi  paling  baik atau setidaknya walaupun memberikan pengaruh tidak
baik, adalah yang paling sedikit.  Soal prinsip pengenaan  pajak  agar dapat
dihasilkan suatu kebaikan telah dikemukakan oleh Adam Smith dengan cannon
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of taxation.  Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa
kriteria  di antaranya adalah (1) Distribusi  dari beban pajak harus adil,
setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar; (2)
Pajak-pajak harus sedikit  mungkin mencampuri keputusan-keputusan
ekonomi; (3) Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi
di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya; (4) Struktur
pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan
stabilisasi dan pertumbuhan  ekonomi; (5) Sistem pajak harus dimengerti
wajib pajak; (6) Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah
sesedikit mungkin; (7) Pasti; (8) Dapat dilaksanakan; dan (9) Dapat diterima.

Konsep keadilan pada kriteria (1) sifatnya relatif.  Dalam perpajakan
konsep dibedakan  menjadi  dua  klasifikasi yaitu keadilan datar (horizontal
equity) dan keadilan tegak (vertical equity).  Yang dimaksud dengan keadilan
datar  adalah pengenaan pajak di mana setiap orang yang keadaannya sama
haruslah menderita beban yang sama pula besarnya.  Sedangkan keadilan
tegak adalah situasi di mana orang yang keadaannya berbeda  haruslah
menderita beban pajak yang berbeda pula.  Bisa dimaklumi bahwa konsep
keadilan ini sangat kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan
orang yang keadaannya sama.

 Prinsip-prinsip pengenaan pajak ini pada kenyataannya susah
dilaksanakan. Hal ini terbukti begitu banyaknya mekanisme pengenaan pajak
yang susah untuk dilakukan.  Sehingga kemudian  banyak  terjadi
penyelewengan dan ketidakpuasan akan pelayanan pajak.

c. Dampak Pajak secara Makro
Secara makro pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak

dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap
dibelanjakan (disposable income) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi
masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C)
dan tabungan (S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi
marginal (marginal propensity to consume = mpc) dan hasrat tabungan
margin (marginal propensity to save = mps), di mana mpc + mps = 1.
Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akan mempunyai
pengaruh terhadap tingkat pendapatan dalam perekonomian. Di samping
itu perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan
dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung, maupun untuk investasi. Pada
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umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan
pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak.

Kemampuan kerja yang menurun berarti akan menurunkan tingkat
penghasilan lebih jauh lagi dan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-
kegiatan lainnya terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang
dan jasa yang lain. Misalnya dengan adanya pajak kendaraan bermotor,
berarti mengurangi dana yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga ia terpaksa
menyesuaikan pola pengeluarannya sesuai dengan dana yang tersedia
setelah kena pajak. Mungkin ia akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang
dianggap kurang esensial. Namun demikian pada umumnya kemampuan
kerja wajib pajak itu akan dipertahankan oleh wajib pajak itu sendiri.
Pemerintahpun menyadari akan hal itu, sehingga dalam pengenaan pajak
penghasilan ada tingkat penghasilan tertentu yang dibebaskan tidak kena
pajak.. Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan
yang dikonsumsikan mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak.

Pengenaan pajak akan meningkatkan bagian pendapatan yang
dikonsumsikan. Misalnya pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan
PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pajak-pajak lainnya akan
meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan tingkat
pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak akan mengurangi bagian
pendapatan yang ditabung, dan selanjutnya yang dapat diinvestasikan.
Mengenai pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja memang ada.
Semakin besar pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan
mengurangi semangat wajib pajak untuk bekerja, khususnya dalam hal pajak
penghasilan. Tetapi dengan pajak kemauan untuk bekerja ini tidak akan
banyak terpengaruh. Pengenaan pajak terhadap barang dan jasa seperti
pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
tontonan akan mempunyai dampak terhadap tingkat penggunaan atau tingkat
konsumsi terhadap barang-barang yang bersangktuan. Wajib pajak akan
cenderung mengurangi kemauan untuk mengkonsumsi barang tersebut.

Selain itu banyak literatur menunjukkan pengaruh positif pajak terhadap
kinerja perekonomian, antara lain:
1) Pajak yang dikenakan pendapatan barang modal menurunkan net rate

of return to saving dan mengurangi tingkat tabungan.
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2) Pajak mempengaruhi investasi secara langsung melalui pengaruhnya
terhadap biaya kapital, jika marginal effective tax rates bervariasi pada
sektor dan aktivitas produksi, maka efisiensi investasi dapat terpengaruh.

3) Labor Tax mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan tenaga
kerja.

4) Progresivitas pajak personal mengurangi investasi pada human capital.
Total pengaruh pajak pada pertumbuhan secara signifikan menunjukkan

hubungan negative antara tingkat rasio pajak terhadap produk domestic bruto.
Pada umumnya tingginya pajak mengurangi pertumbuhan ekonomi.

d. Dampak Pajak terhadap Kesejahteraan
Apabila suatu barang  dikenakan  pajak maka harga yang dibayar

konsumen lebih tinggi daripada  harga  yang diterima oleh produsen atau
penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah.  Dalam
beberapa hal kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang
lebih  berat dibandingkan nilai yang dipungut.  Kelebihan beban yang
ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena
pajak (welfare cost of taxation).   Penting sekali membedakan secara
jelas antara biaya tak langsung (the welfare cost taxation) dan biaya
langsung (direct cost of taxation)  dalam hubungannya dengan penarikan
sumber-sumber produktif dari sektor swasta.

Perbedaan ini dapat diilustrasikan secara  jelas  dengan  contoh  sebagai
berikut: misalnya suatu pajak penjualan  dikenakan pada produk tertentu,
tetapi pajak tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga produk tersebut
menurun sampai nol.  Dalam hal demikian berarti  tidak ada biaya langsung
dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan
oleh pemerintah.  Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak
yaitu produk tersebut tidak diproduksi padahal sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian ada  mis-alokasi  sumber-sumber produksi sehingga
konsumen menjadi kurang senang  dan  kehilangan kesejahteraan, yang
berarti mereka memikul beban pajak.  Jadi dalam hal ini ada  welfare cost
of taxation  meskipun tidak ada  direct cost of taxation.  Apabila pajak
penjualan tersebut dipungut  pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan
sejumlah penerimaan pajak berarti akan  timbul  baik  welfare cost of taxation
maupun  direct cost of taxation.  Lebih jelasnya dapat diikuti pada Gambar
7.1.

160



Gambar 7.1.  Dampak Pajak terhadap Welfare

  Gambar 7.1 memperlihatkan bahwa harga mula-mula sebelum
dikenakan pajak terhadap  produk  tersebut adalah Po dan kurva supply
adalah S, namun ketika dikenakan pajak pada produk tersebut maka kurva
supply bergeser dari S ke S+T sehingga harga menjadi naik dari Po menjadi
P1 sedangkan produksi turun dari Qo menjadi Q1.  Penerimaan pajak (the
direct  cost  taxation) sama dengan PoP1BA.  Harga bagi konsumen
sekarang adalah P1  di  atas harga awal yaitu Po dan inilah sumber mis-
alokasi yang menyebabkan adanya welfare cost.  Pengurangan konsumsi
atas produk tersebut dari Qo ke  Q1 berarti hilangnya manfaat sebesar
BCQoQ1.  Sumber-sumber  produktif  yang dipakai untuk memproduksi
Qo dan Q1 dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang  lain yang
lebih banyak.   Jadi  pajak membatasi produksi barang-barang yang dikenakan
pajak dan mendorong sumber-sumber ptoduktif berpindah ke pemakaian
lain.    Tetapi  nilai  barang  lain  yang diproduksi (ACQoQ1) lebih sedikit
dibanding dengan hilangnya nilai barang-barang yang dikenakan pajak
(BCQoQ1).  Perbedaan atau selisih antara BCQoQ1 dan ACQoQ1 = BAC
merupakan welfare cost sebab ini merupakan besarnya kehilangan neto
akan manfaat.

  Dengan mengetahui welfare  cost maka dapat dibandingkan pajak
yang satu dengan yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban
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lebih besar kepada masyarakat sehingga  pemerintah  dapat membuat
alternatif lain di bidang perpajakan.   Demikian pula besarnya welfare cost
dapat memberi petunjuk kepada pemerintah untuk mengalokasikan
sumberdaya produktif seefisien mungkin.

e . Dampak Pajak terhadap Produksi
 Dampak  pajak terhadap produksi  dapat dibagi dalam pengaruh pajak

terhadap produksi keseluruhan dan  komposisi produksi.  Pengaruhnya
terhadap produksi secara keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya
terhadap kerja, tabungan dan investasi.  Lebih jauh dampak pajak ini terlihat
dari kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan
investasi. Kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila
dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya.    Oleh karena itu
suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat
penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan
tingkat efisiensi kerjanya.

Kemampuan menabung juga akan berkurang akibat dikenakannya pajak.
Orang  yang dikenakan pajak penghasilan, kemampuannya untuk menabung
akan berkurang sebesar marginal propensity to save (mps) dikalikan
dengan jumlah pajak yang dikenakan.  Bagi orang-orang yang tergolong
mempunyai penghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi
kemampuannya untuk menabung  karena memang biasanya mereka itu sudah
tidak mempunyai tabungan walaupun  belum dikenakan pajak.  Sehingga
kalau dikenakan pajak tidak akan mengurangi tabungannya melainkan akan
mengurangi  konsumsinya.  Dengan alasan yang demikian ini maka masuk
akal jika kemudian pajak yang dikenakan terhadap petani yang sebagian
besar berpenghasilan rendah tidak dilakukan.

Kemampuan  untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-
sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi itu.  Jelaslah
kiranya bahwa kemampuan untuk mengadakan investasi ini akan berkurang
dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk  mengadakan
tabungan.  Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi  maka
dengan sendirinya kemampuan untuk mengadakan investasi  juga akan
berkurang bila kemampuan untuk menabung berkurang dengan adanya pajak.

Pengaruh pajak juga dapat mengakibatkan  adanya penyimpangan
dalam penggunaan faktor produksi yaitu  penggunaan faktor produksi yang
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seharusnya dapat menghasilkan produksi maksimum  menuju  ke arah
penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit.  Oleh karenanya
pajak  yang  dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan
penggunaan  faktor-faktor produksi atau kalau memang tidak dapat
dihindarkan, pajak yang dikenakan jangan sampai menimbulkan banyak
penyimpangan-penyimpangan.

f. Dampak Pajak terhadap Distribusi Pendapatan
Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari

beberapa segi.  Hendaknya diketahui pula bahwa  tujuan pembangunan
suatu  negara  pada umumnya  adalah berupa peningkatan pendapatan
nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang
merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional.
Keempat tujuan umum pembangunan  ini  tidak  sejalan dan selaras dalam
pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu
terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang  lain.   Sebagai
missal untuk mencapai laju  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi seringkali
terjadi  ketidakmerataan pendapatan.

Tingkat pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar
ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat.  Sebaliknya semakin
progresif  sistem pajak yang dianut oleh suatu perekonomian akan semakin
berkuranglah perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian,
sehingga  sistem pajak yang digunakan hendaklah bersifat progresif tajam.
Suatu pajak dikatakan mempunyai struktur yang progresif apabila persentase
beban  pajak terhadap pendapatan naik dengan meningkatnya pendapatan.
Sedangkan struktur pajak dikatakan  bersifat  regresif apabila persentase
beban pajak terhadap pendapatan menurun dengan meningkatnya
pendapatan.

g. Dampak Pajak terhadap Keinginan Untuk Bekerja
Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka

tenaga kerja  tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja.  Tenaga
kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab
apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan
dipungut  oleh pemerintah saja.  Jadi pajak progresif akan mengurangi  insentif
kerja.  Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan
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yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable  capacity,
persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average
tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base.  Pajak regresif ini
akan menambah insentif kerja,  karena  dengan  semakin tingginya
penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin
rendah persentasenya.  Para  pekerja  akan bekerja lebih giat agar
memperoleh penghasilan yang lebih besar dan dengan  demikian pajak yang
harus  dibayarnya akan menjadi semakin kecil persentasenya.

10. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Produk Pertanian dan
Dampaknya

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai dapat dikenakan  dalam  bentuk satu tahap

atau beberapa tahap.   Jika beberapa tahap pemungutan pajak dikenakan
terhadap nilai tambah, maka ini sama artinya dengan satu tahap pemungutan
pajak penjualan.  Sistem  pengenaan pajak pertambahan nilai adalah berkali-
kali, tetapi pada setiap tingkat yang dikenakan pajak  pertambahan nilai
hanya atas pertambahan nilainya saja.  Artinya jumlah pajak yang  harus
dibayar oleh pengusaha atau produsen adalah selisih antara jumlah pajak
yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu menjual hasil
produksinya dengan jumlah pajak yang telah dibayarnya waktu membeli
bahan-bahan input.

Menurut Djoko Muljono (2008) pajak pertambahan nilai merupakan
pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada
setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh
penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap
penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual
merupakan keuntungan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung,
yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau
jasa kena pajak.

Adanya pertambahan nilai ini akan  juga mempengaruhi harga
penawaran sehingga  pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi harga
penawaran.  Dengan adanya pajak pertambahan nilai maka harga penawaran
akan naik.
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b. Dampak PPN Pertanian Jika Dikenakan pada Produsen
Pengenaan  PPN pertanian pada produsen akan mengakibatkan harga

di tingkat produsen menjadi tertekan.  Daya  beli  komoditas  pertanian
memiliki  nilai yang rendah.  Dengan demikian posisi tawar-menawar produk
pertanian juga rendah.   Hal  ini  diikuti  pula  oleh posisi petani yang lemah
pula.  Apa yang terjadi kemudian?

Ketika  petani menjual harga produknya pada kondisi normal petani
akan kehilangan sedikit insentifnya akibat petani ikut menanggung PPN
yang  dikenakan  sehingga meskipun harga yang dilakukan  tinggi, namun
petani justru mengalami kerugian  akibat  harus menyetor pajak kepada
pemerintah.  Pada kondisi ekstrim bahwa konsumen tidak mau membeli
komoditas pertanian dengan harga tinggi tersebut dan memilih harga sebelum
pajak, maka akibatnya petani juga mengalami kerugian dan pada akhirnya
akan menjual dengan harga rendah  dan menanggung sendiri PPN tersebut.

 Pengenaan PPN pertanian pada produsen sama sekali sulit untuk
dilakukan dan mengandung resiko yang sangat besar sehingga dibutuhkan
pengorbanan yang besar bila hal ini tetap dilakukan. Pengenaan PPN
terhadap produk primer pertanian tentu akan menimbulkan dampak yang
cukup serius terhadap sektor pertanian. Tidak hanya menyentuh aspek
ekonominya saja tetapi juga aspek sosial terutama yang menyangkut
kehidupan petani. Dampak langsung yang terlihat jika PPN dikenakan pada
produk primer pertanian adalah aspek ekonomi. Dari kurang lebih 42 juta
petani di Indonesia, rata-rata adalah petani dengan skala usaha kecil dan
bergerak di subsistem agribisnis budidaya. Petani yang bergerak di subsistem
budidaya terbilang penerima margin tataniaga terkecil dibandingkan pelaku
di subsistem agribisnis hulu dan hilir.

Usaha pertanian mereka jauh dari kelayakan ekonomis. Jika
pengenaan PPN pada produk primer pertanian jadi diberlakukan, itu akan
membuat usaha mereka semakin jauh dari skala usaha yang ekonomis.
Pengenaan PPN justru akan membuat ekonomi biaya tinggi dan harga produk
primer pertanian semakin mahal. Alhasil, produk primer pertanian kita sulit
bersaing dengan produk-produk pertanian impor. Hal tersebut juga
menyebabkan rendahnya daya serap produk primer pertanian domestik oleh
pasar. Padahal dalam kondisi krisis global saat ini, harga yang tinggi akan
menurunkan daya beli konsumen.
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Ujung-ujungnya pendapatan petani akan turun. Penurunan pendapatan
petani dapat mengakibatkan usahanya terancam bangkrut. Jika gulung tikar,
mereka menjadi pengangguran yang akhirnya membuat mereka semakin
miskin. Dengan demikian, dampaknya bagi negara ini adalah meningkatnya
jumlah penduduk yang menganggur dan miskin. Semakin banyak orang miskin
dan pengangguran, semakin meningkat pula alokasi APBN untuk kemiskinan
dan pengangguran. Karena itu target meningkatnya penerimaan negara dari
pengenaan PPN pada produk primer pertanian justru akan sia-sia karena
beban anggaran dan belanja negara juga meningkat (Anonim b, 2009).

c. Dampak PPN Pertanian Jika Dikenakan pada Konsumen
Pengenaan PPN di tingkat konsumen untuk produk  pertanian  akan

mengakibatkan pada jalur akhir tata  niaga harga menjadi  semakin  besar.
Meningkatnya harga di tingkat konsumen juga berakibat naiknya harga
termasuk di pengecer.  Dengan demikian produk pertanian akan berharga
tinggi.  Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana daya saing
produk  lokal  dengan  produk  impor?

Dengan  murahnya produk pertanian seperti buah-buahan impor akan
mengurangi daya beli masyarakat akan produk lokal.  Pada akhirnya harga
di tingkat petani juga akan jatuh. Pengenaan PPN pertanian pada  tingkat
konsumen masih dapat direkomendasikan sepanjang dapat dilakukan upaya
bagi diversifikasi  produk pertanian agar dapat ditingkatkan nilai tambahnya
baik dari  sisi  kebutuhan konsumen maupun dari sisi  selera  konsumen,
sehingga permintaan akan barang-barang tersebut tidak berubah.  Meskipun
ada sebagian orang mengatakan bahwa produsen tersebut sesungguhnya
konsumen juga.

d. Dampak PPN Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani
Dengan melihat bahwa jumlah share terbesar PDB adalah sektor

pertanian dengan produktivitas yang  rendah, maka  dapat dipastikan bahwa
sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.  Dengan mengacu  pada
keterangan  bab-bab sebelumnya, maka pengenaan PPN pada petani
memiliki unsur ketidakadilan.  Hal ini dikarenakan bahwa pendapatan petani
adalah  rendah. Dengan pengenaan PPN maka akan menurunkan tingkat
kesejahteraannya.
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Pengenaan PPN pada petani sama saja dengan menerapkan aturan
pajak yang salah.  Meskipun akan didapat jumlah  pendapatan yang banyak
bagi pemerintah, namun yang dipajak adalah masyarakat yang cenderung
dengan welfare rendah. Jika  hal ini diteruskan maka akan dapat
mengganggu stabilitas ekonomi serta meningkatkan kemiskinan masyarakat.

e . Dampak PPN Pertanian terhadap Kemauan untuk Bertani
Akibat dampak PPN yang mengakibatkan produk pertanian menjadi

berdaya saing yang semakin lemah dan insentif yang semakin berkurang
maka hal ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk bertani.  Tenaga
kerja di bidang pertanian sudah dapat dipastikan akan beralih ke bidang-
bidang lain yang menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi.  Bukan  tidak
mungkin justru nilai nominal PDB sektor pertanian justru mengecil akibat
kelesuan sektor pertanian.

Dampak  yang paling mengkhawatirkan  adalah timbulnya kelompok
kecil masyarakat  kaya yang memanfaatkan pertanian dengan berupaya
meningkatkan efisiensi dan menguasai bidang pertanian.  Maka akan timbul
tuan-tuan tanah yang dapat merusak tatanan ekonomi dan  sosial politik.
Dengan memanfaatkan modal yang besar, petani kaya ini akan menguasai
berbagai segi kehidupan.  Sedangkan petani miskin/kecil akan semakin tidak
berdaya.

f. Dampak PPN Pertanian terhadap Daya Saing Internasional
Sampai  saat ini produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing dari

sisi harga dibanding dengan pertanian di negara  lain.  Di negara-negara
barat sistem pertanian sudah sangat efisien dengan produktivitas tinggi
sehingga mampu menjual dengan  harga murah.  Sedangkan Indonesia masih
memiliki ptoduktivitas rendah. Dengan adanya PPN pada produk pertanian
maka harga produk pertanian akan bertambah  mahal sehingga
mengakibatkan  daya saing produk tersebut semakin merosot.

Ketika daya saing produk menjadi  rendah maka yang dihadapi bukan
saja pasar internasional, tetapi juga pasar lokal yang diserbu produk impor.
Bisa dibayangkan dampak terburuk adalah matinya pertanian lokal.  Ketika
pertanian dalam negeri sudah tak berdaya  akan  terjadi ketergantungan
terhadap produk pertanian impor.
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g. Timbulnya Kegagalan Pemerintah
Jika penerapan PPN tanpa melakukan langkah-langkah

mengimbanginya maka pemerintah secara langsung telah gagal untuk
melaksanakan perannya dalam pembangunan yaitu peran alokasi, distribusi
serta stabilisasi.  Dari sisi alokasi, maka pemerintah telah gagal untuk
menciptakan alokasi yang tepat untuk sumber-sumber ekonomi.   Pemerintah
telah menutup peluang pengembangan sektor pertanian dengan
menghilangkan insentif bagi petani yang sesungguhnya tidak terlalu besar.

Dari  sisi  welfare maka pemerintah akan tidak mampu melakukan
peningkatan kesejahteraan akibat semakin  banyaknya masyarakat yang
justru merasa terpukul dengan kondisi pertanian yang dikenai PPN.

Dari sisi distribusi  terlihat  bahwa pemerintah telah gagal melakukan
redsitribusi yang benar dari pendapatan. Pemerintah melakukan kesalahan
dalam menyerap  pendapatan masyarakat karena pemerintah justru memajak
masyarakat yang  tidak  mampu untuk membayar pajak melalui penerapan
PPN untuk produk pertanian tersebut. Dengan demikian justru unsur
ketidakadilan menjadi smakin sangat terasa sehingga pemerataan pendapatan
akan semakin timpang. Hal ini akan menyebabkan  beban pemerintah
kemudian akan semakin berat dalam menangani dampak pengenaan pajak
tersebut.

Dari sisi stabilisasi, terlihat begitu banyaknya  masyarakat  yang  merasa
dirugikan  akibat dampak pengenaan pajak tersebut sehingga timbul banyak
pengangguran dan masyarakat miskin yang akan mengganggu  stabilitas
politik maupun stabilitas ekonomi negara.

RUU PPN yang isinya akan mengenakan PPN untuk produk primer
pertanian jelas merupakan sebuah ancaman serius. Karena itu pemerintah
sebaiknya menghentikan dan membatalkan rencana tersebut karena dampak
yang akan timbul jika RUU tersebutdisahkan cukup besar. Pemerintah juga
harus mencari alternatif-alternatif lain dalam memformulasikan aturan
perpajakan agar target penerimaan negara dari pajak meningkat tanpa
membuat sektor pertanian mundur dan terpuruk. Alternatif kebijakan yang
bisa dilakukan misalnya memberikan stimulus baik berupa subsidi, infrastruktur
ataupun bentuk lain kepada sektor pertanian yang mendorong penciptaan
produk-produk yang bernilai tambah  atau olahan. Dengan begitu, produk
pertanian dalam negeri dapat berdaya saing dan pemerintah dapat
mengenakan PPN pada produk-produk olahan tersebut.
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7.2. Tinjauan Umum Teori Produksi
Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah

nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih
bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna
suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa.
Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah
sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran
dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi
(Anonim c, 2009). Produksi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk
menciptakan atau menambah fedah ekonomi suatu benda dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan orang, badan usaha, atau
organisasi yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Tujuan
dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam usaha
mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai bila konsumen
memiliki daya beli yang cukup tinggi dan barang/jasa yang diperlukan tersedia
cukup untuk memenuhi kebutuhan.

(h t tp : / /www.edukas i .ne t /mapok /mp_fu l l . php? id=178&
fname=materi5.html).

Di dalam suatu proses produksi ada hal-hal yang harus diperhatikan,
yaitu:
1. Komposisi input yang bagaimana yang harus digunakan? bagaimana

proses produksi berlangsung agar tingkat produksi maksimal?
2. Komposisi input yang bagaimana yang harus digunakan? bagaimana

proses produksi dilaksanakan agar biaya produksi serendah mungkin?

Dalam aktvitas produksinya produsen mengubah berbagai factor
produksi menjadi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi
adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang
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dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok,
yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun
pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya
menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak,
yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor
fisik (physical resources). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber
daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya
peran informasi di era globalisasi ini (Griffin R dalam Endrisanopaka, 2008).
Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi,
yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), sumber daya fisik (physical
resources), kewirausahaan (entrepreneurship), dan sumber daya informasi
(information resources) (http://wapedia.mobi/id/Faktor_produksi).

Input dari proses produksi mencakup faktor-faktor produksi, di mana
pembagian dari faktor-faktor produksi dapat ditampilkan dalam bagan di
bawah ini:

Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini (Gupta,
1990:80-81):

Q  =  f (L d , L, K, M, T)

dimana:
Q =  jumlah barang x yang diproduksi
L d =  jumlah tanah yang digunakan dalam produksi Q
L =  jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi Q
K =  jumlah kapital (modal) yang digunakan dalam produksi Q
T =  teknologi yang digunakan dalam produksi Q
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Surplus konsumen adalah perbedaan antara kepuasan yang diterima
konsumen karena mengkonsumsi sejumlah barang dan pengeluaran yang
mesti dibayar untuk mendapatkan barang tersebut (Wiwied, 2009 ). Jika
digambarkan, surplus konsumen merupakan areal di atas kurva harga pasar
dan di bawah kurva permintaan. Surplus produsen adalah kelebihan yang
diperoleh produsen dari perdagangan, dan merupakan jumlah yang mana
pendapatan yang diterima melebihi pendapatan yang rela diterima oleh
produsen . Jika digambarkan, surplus produsen merupakan areal di bawah
harga pasar dan di atas kurva penawaran.

A. Dampak Pajak terhadap Demand

Gambar 7.2. Dampak Pajak terhadap Demand

Dengan menggunakan asumsi bahwa pasar berada dalam keadaan
pasar persaingan sempurna, dapat dilihat dari Gambar 7.2 bahwa permintaan
sebelum pajak adalah Demand before tax dengan market output yang
diminta adalah sejumlah Q0. Kemudian pemerintah mengenakan pajak
penjualan pajak sebesar Tax per unit. Akibatnya kurva permintaan berubah
menjadi kurva Demand after tax. Output yang diminta berkurang menjadi
Q1 dengan penawaran tetap. Jadi jika pemerintah mengenakan pajak
penjualan, menyebabkan permintaan akan menurun.
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B. Dampak Pajak terhadap Supply

Gambar 7.3. Dampak Pajak terhadap Supply

Dari Gambar 7.3 dapat dilihat bahwa bahwa permintaan sebelum
pemerintah mengenakan pajak penjualan kurva penawaran berada pada
supply before tax, dengan jumlah output yang ditawarkan sebesar Q0.
Pajak penjualan sebesar Tax per unit telah menggeser kurva penawaran
menjadi Supply after tax. Ini berarti harga telah naik dan jumlah output
yang ditawarkan berkurang menjadi Q1.

C. Dampak Pajak Advalorem dan Excise terhadap Produksi
Pajak ad valorem lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan

tarif pada barang impor, yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan,
ukuran, atau satuan. Bea ad valorem adalah bea yang ditetapkan menurut
nilai (uang), tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan, misalnya provisi
kredit ditetapkan sebesar 1% dan jumlah yang tercantum dalam perjanjian
kredit yang bersangkutan (Bank Indonesia, 2009).  Sedangkan pajak excise
adalah pembebanan tariff impor berdasarkan volume barang.

Tarif merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang
penting. Tarif dapat didefinisikan sebagai pajak atau kewajiban yang
dibebankan pada komoditi yang diperdagangkan ketika barang tersebut
melampaui batas suatu Negara. Tarif tersebut dapat dibedakan menjadi
tiga macam: 1) tarif ad valorem yaitu, pajak pada barang berdasar persentase
dari nilai barang yang diimpor;  2)  Tarif spesifik, yaitu pajak pada barang
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yang tetap untuk tiap unit barang yang diimpor; dan 3) Compound tariff,
yaitu pajak pada barang yang merupakan kombinasi tarif advalorem dan
spesifik di  atas.

Tujuan pengenaan tarif pada barang impor  adalah untuk mengurangi
jumlah impor, mengurangi pengeluaran  cadangan luar negeri. Produsen
dalam negeri menyuplai barang lebih banyak pada harga yang lebih tinggi,
sementara permintaan konsumen menurun, jadi hanya sedikit impor yang
diperlukan. Sementara itu di pasar luar negeri, harga yang lebih rendah
menyebabkan terjadinya penurunan penawaran dan kenaikan permintaan
(Krugman dalam Siti Khadijah, 2008). Para konsumen dalam negeri
mengalami kerugian, para produsen beruntung, dan pemerintah memperoleh
keuntungan dari pajak yang diterima. Jika digambarkan, seperti di Gambar
7.4 di bawah:

Gambar 7.4.  Dampak Tarif Impor terhadap Produksi dan Konsumsi

Pada waktu pemerintah belum menerapkan tarif, konsumen dapat
membeli barang dengan harga P w . Jumlah barang yang dapat dikonsumsi
konsumen adalah Pw D, jumlah barang yang diproduksi dalam negeri adalah
P w A sementara jumlah barang yang diimpor adalah AD. Surplus konsumen
saat itu adalah daerah GP w D dan surplus produsen adalah daerah AP w
H. Ketika pemerintah menerapkan tarif impor, harga barang meningkat
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menjadi P t . Selisih antara P t dan P w  adalah besar tarif yang diterapkan
pemerintah akibatkenaikan harga barang tersebut menyebabkan timbulnya
efek-efek berikut ini:

Penerapan tarif menyebabkan konsumsi menurun menjadi  P T F.
Pengurangan konsumsi ini disebut sebagai  consumption effect. Penerapan
tarif meningkatkan produksi dalam negeri menjadi  P T E. Tarif pada dasarnya
melindungi industri lokal terhadap industri asing. Peningkatan produksi ini
dikenal sebagai production effect. Penerapan tariff mengakibatkan jumlah
barang yang diimpor mengalami penurunan menjadi EF. Pengurangan impor
sama dengan peningkatan produksi domestik ditambah dengan pengurangan
konsumsi dan dikenal sebagai  trade effect. Setelah penerapan tariff,
pemerintah mendapatkan penghasilan sebanyak BCFE yang menunjukkan
revenue effect.

Tarif mendistribusikan kembali pendapatan dari konsumen kepada
produsen dan pemerintah dan ini dikenal sebagai distribution effect.
Kerugian konsumen tercermin pada area P w AEP t , ABE, BCFE, CDF.
Area tersebut merupakan pengurangan daerah surplus konsumen. Area P
w AEP t  berpindah pada produsen dan memperbesar surplus produsen,
area BCFE merupakan penghasilan tarif yang didapat oleh pemerintah.
Sedangkan area ABE dan CDF merupakan kehilangan mutlak karena tarif
( deadweight loss). Surplus konsumen menjadi daerah P T EFG setelah
penerapan tarif karena konsumen mengurangi konsumsinya akibat harga
barang yang lebih mahal dan jumlah barang yang dikonsumsi lebih kecil.
Sedangkan surplus produsen menjadi area PtEH karena kini produsen dapat
menjual lebih banyak barang dengan harga lebih mahal.
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BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMODITAS
UNGGULAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

8.1. Konsep Kawasan Produksi
Pembangunan kawasan produksi merupakan salah satu dari 6 (enam)

instrumen utama pelaksanaan kebijakan pemerintah. Adapun instrument
lainnya adalah bantuan pembangunan daerah tertinggal dan khusus,
pembukaan keterisolasian daerah, pengembangan jaringan ekonomi Antar
wilayah, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan
kawasan perbatasan  dan pulau terpencil. Kawasan produksi didefinisikan
sebagai suatu kawasan yang dikembangkan menjadi sentra produksi berbasis
pemanfaatan lahan dan SDA, yang dilakukan melalui (a) proses pengolahan
lahan usaha dan pengerahan investasi skala besar; dan (b) pengembangan
sistem produksi terintegrasi atau klaster industri untuk menghasilkan
komoditas unggulan yang memiliki permintaan pasar domestik dan ekspor
(Departemen Pertanian. 2006).

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah membangun mengejar
ketertinggalan daerah itu menyusul daerah lain yang telah berkembang atau
maju. Pembangunan daerah tertinggal adalah membangun sarana dan
parasana ekonomi, sosial, kelembagaan untuk mengolah potensi dan
sumberdaya lokal agar berkontribusi dalam percepatan pembangunan
daerahnya. Karena kemiskinan ekonomi menghasilkan kemiskinan lainnya,
maka titik gerak pembangunan daerah tertinggal harus dimulai dengan
pemberdayaan usaha ekonomi melalui pembangunan ekonomi potensial di
daerah. Potensialitas komoditas dan usaha menjadi acuan utama untuk
disepakati masyarakat daerah yang menjadi pelaku ataupun pemanfaat
pembangunan. Hal ini menunjukkan pentingnya menggali atau menganalisis
komoditas dan usaha potensial.

Pendekatan komoditas unggulan memandang kawasan sebagai sistem
usaha terpadu yang meliputi input-proses-output, pengaruh, dan
keberlanjutan.  Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Rokan
Hilir difokuskan kepada kegiatan agrokompleks berkelanjutan dengan sistem
strata (cluster) dengan komoditas yang telah ditetapkan sebagai unggulan
yang meliputi : sentra produksi, klaster alat dan mesin, klaster produk olahan,
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klaster pemasaran dan transportasi, klaster saprotan, klaster limbah industri,
klaster pengolahan limbah, dan klaster promosi dan packaging.

Kabupaten Rokan Hilir dengan segala keterbatasannya tidak mungkin
akan mampu membangun dirinya sendiri tanpa dukungan, pendampingan,
bantuan, dan fasilitasi dari pihak lain, baik itu pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat dan para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan
daerah. Fasilitasi dapat digunakan langsung oleh pelaku ekonomi dan juga
oleh desa, kecamatan, terutama dalam menyiapkan sarana dan prasarana
yang mendukung usaha ekonomi rakyat.

Pengembangan komoditas unggulan merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk optimalisasi pengolahan potensi
unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong percepatan
peningkatan nilai tambah produksi melalui pengembangan lahan usaha dan
investasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri,
dan bidang usaha tradisional lainnya didukung oleh sarana dan prasaran
fungsional.  Konsep pengembangan komoditas unggulan ini dapat berdiri
sendiri atau menyatu dengan kawasan yang lebih luas, tergantung dari potensi
produksi serta factor jarak geografis dan factor aksesibilitas.  Faktor
aksesibilitas sangat menentukan orientasi produktif dari suatu kawasan,
terutama suatu kawasan potensial yang jauh dari pusat pengembangannya.

8.2. Konsep Komoditas Unggulan
Komoditas unggulan adalah komoditas yang diusahakan berdasarkan

keunggulan komparatif dan kompetitif serta ditopang oleh pemanfaatan
teknologi sesuai dengan agroekosistem untuk meningkatkan nilai tambah
dan mempunyai “multiplier effect” terhadap berkembangnya sektor lain
(Burhanuddin, 2008). Secara umum, suatu komoditas dapat dianggap
unggulan apabila komoditas tersebut memiliki karakteristik (i) komoditas
dapat diproduksi secara terus menerus pada tingkat produktifitas dan kualitas
yang baik, dan (ii) dapat diserap oleh pasar dalam jumlah besar (iii)
berkelanjutan, dan pada tingkat harga yang wajar. Pengertian ini dapat
beragam tergantung pada kriteria atau sudut pandang yang digunakan.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan komoditas
unggulan adalah kecukupan pasokan, perolehan devisa, potensi
pengembangan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, dan lain-lain. Berangkat
dari keragaman sudut pandang tersebut, diperlukan adanya satu pengertian
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dasar mengenai komoditas unggulan. Dua sisi yang harus diperhatikan dalam
penetapan komoditas unggulan, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan.
Pendekatan penetapan komoditas dan produk unggulan secara skematik
dapat dilihat pada Gambar 8.1.

Sisi Penawaran 
 
- Agroklimat 
- Biofisik wilayah 
- Penguasaan teknologi 
 

Sisi Permintaan 
 
-   Pasar lokal, dalam dan luar 

negeri 
-   Perkembangan harga 
-   Spesifikasi mutu 

Daftar Komoditas     
(sisi penawaran) 

Daftar Komoditas    
(sisi permintaan) 

Analisa Keseimbangan 
Penawaran dan 

Permintaan 
 

Calon Produk Unggulan 
Komoditas   
Unggulan 

Produk Unggulan 

Produk Potensial 
Agroindustri 

Agroindustri Produk Unggulan 

Gambar 8.1.  Pendekatan Penetapan Komoditas Unggulan

Kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan komoditas unggulan
dicerminkan oleh sisi penawaran. Kemampuan ini meliputi kesesuaian lahan,
kesesuaian agroklimat, ketersediaan/penguasaan teknologi, karakteristik
unggul dari suatu komoditas, dan produktivitas. Parameter yang dapat diukur
dari sisi penawaran tersebut adalah produktivitas tinggi, produksi
berkelanjutan dengan kecenderungan semakin meningkat. Dalam kaitan ini,
volume atau nilai produksi dan produktivitas menjadi indikator penentu
keunggulan bagi komoditas yang ada. Sebaliknya, produktivitas dan lahan
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potensial menjadi ukuran utama bagi komoditas potensial yang belum
diusahakan. Komoditas tersebut harus dikaji secara komprehensif untuk
dapat membuat daftar komoditas riil dan potensial dari sisi penawaran. Hasil
analisis ini merupakan basis pengembangan komoditas, baik secara individu
maupun secara terpadu.

Dari sisi penawaran, komoditas unggulan ditopang oleh kesesuaian
agroekosistem dan biofisik wilayah serta penguasaan teknologi produksi.
Dari sisi permintaan, komoditas tersebut mempunyai pasar riil yang
berkembang, baik di tingkat konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku
industri. Oleh karena itu, pendekatan keunggulan komoditas akan
menciptakan pertanian dinamis dan berkesinambungan.

Sedangkan sisi permintaan menggambarkan perilaku pasar komoditas
yang meliputi volume dan nilai permintaan (riil dan potensial) dan
perkembangannya. Dengan demikian sisi permintaan memberi isyarat: (i)
jumlah komoditas yang dapat diserap pasar, (ii) karakteristik/kualitas
komoditas yang diinginkan, (iii) tingkat harga, (iv) tata niaga, dan (v) tingkat
persaingan antar pelaku pasar. Berdasarkan informasi ini dapat ditetapkan
komoditas potensial, dan komoditas yang pasarnya sudah jenuh. Analisis
dari sisi permintaan ini akan menghasilkan daftar komoditas unggul dari sisi
permintaan. Lebih jauh, analisis ini akan diharapkan dapat menghasilkan
suatu deskripsi pasar dan deskripsi komoditas yang memiliki keunggulan.
Dengan demikian dapat disusun suatu strategi pemenuhan kriteria pasar
melalui prinsip keunggulan.

Kajian pasar dan potensi wilayah dapat menghasilkan produk unggulan
yang meliputi jenis, kualitas, nilai, dan volume permintaan. Informasi ini dapat
menjadi acuan dalam penetapan produk-produk unggulan yang mempunyai
pasar (riil dan potensial). Perpaduan antara kajian sisi penawaran dan sisi
permintaan akan menghasilkan daftar komoditas dan produk unggulan. Hal
ini berarti bahwa komoditas dan produk unggulan tersebut dapat diproduksi
secara berkesinambungan pada tingkat produktivitas yang menguntungkan.
Komoditas dan produk yang dari sisi penawaran unggul tetapi tidak diminati
pasar dapat dikelompokkan menjadi komoditas potensial. Komoditas dan
produk potensial juga mencakup jenis komoditas dan produk yang diminati
pasar tetapi tidak (dapat) dihasilkan ditinjau dari karakteristik wilayah. Tujuan
pengolahan komoditas tersebut antara lain untuk meningkatkan nilai tambah,
pengawetan, memenuhi persyaratan pasar, dan lain-lain. Berdasarkan pada
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keterkaitan komoditas, dilakukan analisis kelayakan teknis dan teknologi,
serta kelayakan finansial untuk dapat menentukan tingkat keunggulan
komoditas untuk penetapan prioritas pengembangannya.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan pemilihan komoditas
unggulan yang berorientasi sumber daya lokal dan pasar untuk sektor
pertanian. Faktor tersebut yaitu (1) teknis agronomi, (2) kelayakan finasial,
(3) pasar dan pemasaran,  (4) kelembagaan, serta (5) infrastruktur dan
kebijakan pemerintah. Konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam UU
No. 32/2002 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU No. 55/2002 tentang
“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” (revisi)
merupakan salah satu acuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada
dasarnya otonomi daerah merupakan penjabaran semangat demokratisasi
sesuai dengan tuntutan reformasi seperti diamanatkan dalam TAP MPR
No. XV Tahun 1998. Meskipun banyak kalangan menilai bahwa secara
konsepsi masih memiliki banyak kelemahan, namun tidak dapat dipungkiri
bahwa otonomi telah memberi nuansa baru dalam kegiatan pembangunan
di daerah. Melalui otonomi, masyarakat didaerah mempunyai kesempatan
untuk mengatur diri sendiri melalui pemerintahan sendiri dan melaksanakan
pembangunan sesuai karakteristik daerah masing-masing (kondisi geografi,
sumberdaya alam, dan sosial budaya masyarakat). Dengan terbukanya
kesempatan tersebut, masyarakat seyogyanya terpacu untuk lebih kreatif
dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

Baik secara faktual maupun teoritis, tidak semua komoditas di suatu
daerah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan komoditas yang sama
didaerah lain. Komparasi ini mengarahkan pada prioritas komoditas yang
menghasilkan keunggulan (advantages). Pembangunan yang berbasis pada
keunggulan berarti berdasarkan pada kelebihan yang menjadikan selangkah
lebih maju (step a head). Pemanfaatan faktor kelebihan inilah yang menjadi
awal pembangunan berbasis keunggulan komparatif. Pendekatan komoditas
unggulan menuntut konsentrasi pembangunan dengan prioritas yakni orientasi
utama diberikan pada pemanfaatan keunggulan termasuk minimisasi kendala,
infrastruktur, kebijakan dan kelembagaan. Dengan demikian, pembangunan
komoditas unggulan harus bersifat terpadu melibatkan semua sektor terkait.
Pada akhirnya, efek multiplikasi akan mengimbas pada sektor terkait dan
sektor lainnya.
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Dalam analisis pengembangan komoditas unggulan, program sektoral
yang secara langsung terkait dengan komoditas unggulan (perindustrian dan
perdagangan, pertanian) dan yang mendukung (pekerjaan umum, pendidikan
nasional, perkoperasian, perbankan) harus menjadikan pengembangan
komoditas unggulan sebagai acuan penyusunan program dan alokasi
anggaran. Keterbatasan dana sumberdaya pembangunan harus
dimanfaatkan secara efisien dan terpusat pada sektor (sub sektor) yang
mampu menimbulkan efek multiplikasi yang besar.

Sebagai modal dasar, keunggulan komparatif perlu dimanfaatkan secara
terencana, terprogram dan terpadu. Faktor unggulan adalah awal dan bukan
akhir dari proses pembangunan.  Informasi pasar dan daerah pesaing perlu
dikuasai agar dapat disusun langkah-langkah transformasi yang memadai.
Keunggulan komparatif yang dikelola dalam lingkungan eksternal akan dapat
dioptimalkan dengan dukungan infrastruktur, manajemen SDM,
pengembangan teknologi dan peraturan yang kondusif. Dalam pengelolaan
seyogyanya tidak dibentuk hambatan baru yang menimbulkan inefisiensi,
produksi biaya tinggi, kemacetan arus barang dan informasi serta
pengkerdilan komparatif yang dimiliki. Komoditas yang komparatif akan
memiliki prospek keberlanjutan yang pada gilirannya mendominasi pasar.
Pada tahap ini, faktor pembatas tidak terletak pada permintaan tetapi lebih
pada penawaran. Faktor pengganda marjin dan devisa yang dibentuk menjadi
optimal sehingga menimbulkan dampak sinergis dan multiplikasi ke dalam
dan ke luar sektor yang bersangkutan.

Mengingat keterbatasan pelaku ekonomi riil dalam menggali dan
mengetahui komoditas unggulan, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk
mengadakan dan menyediakan informasi komoditas yang akurat tentang
apa saja yang secara potensial dapat cepat diusahakan, dirasakan, dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Informasi tentang komoditas unggulan harus
tersedia secara komprehensif dan lengkap serta disosialisasikan secara
bertahap dengan penuh kehati-hatian. Pengalaman banyak menunjukkan
bahwa komoditas yang disebut unggulan daerah di sosialisasikan dan
kemudian direspon oleh masyarakat. Namun jika hal tersebut tidak didukung
oleh pasar (permintaan) maka pada gilirannya saat panen, pembeli (pasar)
tidak ada. Hal ini akan menumbuhkan frustasi bagi masyarakat bahkan
menjadi kontra produktif terhadap gagasan lain yang akan diintroduksikan
di kemudian hari.
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Pengenalan komoditas, peluang investasi, pasar dan harga, serta jalur
distribusinya harus secara jelas disampaikan kepada masyarakat dan daerah.
Mengembangkan komoditas unggulan memerlukan investasi yang besar,
berkelanjutan dan perlu model pengelolaan dan kemitraan yang terbuka.
Hak dan kewajiban pelaku kemitraan harus transparan disampaikan dan
didiskusikan. Siapa melakukan apa dan akan mendapat apa, dengan jumlah
berapa dan kapan mendapatkannya, akan menjadi pertanyaan yang harus
disiapkan jawabannya.

8.3. Konsep Model Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah bertujuan  untuk memperbaiki tingkat

kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, serta untuk
memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan
antar wilayah. Terdapat berbagai pendekatan pembangunan wilayah, antara
lain berdasarkan karakter dan sumberdaya daerah yang bersangkutan,
(Susilawati, dkk, 2008), yaitu:
(i)   Pengembangan wilayah berbasis sumber daya

Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya
manusia. Bagi wilayah yang memiliki sumberdaya manusia yang
cukup banyak namun lahan dan sumberdaya alam terbatas maka
labor surplus strategy cukup relevan untuk diterapkan. Tujuan
utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat
padat karya dan mengupayakan ekspor tenaga kerja ke wilayah
lain.
Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya
alam. Strategi ini mengupayakan berbagai sumberdaya alam yang
mengalami surplus yang dapat diekspor ke wilayah lain baik dalam
bentuk bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Hasil dari ekspor
sumberdaya alam ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk
mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di wilayah
tersebut, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang
konsumsi atau jasa.
Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan
manajemen. Strategi pengembangan wilayah berdasarkan
pengembangan lembaga keuangan yang kuat dan pengembangan
sistem manajemen yang baik, yang dapat ditempuh oleh wilayah
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yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan manajemen
tersebut.
Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam.
Wilayah dengan potensi-potensi pantai dan pemandangan yang indah,
seni budaya yang menarik dan unik, dapat mengembangkan
wilayahnya dengan cara membangun transportasi, perhotelan dan
restoran, indutri-industri kerajinan, pelayanan travel, dan lainnya yang
terkait dengan pengembangan kepariwisataan.

(ii)  Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan.
Konsep ini menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah

sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun
internasional.

(iii) Pengembangan wilayah berbasis efisiensi.
Konsep ini menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan

bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan bidang-
bidang lain. Pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dalam kerangka pasar
bebas atau pasar persaingan sempurna.

(iv)   Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.
Peranan setiap pelaku pembangunan menjadi fokus utama dalam

pengembangan wilayah konsep ini. Pelaku pembangunan ekonomi tersebut
dapat dipilah menjadi lima kelompok yaitu : usaha kecil/rumah tangga
(household), usaha lembaga sosial (nonprofit institution), lembaga bukan
keuangan (nonfinancial institution), lembaga keuangan (financial
institution), dan pemerintah (government). Di Indonesia, di samping kelima
pelaku tersebut, juga terdapat pelaku pembangunan ekonomi lain yaitu
koperasi.

8.4. Konsep Sistem Agibisnis
Agribisnis adalah semua kegiatan yang terlibat dalam bidang produksi

dan pendistribusian makanan dan serat (Davis, 1956). Saragih (2003) dalam
(Masyhuri, 2009), membagi agribisnis menjadi tiga subsistem utama dan
satu subsistem penunjang.
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Pertama, subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) yang
merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi
pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll),
industri agro-otomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit.

Kedua, subsistem usahatani (on-farm agribusiness) yang merupakan
kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh
subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer.
Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan,
usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan,
usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.

Ketiga, subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) yang
berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi
produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan
perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan
ekonomi yang termasuk dalam subsistem agibisnis hilir ini antara lain adalah
industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri
pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri
farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan
perdagangannya. Disamping ketiga subsistem di atas, diperlukan subsistem
keempat sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis.

Keempat, subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah seluruh
kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan,
lembaga penelitian dan pengembangan, penyuluhan, lembaga transportasi,
lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter,
perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).

Untuk membangun kemitraan agribinis semua pihak terkait harus
memahami langkah-langkah secara utuh dari bangun usaha agribisnis
tersebut. Kemitraan usaha agribisnis akan sangat tergantung apa dan
bagaimana  serta  perlakuan apa yang akan dilakukan terhadap komoditas
yang bersangkutan. Keterkaitan sistem agribisnis disajikan pada Gambar
8.2.
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Gambar 8.2.  Keterkaitan Sistem Agribisnis

8.5. Peluang Investasi
Investasi merupakan tumpuan pembangunan ekonomi, diperlukan untuk

menggerakkan produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan membentuk
nilai tambah. Proses ini menimbulkan dampak multidimensi (baik positif
maupun negatif) antara lain: kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan wilayah
yang diukur dari pendapatan daerah, masyarakat, tingkat pendidikan dan
kesehatan serta percepatan laju pembangunan. Investasi adalah kegiatan
penggunaan dana untuk menghasilkan keuntungan yang wajar dan terjamin.
Dengan perkataan lain, investasi adalah menggunakan uang untuk kegiatan
produktif (menghasilkan uang atau manfaat lainnya) yang memuaskan pemilik
dana. (Handewi, 2007).

Dalam kaitan inilah, investasi perlu dirancang dan direncanakan agar
tujuannya dapat tercapai. Dalam perspektif pembangunan daerah, investasi
berarti penggunaan dana dalam pendayagunaan sumberdaya (fisik dan sosial)
untuk mensejahterakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
Dengan demikian, yang menjadi ukuran tidak hanya nilai parameter
kelayakan, tetapi juga nilai dampak yang ditimbulkannya. Integrasi antara
kriteria kelayakan dan multiplikasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan
harus dilakukan (Gambar 8.3.)
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Gambar  8.3.  Perspektif Investasi Daerah

Terdapat dua jenis investasi yaitu investasi reaktif (reactive investment)
dan investasi terencana (proactive investment).  Hal tersebut menunjukkan
bahwa investasi dapat terjadi dengan atau tanpa perencanaan yang matang.
Investasi reaktif terjadi secara spontan dan alamiah apabila kesempatan
ekonomi terbuka dan terbaca oleh investor. Misalnya, daerah yang memiliki
sumberdaya hutan (kayu) tanpa harus melakukan perencanaan yang baik
pun, investasi yang terkait dengan kehutanan akan datang dan terjadi dengan
sendirinya.

Penilaian investasi reaktif bersifat “basis proyek” (project based)
sehingga nilai (positif dan negatif) kumulatif tidak pernah diketahui sebelum
selesai pembangunan. Analisis hubungan input dan output serta multiplier
effect tidak dapat diperkirakan sehingga sering terjadi pengurasan
sumberdaya yang berlebihan atau dampak sosial ekonomi yang menyimpang
dari harapan. Artinya, dampak kumulatif dari investasi berbasis proyek tidak
terukur dan tidak terarah. Negara Indonesia telah dan sedang memiliki
pengalaman pahit akibat investasi yang bersifat reaktif ini.

Pembangunan secara konsepsional diarahkan pada industrialisasi yang
berbasis pada potensi sumberdaya alam dan didukung oleh sektor pertanian
yang tangguh.  Namun demikian, praktek investasi yang dilakukan justru
menumbuhkan industrialisasi non-pertanian, seperti: industri manufaktur yang
memiliki muatan impor tinggi dan tidak terkait dengan sektor hulu dan
mempunyai pasar dominan di dalam negeri.  Karena sebagian besar
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komponen baku diperoleh melalui impor, maka multiplier effect-nya sangat
rendah.

Pada saat krisis, nilai mata uang rupiah turun drastis (bahkan pernah
mencapai angka Rp 15,000,- /US dollar) menyebabkan industri tidak mampu
bertahan dan dalam jumlah besar menutup usahanya.  Penurunan nilai
tersebut dipacu oleh terjadinya pembelian dollar dengan menggunakan rupiah
baik untuk tujuan produktif maupun spekulasi.  Akibatnya, terjadi inflasi
yang sangat tinggi (80%) sebagai konsekuensi logis kenaikan biaya produksi,
pengangguran mencapai 17 juta orang, pertumbuhan ekonomi negatif 13.2%,
kemiskinan mencapai 79.4 juta orang (40% penduduk), kredit macet
mencapai Rp 600 triliun, dan kerusuhan sosial terjadi di banyak tempat.

Belajar dari pengalaman tersebut, proses investasi di masa mendatang
harus terencana dengan baik dan berbasis pada sumberdaya dan kekuatan
lokal.  Ini terjadi mengikuti pergeseran orientasi dari pembangunan ekonomi
yang berorientasi pada pertumbuhan pembangunan (rapid growth
economic development) menjadi pembangunan ekonomi lokal (local
economic development).  Dalam tataran inilah diperlukan perencanaan
investasi yang memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Investasi proaktif adalah pembangunan ekonomi (sosial) yang
didasarkan pada pemahaman terhadap sumberdaya (ekonomi dan sosial)
yang memadai yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah
ditentukan. Pendekatan ini beranjak dari pengkajian pasar (market
assessment) yang diintegrasikan dengan pengkajian sumberdaya (resource
assessment). Keluarannya adalah bidang usaha yang layak untuk investasi
baik dari sisi pasar maupun dari sisi sumberdaya (alam dan manusia).

Pembangunan yang didasarkan pada investasi proaktif (terencana)
akan mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan meminimalkan dampak
negatif. Pengurasan sumberdaya yang berlebihan, konflik sektoral, keresahan
sosial dan pemborosan sumberdaya dapat dihindarkan sejak tahap
perencanaan. Proses sinergis antara proyek, program dan sektor akan terjadi
sehingga menguatkan basis pembangunan (ekonomi) wilayah dalam arti
yang seluas-luasnya.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai kabupaten yang sebagian besar
wilayahnya digolongkan ke dalam daerah tertinggal masih menghadapi
berbagai permasalahan dan kendala, yang secara kualitatif dapat dijabarkan,
antara lain :

187



(i) Keterisolasian wilayah secara fisik geografis yang menyebabkan
permasalahan sosial ekonomi (kesulitan komunikasi, keterbatasan arus
informasi, keterbatasan aksesibilitas pasar dan pemasaran),

(ii) Ketertinggalan dan ketidakterkinian kualitas sumberdaya manusia (SDM),
(iii) Belum adanya basis operasional dan pengelolaan sumberdaya alam

(SDA)   yang bijaksana, efektif dan efisien,
(iv) Ketiadaan pemanfaatan sumberdaya yang bertumpu pada

pengembangan teknologi tepat guna yang berakar pada sumberdaya
lokal serta budaya leluhur.

Di sisi lain, kabupaten ini memiliki potensi yang prospektif untuk
mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, yaitu :
(i) SDA yang besar khususnya pertanian dalam arti luas (kehutanan,

perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan perikanan) serta sektor
pertambangan dan pariwisata,

(ii) Tersedianya SDM dasar yang dapat dikembangkan untuk mampu dan
terampil serta berperan aktif dalam pembangunan daerah,

(iii) Terbuka kesempatan pengembangan usaha secara kemitraan strategis
antara pelaku usaha swasta dan pemerintah yang saling menguntungkan.

Bersamaan dengan itu, arus globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas
merupakan tantangan eksternal yang harus dihadapi di masa yang akan
datang. Oleh karenanya, daya saing wilayah merupakan salah satu kunci
utama yang harus digali dan dikembangkan dalam rangka pembangunan
wilayah Rokan Hilir.

Rokan Hilir perlu memiliki perencanaan investasi (wujud dari
pendekatan investasi proaktif) sebagai upaya penyelesaian berbagai
permasalahan. Investasi harus bersifat total (swasta, pemerintah dan
masyarakat), berorientasi pada pasar dan sumberdaya dalam perspektif
penyelesaian permasalahan. Salah satu bagian dari kegiatan ini adalah
mengkaji potensi dengan permasalahan yang perlu dipertimbangkan untuk
membuat analisis peluang investasi yang akan ditawarkan kepada calon
investor.

Sebuah investasi akan terjadi apabila terdapat investor (sumber dana
dan pembiayaan), kesempatan ekonomi bagi swasta, pemerintah atau
masyarakat serta prospek investasi.  Akhirnya, sebuah investasi haruslah
menimbulkan manfaat dan perbaikan (seperti kesejahteraan, perbaikan
infrastruktur, pelayanan, pendapatan daerah dan lain sebagainya) seyogianya
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menjadi satu pertimbangan penting agar tidak terjadi kegalauan antara
pembentukan keuntungan finansial dengan komponen kesejahteraan,
pelayanan dan perbaikan infrastruktur.

Pembedaan investasi menurut pelakunya yaitu sektor swasta dan sektor
publik (pemerintah), karena kedua kelompok ini mempunyai kriteria
kelayakan yang berbeda. Sektor swasta lebih menekankan pada keuntungan
finansial secara langsung (dampak langsung), sedangkan sektor publik
seringkali berdampak tidak langsung bahkan merupakan penunjang investasi
swasta. Contoh investasi sektor swasta adalah industri, perhotelan dan
pertanian, sedang investasi publik meliputi pembangunan jalan, irigasi dan
perkantoran, bangunan pemerintah, sekolah negeri dan fasilitas pelayanan.

Program investasi yang baik bersifat dinamis dan berkelanjutan
sehingga manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi akan
mendorong investasi baru. Aspek pengelolaan dan pengembangan iklim
investasi (investment atmosphere) mempunyai peran yang sama pentingnya
dengan perencanaan dan pelaksanaan investasi awal.

Perekonomian secara umum akan terus berjalan karena setiap saat
terjadi akumulasi kapital yang apabila tidak diinvestasikan tidak memberi
manfaat optimal. Artinya, investor selalu ada dan mencari kesempatan
investasi. Perencanaan investasi pada dasarnya adalah proses percepatan
penemuan bidang investasi oleh pemilik dana sekaligus sebagai langkah
pemaduserasian tujuan pembangunan daerah.

Mengikuti pemilahan sifat, penyusunan program investasi haruslah
terpusat pada mata usaha atau bidang investasi yang secara keseluruhan
membentuk program investasi. Upaya khusus harus dicurahkan pada
penemuan, perancangan, perincian, dukungan dan promosi bidang investasi
secara sistematis, terprogram dan berjangka. Dalam konteks inilah, rencana
kerja untuk membuka peluang investasi diperlukan.

Berdasarkan berbagai informasi pendahuluan tentang permasalahan,
kelemahan, keterbatasan yang dihadapi dan potensi yang tersedia, Kabupaten
Rokan Hilir memerlukan perencanaan pembangunan, khususnya
perencanaan peluang investasi yang komprehensif dan holistik, yang dapat
dituangkan dalam langkah-langkah program pembangunan yang strategis.
Pada tingkat strategis, kabupaten ini dihadapkan pada tantangan internal
yakni pengembangan wilayah pedalaman, peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi khususnya ekspor non-migas, perluasan jangkauan dan mutu
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pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan SDM, meningkatkan
pelayanan prasarana dasar, meningkatkan efektifitas pengelolaan dan
rehabilitasi SDA, memperkuat manajemen serta kelembagaan daerah serta
mengembangkan pola pemukiman.

8.6. Penentuan Komoditas Unggulan.
Sebelum menyusun rencana pengembangan wilayah produksi, perlu

ditentukan komoditas unggulan untuk suatu daerah.  Komoditas itu
merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Tingkat potensial
komoditas dapat ditentukan dengan menentukan kelompok, skor, bobot dan
nilainya yang diukur dari kelompok indikator (Departemen Pekerjaan Umum.
2007):
1. Keadaan dan prospek pemasaran
2. Potensi kewirausahan
3. Ketersediaan faktor produksi (termasuk bahan baku, dan bahan

pembantunya)
4. Sarana dan prasarana
5. Faktor pertumbuhan
6. Keterkaitan

Tiap kelompok indikator terdiri  atas beberapa indikator dan tiap indikator
terdiri atas beberapa komponen, dan masing-masing diberikan bobot. Dengan
menggunakan formula itu kemudian diukur nilai lapangnya. Kemudian
dilakukan evaluasi akhir dengan pembobotan: jika nilai total kurang dari 30
persen dianggap tidak potensial. Jika antara 31persen – 75 persen dianggap
potensial dan jika lebih besar dari (>) 75 persen dianggap sangat potensial.
Setelah menentukan komoditas unggulan maka dapat ditentukan rencana
pengembangan wilayah produksi untuk komoditas tersebut. Data-data yang
dibutuhkan untuk menyusun rencana pengembangan wilayah produksi antara
lain:
• Ketersediaan input
• Produksi dan luas areal untuk komoditas tertentu
• Potensi pengolahan untuk komoditas tertentu
• Keadaan dan prospek pemasaran (keadaan geografis)
• Infrastruktur
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BAB IX
MODEL PEMBIAYAAN BAGI PEREMPUAN
PENGRAJIN KUE OLAHAN SAGU

9.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3.707,84 km².

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat
antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" Lintang Utara, dan 102° 12' 0" - 103° 10'
0" Bujur Timur. Posisi kabupaten ini terletak pada bagian pesisir timur pulau
Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara
tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth
Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ). Secara tidak langsung
sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam
- Tj. Balai Karimun (BPS, 2014).

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis
dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara
tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan
Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara
atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan dengan Riau daratan
dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi Kota
Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat
Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan
negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri nasional.

Dilihat dari bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar
terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial
dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan
bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan
pertanian, perkebunan, dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan
suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan
cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim
kemarau terjadi sekitar bulan Februari sampai bulan Agustus.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas wilayah dengan
Provinsi Kepulauan Riau, Selat Malaka, dan kabupaten lain di Provinsi Riau.
Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:
· Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
· Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
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· Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
· Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu Kawasan
Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena penghasil sagu terbesar
di Indonesia. Selain itu masih ada kelapa, karet, kopi, pinang dan perikanan.
Luas area tanaman sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ( 44,657 ha )
yaitu 2,98 persen luas tanaman sagu nasional. Perkebunan sagu di kabupaten
ini telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakat
Meranti. Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman palmae
tropical yang menghasilkan kanji (starch) dalam batang (steam). Sebatang
pohan sagu siap panen dapat menghasilkan 180 – 400 kg tepung sagu kering.
Tanaman sagu dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai
12 tahun atau setinggi 3 – 5 meter. Produksi sagu (Tepung Sagu) di Kabupaten
Kepulauan Meranti per tahun mencapai 440.339 ton (tahun 2006).
Produktivitas lahan tanaman sagu per tahun (kondisi eksisting) dalam
menghasilkan tepung sagu di Kepulauan Meranti mencapai 9,89 ton/ha.

Pada tahun 2006 di Kabupaten Kepulauan Meranti 440.000 ton lebih
tepung sagu dihasilkan dari pabrik pengolahan sagu (kilang sagu). Tak didapat
data pasti mengenai jumlah kilang dan kapasitas kilang pengolahan, namun
diperkirakan terdapat 50 kilang sagu dengan mengunakan teknologi semi
mekanis dan masih memanfaatkan sinar matahari untuk pengeringan
(penjemuran). Terdapat dua kilang sagu yang telah beroperasi dan memproses
sagu secara modern dengan kapasitas desain 6.000 dan 10.000 Ton tepung
sagu kering per tahun. Selain itu limbah dari pengolahan tual sagu berupa
kulit batang sagu (ruyung), dapat dikembangkan jadi bio energi sebagai
pengganti minyak tanah ataupun dibuat pellet sebagai bahan pencapur bahan
bakar batubara untuk keperluan ekspor ke Eropa yang mulai dilirik investor
Finlandia.

9.2.Profil Usaha Kue Olahan dari Sagu di Kabupaten Kepulauan
Meranti

Usaha kue olahan dari sagu pada umumnya dimulai setelah wanita
berumah tangga. Istri merasa perlu membantu suami mencari nafkah karena
penghasilan dari suami tidak mencukupi. Sebaliknya suami memberi
dukungan karena mereka merasa tekanan ekonomi lebih besar bila hanya
mengandalkan penghasilan rumah tangga hanya dari suami.
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Alasan lain para istri mengusahakan kue olahan dari sagu adalah: (1)
adopsi keterampilan lebih mudah dan cepat, (2) pekerjaan dapat dilakukan
di rumah, dan (3) kondisi lingkungan. Alasan keterampilan cukup banyak
dikemukakan oleh pengrajin. Membuat kue olahan dari sagu sangat mudah
dipelajari. Di samping itu, ada kesadaran bahwa daerahnya merupakan
daerah penghasil sagu.

Alasan bahwa pekerjaan bisa dilakukan di rumah menunjukkan bahwa
para wanita masih menginginkan jenis pekerjaan yang memungkinkannya
untuk tetap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Alasan kondisi
lingkungan, kebanyakan wanita yang mengusahakan kue olahan dari sagu
pada lingkungan setempat umumnya masyarakat pedesaan yang masih
mempunyai ikatan sosial yang tinggi dengan lingkungannya.

Keadaan usaha kue olahan dari sagu dikerjakan secara perorangan
atau keluarga. Pengrajin merasa usaha mandiri lebih menguntungkan
dibandingkan dengan usaha berkelompok. Pernah dibentuk kelompok
berusaha, namun bubar karena manajemen kelompok tidak sesuai dengan
harapan anggota. Peranan kelompok tidak menonjol, dan pengrajin tidak
banyak memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam kelompok usaha
tersebut.

Kue yang dihasilkan oleh pengrajin adalah: kue bangkit sagu, kue
semprong sagu, kue kembang goyang, dan brownies sagu. Kue brownies
sagu dibuat jika ada permintaan dari konsumen saja, karena jenis kue ini
hanya memiliki masa penyimpanan selama 3 hari.

Kue yang paling sering dibuat adalah: (a) kue bangkit sagu, (b) kue
semprong sagu, dan (c) kue kembang goyang sagu, seperti terlihat pada
Gambar 5.1.

        
                   (a)                (b)  (c) 

Gambar 9.1 Jenis Kue Olahan dari Sagu
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014)
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Kue bangkit dan semprong sagu memiliki masa penyimpanan selama
6 bulan, sedangkan kue kembang goyang sagu hanya bertahan disimpan
selama 3 bulan. Oleh karena masa penyimpanan yang relatif lama, semua
pengrajin lebih sering membuat ketiga jenis kue tersebut.

Rata-rata produksi kue bangkit sagu yang dihasilkan oleh pengrajin
adalah  40 kg per bulan dengan harga jual Rp70.000 per kg. Untuk kue
semprong sagu, diproduksi sebanyak 40 kg per bulan dengan harga jual
Rp90.000 per kg. Adapun kue kembang goyang sagu, diproduksi 10 kg per
bulan dengan harga jual Rp70.000 per kg.

Pengrajin menggunakan tepung sagu sebagai bahan baku dalam
membuat kue-kue tersebut. Tepung sagu dibeli di pasar dengan harga
Rp7.000 per kg, dan cukup banyak tersedia di sana. Akan tetapi, jika
mendekati lebaran, harga tepung sagu meningkat menjadi dua kali lipat.

Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi kue adalah tenaga
kerja dalam keluarga, seperti anak maupun menantu. Ada juga pengrajin
yang menggunakan tenaga kerja dari luar, jika pengrajin memperoleh pesanan
kue yang lebih banyak dari biasanya, seperti pada saat menghadapi lebaran.
Jika pengrajin menggunakan tenaga kerja dari luar, upah tenaga kerja per
orang adalah Rp5.000 per 100 buah kue semprong sagu, Rp5.000 per 1 kg
kue kembang goyang sagu, dan Rp5.000 per 1 kg kue bangkit. Secara teknis,
pengrajin tidak mengalami kendala dalam memproduksi kuenya.

Sebagian besar kue yang dihasilkan (80 persen) dipasarkan melalui
Gerai Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kabupaten
Kepulauan Meranti, dan sisanya (20 persen) dipasarkan melalui pedagang
yang berjualan di sekitar Pelabuhan. Sebelum dipasarkan, ketiga jenis kue
tadi dikemas terlebih dahulu, di antaranya seperti terlihat pada Gambar 9.2.

 
 

Gambar 9.2 
Contoh Kue Olahan dari Sagu yang Telah Dikemas 

(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014) 

Gambar 9.2 Contoh Kue Olahan dari Sagu yang Telah Dikemas
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014)
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Promosi merupakan suatu hal yang terpenting dalam membangun dan
mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. Promosi adalah upaya untuk
memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik
calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya
promosi produsen mengharapkan terjadi kenaikan angka penjualan
produknya. Secara khusus, tujuan promosi adalah: (1) menyebarkan
informasi produk kepada target pasar potensial; (2) mendapatkan kenaikan
penjualan dan laba; (3) mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan
pelanggan; (4) menjaga kestabilan penjualan; (5) membedakan produk
dibanding produk pesaing; (6) membentuk citra produk di mata konsumen
sesuai dengan yang diinginkan; dan (7) mengubah tingkah laku dan pendapat
konsumen (Kotler, 2004).

Untuk mempromosikan kue yang dihasilkan, pengrajin melakukan
promosi melalui pembicaraan (dari mulut ke mulut), mengikuti pameran pada
kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Sosial, kegiatan yang diadakan oleh
UP2K-PKK, dan juga kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti. Di samping itu juga, pengrajin juga menitipkan kue yang
dihasilkannya kepada aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
yang mengikuti kegiatan seminar di luar daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti. Pengrajin belum pernah melakukan promosi melalui media cetak
maupun elektronik.

Peralatan untuk membuat kue semprong sagu yaitu cetakan semprong,
panci pengadon, tungku pembakaran, tangkai penggulung dan jepit arang
(Gambar 9.3).

Gambar 9.3 Peralatan Membuat Kue Semprong Sagu
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014)
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Peralatan yang digunakan untuk membuat kue kembang goyang sagu
yaitu kuali, kompor, cetakan kue kembang goyang, sutil, saringan minyak
dan panci pengadon (Gambar 9.4).

 
Gambar 9.4 

Peralatan Membuat Kue Kembang Goyang Sagu 
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014) 

Gambar 9.4 Peralatan Membuat Kue Kembang Goyang Sagu
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014)

Peralatan untuk membuat kue bangkit sagu yaitu loyang, oven, cetakan
kue bangkit, panci pengadon, dan kompor (Gambar 9.5).

 

 

 
 
 

Gambar 9.5 
Peralatan Membuat Kue Bangkit Sagu 

(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014) 

Gambar 9.5 Peralatan Membuat Kue Bangkit Sagu
(Henny Indrawati, Caska, Jahrizal, 2014)

Proses produksi kue olahan dari sagu pada umumnya dilakukan dengan
menggunakan peralatan yang sederhana. Menurut pengrajin, ada keinginan
membeli peralatan yang lebih modern untuk memudahkan pengrajin dalam
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bekerja, namun belum memiliki modal yang cukup karena harga peralatan
modern lebih mahal.

Modal merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan
produktivitas usaha. Bahkan pemerataan akses pada modal (kredit) bagi
semua golongan masyarakat diyakini sebagai salah satu alternatif untuk
pemerataan pendapatan (Yunus, 1981). Hal ini didasarkan pada pemikiran
bahwa dengan modal (kredit) seseorang dapat mengoptimalkan sumberdaya
yang ada pada dirinya untuk meningkatkan keuntungan usahanya yang pada
gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Secara ekonomi, modal dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman
dari luar. Modal yang berasal dari luar biasanya merupakan pinjaman atau
kredit. Secara garis besar sumber modal dapat dikelompokkan menjadi empat
kelompok yaitu (1) pemilik usaha (modal sendiri); (2) kredit formal; (3)
kredit informal; dan (4) kemitrausahaan. Modal usaha pengrajin pada
umumnya berasal dari modal sendiri (70 persen), rentenir (12 persen), arisan
(10 persen) dan lainnya (saudara, tetangga) sebanyak 8 persen seperti terlihat
pada Tabel 9.1. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan kebanyakan
pengrajin menggunakan modal sendiri meskipun belum mencukupi dari
kebutuhan modal yang seharusnya. Rentenir merupakan pilihan terakhir
yang dicari pengrajin ketika membutuhkan biaya, meskipun bunga yang
dibebankan sangat tinggi. Rentenir lebih menarik untuk diakses karena
prosedur pembiayaan tidak rumit, prosesnya cepat, tanpa agunan dan
berdasarkan kepercayaan.

Tabel 9.1.
Sumber Modal Pengrajin Kue Olahan dari Sagu

No Sumber M
1 Sendiri 
2 Rentenir 
3 Arisan 
4 Lainnya (

  Total 
Sumber: Data hasi

Akibat keterbatasan modal ini, sebagian besar pengrajin tidak bisa
secara rutin memproduksi kue, sehingga permintaan konsumen terhadap
kue sering tidak terpenuhi. Pengrajin pernah mengajukan pinjaman langsung
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ke bank, namun pihak bank menilai bahwa pinjaman yang diberikan kepada
pengrajin kecil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman
yang diberikan kepada pengrajin besar. Di samping itu, pengrajin tidak bisa
memberikan jaminan yang dianggap layak oleh pihak bank. Jaminan yang
diminta pihak bank adalah sertifikat tanah atau bangunan. Sementara itu,
pengrajin belum memiliki sertifikat tanah atau bangunan yang dianggap layak
oleh pihak bank. Dari hasil studi ini diperoleh informasi penting bahwa
persoalan permodalan tetap menjadi kendala yang dihadapi oleh sebagian
besar pengrajin kue olahan dari sagu dalam mengembangkan usahanya.

9.3. Pola pembiayaan yang Telah Berjalan pada Berbagai Kegiatan
Usaha  Berbasis Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Ada beberapa kegiatan usaha berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan
Meranti, meliputi kegiatan usaha pembuatan tepung sagu, mie sagu, kerupuk
sagu, sagu rendang, sagu lemak, dan cendol sagu. Dilihat dari aspek skala
usaha, kegiatan usaha berbasis sagu tersebut didominasi oleh usaha kecil.

Meskipun termasuk dalam kategori usaha kecil, pengusaha tetap
membutuhkan modal untuk membiayai perkembangan usahanya. Adapun
sumber modal usaha berbasis sagu terlihat pada Tabel 9.2.

Dari Tabel 9.2 tampak bahwa sumber modal paling banyak berasal
dari modal sendiri (60 persen) dan hanya 3,3 persen yang memanfaatkan
koperasi sebagai sumber modal.  Kelebihan dari modal sendiri adalah
pengusaha tidak perlu membagi keuntungan usahanya dengan pihak lain,
tidak terlibat hutang, serta tidak membayar bunga dan biaya administrasi.
Namun kekurangannya adalah jumlah modal terbatas, dan kurang motivasi
pemilik usaha, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri
memiliki motivasi usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan
modal dari luar.

Kurangnya minat pengusaha kecil memanfaatkan koperasi sebagai
sumber modal disebabkan karena disamping prosedurnya agak rumit dan
waktu pencairan agak lama, koperasi memberikan potongan yang terlalu
besar dari pinjaman yang diminta (sekitar 20 persen). Beda halnya dengan
rentenir yang langsung memberikan pinjaman utuh tanpa potongan pada
saat pengrajin membutuhkan modal, meskipun bunga yang dibebankan sangat
tinggi (30 persen).
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Tabel 9.2
Sumber Modal Pengusaha Berbasis Sagu di Kabupaten

Kepulauan Meranti
g g p p

No. Jenis Usaha 
Sumber Modal 

Sendiri Rentenir Arisan Koperasi Lainnya (saudara, 
tetangga) 

1 Tepung Sagu 5 3 - 2 - 
2 Mie Sagu 3 3 3 - 1 
3 Kerupuk Sagu 7 - - - 3 
4 Sagu Rendang 4 2 2 - 2 
5 Sagu Lemak 7 3 - - - 
6 Cendol Sagu 10 - - - - 

Jumlah 36 11 5 2 6 
Sumber:  Data hasil penelitian, 2014. 

 

Di satu sisi keberadaan lembaga keuangan informal ini amat menolong,
karena menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke
lembaga keuangan formal. Di sisi lain biaya bunga yang dibebankan kepada
peminjam sangat tinggi.

Responden yang meminjam uang dari rentenir menyatakan bahwa
dengan prosedur administrasi yang rumit dan rigid, serta waktu yang relatif
lama, biaya yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman pada lembaga
formal menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membayar kelebihan tingkat
bunga pada rentenir. Kesediaan rentenir memberikan pinjaman lebih diartikan
sebagai bantuan atau pertolongan terhadap mereka dalam mengatasi masalah
pembiayaan usaha, sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi
dianggap sebagai balas jasa dan merupakan hal yang wajar dan tidak
memberatkan.

Sumber modal lainnya yaitu arisan, diselenggarakan oleh kaum ibu
yang berdekatan tempat tinggal (pertetanggaan). Jumlah peserta arisan pun
berbeda-beda, tergantung kelompok bersangkutan. Dari hasil penelitian, selain
mengumpulkan uang, dalam kelompok arisan juga dilakukan peminjaman
uang. Dana yang diberikan untuk peminjaman ini berasal dari uang kas, dan
hasil potongan peserta yang mendapat undian memenangkan arisan.

9.4. Persepsi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu tentang
Lembaga Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Persepsi menurut Kotler (2004) adalah proses yang digunakan seorang
individu untuk memilih, mengelola, dan menafsirkan suatu input informasi
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untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi perempuan
pengrajin kue olahan dari sagu terhadap lembaga pembiayaan perbankan
konvensional dan syariah dilihat persepsi mereka terhadap sistem bunga.
Persepsi terhadap sistem bunga ditanyakan kepada responden karena secara
umum yang membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah
adalah adanya bunga.

Persepsi bunga dari sudut pandang agama dapat dibedakan menjadi
tiga, yaitu: (1) bertentangan dengan ajaran agama; (2) tidak bertentangan
dengan ajaran agama; dan (3) tidak tahu/ragu-ragu. Hasil penelitian
menunjukkan 66 persen responden menyatakan bertentangan, sementara
20 persen menyatakan tidak bertentangan, dan sisanya 15 persen
menyatakan tidak tahu/ragu-ragu (Tabel 9.3). Namun demikian, penelitian
yang dilakukan menunjukkan bahwa walaupun terdapat persepsi bunga bank
bertentangan dengan ajaran agama, namun hal tersebut bukan merupakan
alasan utama responden dalam memilih jenis bank. Pengrajin mempunyai
argumentasi rasional, termasuk motif ekonomis di dalam menentukan
pilihannya. Pengrajin memiliki persepsi bahwa karakteristik bank syariah
dan konvensional relatif tidak berbeda.

Tabel 9.3.
Persepsi Pengrajin tentang Bunga Bank dari Sudut Pandang Agama

No Sumber Modal Jumlah % 
1 Bertentangan dengan ajaran agama 99 66 
2 Tidak bertentangan dengan ajaran agama 30 20 
3 Tidak tahu/ragu-ragu 21 14 

  Total 150 100 
Sumber: Data hasil penelitian, 2014. 

Dari hasil wawancara, responden menyatakan bahwa sistem bunga
sebenarnya tidak menjadi masalah bagi responden. Adapun yang menjadi
masalah adalah responden tidak bisa mengakses pembiayaan dari lembaga
keuangan formal karena prosedur pembiayaan yang rumit, prosesnya lama,
dan mensyaratkan agunan yang memberatkan.

9.5.Persepsi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu tentang
Pembiayaan yang Diharapkan dalam Mengembangkan Usahanya

Lembaga kredit baik formal maupun informal di tingkat desa sangat
penting untuk menutupi ketidakcukupan modal biaya usaha dan kebutuhan
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lainnya. Pada kenyataannya pelaku usaha kecil lebih akses ke lembaga
informal yang menyediakan suku bunga tinggi, sebaliknya pelaku usaha besar
lain dapat akses ke lembaga kredit formal yang menetapkan suku bunga
rendah. Fenomena ini sangat penting untuk dipelajari, membuat kebijakan-
kebijakan agar pengusaha kecil juga dapat akses ke lembaga formal yang
menyediakan kredit dengan suku bunga rendah.

Syukur (2000) menerangkan bahwa dalam menyusun skim kredit untuk
pengusaha kecil, lembaga pembuat kebijakan harus mempertimbangkan
karakteristik pengusaha kecil sebagai pengguna seperti masih rendahnya
dalam dukungan asset, produktivitas, ketrampilan fisik, pendapatan,
pendidikan dan skala usaha. Karena keterbatasan tersebut, karakteristik
skim kredit yang ditawarkan harus berada dalam batas-batas kemampuannya,
yaitu penetapan jenis agunan, bentuk kredit, periode kredit, dan tingkat bunga.
Untuk lebih jelasnya, terlihat pada Tabel 9.4.

Tabel 9.4 menginformasikan bahwa sesuai dengan karakteristik
pengusaha kecil, pengrajin mengharapkan kredit dengan agunan bukan
sertifikat tanah dan bangunan tetapi dalam bentuk lainnya seperti bentuk
barang bergerak (100 persen), kredit diberikan dalam bentuk uang tunai (90
persen), periode kredit jangka pendek (100 persen), dan tingkat suku bunga
kredit 12 persen per tahun (100 persen).

Tabel 9.4.
Karakteristik Skim Pembiayaan yang Diharapkan oleh Pengrajin

No Karakteristik Skim Pembiayaan Jumlah % 
1 Jenis agunan: 

- Sertifikat tanah dan bangunan 
- Lainnya (barang bergerak) 

 
0 

150 

 
0 

100 
2 Bentuk kredit: 

- Uang tunai 
- Input produksi 

 
135 
15 

 
90 
10 

3 Periode kredit: 
- Jangka pendek 
- Jangka panjang 

 
150 
0 

 
100 

0 
4 Tingkat bunga per tahun: 

- 12 persen 
- 18 persen 

 
150 
0 

 
100 

0 
Sumber: Data hasil penelitian, 2014. 
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Adapun rincian dari karakteristik skim pembiayaan yang diharapkan
oleh pengrajin kue olahan dari sagu sebagai berikut:
1. Jenis Agunan

Salah satu penyebab yang menghalangi akses pengrajin ke lembaga
kredit formal adalah mereka tidak mempunyai agunan jenis sertifikat tanah
dan bangunan. Dengan demikian lembaga kredit agar menghindari
penggunaan agunan sertifikat tanah dan bangunan, tetapi apabila terpaksa
hendaknya dapat diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok seperti pada
kredit program. Agunan dalam bentuk barang bergerak seperti sepeda, TV
dan perhiasan akan lebih mudah diakses pengrajin.

2. Bentuk kredit
Sebanyak 135 orang pengrajin (90 persen) menginginkan kredit dalam

bentuk uang tunai, karena berdasarkan pengalaman pemberian kredit dalam
bentuk sarana produksi sering menimbulkan kerugian, seperti yaitu: (a) sering
terjadi pengurangan dalam kuantitas atau kualitas; dan (b) keterlambatan
dalam penyaluran dikarenakan masalah transportasi. Melalui kredit tunai,
pengrajin dapat mengelola sendiri dana yang ada dan disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan.

3. Periode kredit
Seluruh pengrajin menginginkan periode kredit dalam jangka pendek

supaya keberlangsungan produksi kue dapat terjadi secara kontinyu.

4. Tingkat bunga per tahun
Seluruh pengrajin menginginkan tingkat bunga per tahun sebesar 12

persen.

9.6. Rancangan Model Pembiayaan Bagi Perempuan  Pengrajin Kue
Olahan dari Sagu untuk Mengembangkan Usahanya

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dan FGD dengan
perempuan pengrajin kue olahan dari sagu dan beberapa pengusaha kecil
yang bergerak pada bidang usaha berbasis sagu, serta pihak P2TP2A
Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Perindustrian Perdagangan UKM
dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dirancang model
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pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu untuk
mengembangkan usahanya, yaitu model pembiayaan yang mengakses
pembiayaan dari bank melalui pendamping yang dapat dilihat pada Gambar
9.6 (Henny Indrawati dan Caska, 2015).

Untuk mengimplementasikan model pembiayaan ini, para pengrajin
yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti harus membentuk kelompok
usaha bersama (KUBE) terlebih dahulu, karena dari hasil penelitian
ditemukan usaha kue olahan dari sagu yang telah berjalan selama ini
merupakan usaha rumahtangga yang dikelola secara individu,  meskipun
pada satu desa terdapat beberapa rumahtangga yang mengusahakan usaha
yang sama.

Dari Gambar 9.6 dapat dijelaskan bahwa setelah pengrajin membentuk
KUBE, masing-masing kelompok menunjuk seorang ketua yang berfungsi
sebagai penanggung jawab dan penyampai informasi dari pihak penyandang
dana (bank) ke anggota kelompok. Ketua kelompok akan mewakili anggota
kelompok untuk berkoordinasi dengan pendamping sebelum pendamping
menyampaikan permohonan pembiayaan dari masing-masing kelompok
usaha.

Adapun tugas pendamping ini nantinya adalah:
a. Membantu pengrajin menghitung kebutuhan pembiayaan dan besarnya

modal atau kredit yang diperlukan untuk pembiayaan usaha. Dengan
pendampingan ini maka pengrajin mendapatkan masukan dan berbagai
alternatif pembiayaan yang bisa diakses dengan berbagai implikasi
berkaitan dengan sumber dana tersebut. Melalui analisis kebutuhan
tersebut maka akan diketahui berapa jumlah pembiayaan yang diperlukan
dan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan keuangan usaha.

b. Membantu pengrajin mempersiapkan proposal pengajuan kredit
(permohonan kredit) dimana dalam proposal tersebut dilampirkan
rencana bisnis atau rencana usaha (business plan).

c. Membantu pengrajin memahami perjanjian kredit yaitu berkaitan dengan
kewajiban, kemampuan membayar dan nilai bunga dari kredit yang akan
diakses.

d. Sebagai mitra bank, pendamping dapat sebagai jembatan penghubung
antara pihak perbankan dan pengajin.
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Gambar 9.6 
Model Pembiayaan Bagi Perempuan  Pengrajin Kue Olahan dari Sagu  

(Henny Indrawati dan Caska, 2015) 
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9.7. Sosialisasi Rancangan Model Pembiayaan yang akan
Diimplementasikan
Sebelum model diimplementasikan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi

kepada pengrajin (sasaran penerapan model) tentang model pembiayaan
yang sudah dirancang. Adapun hasilnya sebagai berikut:
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1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Seperti yang telah dijelaskan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa

usaha kue olahan dari sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dilakukan
secara perorangan. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu kelompok usaha
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama
dalam kelompok, memudahkan pengrajin mengakses pembiayaan dari bank,
peningkatan pendapatan dan usaha, serta peningkatan kepedulian dan
kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat
sekitar.

Di samping itu, KUBE juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan
sosial para kelompok miskin, yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup
sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan,
dan meningkatnya derajat kesehatan. Jawaban responden atas pembentukan
KUBE terlihat pada Tabel 9.5.

Dari Tabel 9.5 tampak 3,33 persen pengrajin menyatakan tidak setuju
dibentuknya kelompok usaha. Alasan yang dikemukakan adalah karena
pembentukan kelompok tidak akan efektif dalam mengembangkan usaha
kue mereka. Diperkirakan akan terjadi konflik dalam kelompok karena
masing-masing anggota akan mementingkan kepentingan usahanya sendiri.

Tabel 9.5
Pendapat Pengrajin tentang  Pembentukan KUBE

No 

1 Setuju 
2 Tidak Ta
3 Tidak Se

Sumber: Data pen

Namun demikian, 90 persen pengrajin menyetujui dibentuknya kelompok
usaha bersama. Menurut mereka dengan dibentuknya KUBE, usaha kue
akan lebih maju dan berkembang karena semua anggota akan berupaya
bersama untuk mengembangkan usaha kue kelompoknya. Oleh karena itu
diharapkan setelah KUBE terbentuk, maka masalah kesulitan mengakses
permodalan dari bank dapat teratasi, sehingga dapat terjadi peningkatan
usaha dan pendapatan pengrajin kue olahan dari sagu di Kabupaten
Kepulauan Meranti.
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2. Penunjukan Pendamping
Pendamping merupakan orang yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai
pendamping pengrajin dalam mengakses kredit dari bank. Pendapat pengrajin
tentang penunjukan pendamping dapat dilihat pada Tabel 9.6.

Tabel 9.6
Pendapat Pengrajin tentang Penunjukan Pendamping

No Jawaban Jumlah  
(orang) 

Persentase  
(%) 

1 Setuju 140 93,34 
2 Tidak Tahu 8 5,33 
3 Tidak Setuju 2 1,33 

Total 150 100,00 
Sumber: Data penelitian diolah, 2015. 

Tabel 9.6 menunjukkan 93,34 persen pengrajin menyetujui ditunjuknya
pendamping. Pengrajin berharap pendamping dapat membantu pengrajin
dalam menyiapkan administrasi yang dipersyaratan oleh bank dalam
mengajukan kredit, seperti proposal pengajuan pembiayaan, menghitung
kebutuhan pembiayaan, neraca dan laba rugi minimal 1 tahun terakhir, dan
laporan arus kas. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan pendampingan
dalam mengakses pembiayaan, pengrajin dapat memperoleh tambahan modal
dari lembaga keuangan sehingga mampu mengembangkan usahanya.

3. Lembaga Keuangan  yang akan Diakses
Mengenai lembaga keuangan yang akan diakses pendanaannya, ada

beberapa alternatif seperti terlihat dalam Tabel 9.7. Pengrajin mengharapkan
lembaga keuangan yang diakses pembiayaannya adalah BRI Cabang Selat
Panjang. Alasannya adalah sepengetahuan mereka bunga yang dibebankan
kepada peminjam lebih rendah. Sedangkan lembaga keuangan yang lain
membebankan bunga yang lebih tinggi.
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Tabel 9.7
Alternatif Lembaga Keuangan yang akan Diakses Pengrajin

No Jawaban Jumlah  
(orang) 

Persentase  
(%) 

1 BRI 128 85,33 
2 Bank Riau Kepri 5 3,33 
3 BPR 7 4,67 
4 Koperasi 10 6,67 

Total 150 100,00 
Sumber: Data penelitian diolah, 2015. 

Di samping itu menurut pengrajin, BRI menyediakan kredit bagi usaha
kecil. Namun pengrajin tidak berani untuk mengakses kredit tersebut
dikarenakan tidak mempunyai agunan yang dianggap layak oleh bank.

9.8.  Model Pembiayaan bagi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari
Sagu yang Siap Diimplementasikan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Model Pembiayaan bagi
Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari sagu yang siap diimplementasikan
adalah model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank melalui
pendamping. Oleh karena itu, rumusan kegiatan (pedoman) yang akan
dilakukan untuk mengimplementasikan model tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu program

pemerintah, yang ditangani oleh kementerian sosial yang tujuan secara
umumnya ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di
Indonesia.

Berdasarkan hasil FGD dengan pihak pengrajin kue olahan sagu dan
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan pada tanggal
19 Mei 2015 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, maka
disepakati bahwa pembentukan KUBE akan didampingi oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada
beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembentukan KUBE tersebut,
yaitu:
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a. Keanggotaan
Untuk menjadi anggota KUBE, ada beberapa kriteria yang harus

diperhatikan yaitu:
1) Anggota KUBE terdiri dari 5-10 orang.
2) Anggota KUBE merupakan anggota yang berasal dari desa atau dusun

yang sama dan memiliki visi serta misi yang sama.
3) Berusia 17 tahun dan maksimal 50 tahun.
4) Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.
5) Anggota KUBE saling mengenal satu sama lain dan memiliki jenis usaha

yang seragam (sama).
6) Anggota KUBE merupakan kelompok yang memiliki usaha atau

kemampuan dalam menjalankan suatu usaha, yang dimaksudkan ialah
potensi untuk memulai dan menjalankan usaha.

7) Memiliki satu kantor sebagai pusat pertemuan degan perlengkapan kantor
yang dibutuhkan. Kantor tersebut nantinya berfungsi sebagai fasilitas
rapat dan diskusi sesama anggota KUBE.

8) Anggota KUBE merupakan warga Negara asli Indonesia yang memiliki
identitas resmi (KTP dan KK).

9) Anggota KUBE merupakan masyarakata yang menjaga tanggungjawab,
artinya agar nantinya program KUBE ini tidak berjalan sia-sia (berhenti
di tengah jalan karena alasan pesimisme).

10) Harus ada legalitas dari kepala desa atau lurah setempat mengenai
kegiatan KUBE.

b. Organisasi dan Manajemen
1) Kepengurusan. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang

mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas
seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu
mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya,
mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta
yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya. Pengurus
terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan sisanya berpean
sebagai anggota.

2) Ketua bertanggung jawab kepada rapat kelompok, memimpin dan
bertanggung jawab atas kelangsungan KUBE, memimpin seluruh
kegiatan kelompok. membimbing dan mengawasi serta mengarahkan
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sekretaris dan bendahara, membagi tugas atau menugasi anggota untuk
melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok,
mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil
musyawarah kelompok, berhubungan/konsultasi dengan para pembina,
melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan
usaha, pemeliharaan pembelian dan penjualan kue sesuai dengan
kesepakatan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta
memeriksa buku catatan administrasi lainnya dan melaporkan
perkembangan KUBE secara berkala pada anggota dan pembina. Di
samping itu, dalam menerapkan model pembiayaan ketua bertugas
mewakili anggota kelompok untuk berkoordinasi dengan pendamping.

3) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam melaksanakan administrasi
kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan, mengundang rapat
kelompok atas perintah ketua, mencatat hasil keputusan rapat kelompok,
mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota, menyusun
laporan untuk rapat kelompok, mengisi buku-buku administrasi kelompok
dan membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok.

4) Bendahara bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang KUBE,
menyimpan segala penerimaan/keuangan kelompok, membayar dan atau
mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh
ketua, membuat buku catatan pembantu tentang usaha ekonomi produktif
kelompok, melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok,
musyawarah kelompok merupakan pengambil keputusan tertinggi, dalam
hal antara lain: memilih dan menetapkan pengurus KUBE, menentukan
pembagian kerja anggota kelompok, menentukan kebijaksanaan, langkah
serta keputusan, bersama-sama dengan pengurus membuat rincian tugas
pengurus dan anggota KUBE.

5) Keanggotaan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5
sampai 10 orang / KK.

6) Administrasi. Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan
baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan
atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi,
kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Catatan dan
administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan
KUBE, pembukuan keuangan/pengelolaan hasil, daftar pengurus dan
sebagainya.

210



7) Menetapkan tempat sebagai pusat operasional KUBE dan membuat
anggaran dasar KUBE.

c. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna

dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping
meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan di lapangan serta
kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti. Monitoring dan evaluasi dilakukan
untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan
hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan
pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana.

2.  Penunjukan Pendamping
Pendampingan kredit bagi bisnis UMKM merupakan sesuatu yang

penting dalam rangka mendorong perkembangan UMKM agar lebih maju
dan berdaya saing. Hal itu karena tambahan modal yang diperoleh digunakan
untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk dan
atau lebih mengembangkan usaha.

Pendampingan kredit dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau
usaha yang dilakukan dalam upaya mendampingi UMKM (usaha mikro
kecil dan menengah) agar mendapatkan pendanaan kredit atau akses
permodalan untuk mendukung kemajuan usahanya. Pada dasarnya peran
pendampingan menjadi sangat penting sebab dapat membantu para UMKM
mendapatkan berbagai solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi
usahanya. Maka sebenarnya pendampingan kredit tidak menggantikan atau
mengambil alih peranan dari UMKM namun membantu mereka
mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi.

Untuk pendampingan kredit atau keuangan termasuk didalamnya adalah
bagaimana UMKM mendapatkan jalan yang tepat dalam mengakses
permodalan atau pembiayaan kepada perbankan. Akses pembiayaan ini
termasuk didalamnya ialah kredit usaha rakyat (KUR).

Adapun yang bisa memberikan jasa pendampingan yaitu perorangan
maupun lembaga dan koperasi. Untuk jasa pendampingan bisa berbagai
macam sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami oleh UMKM
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seperti jasa manajemen, produksi atau teknologi, pemasaran, keuangan dan
lainnya.

FGD dengan pihak pengrajin kue olahan sagu dan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan
pada tanggal 20 Mei 2015, di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasilnya adalah Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan
Meranti menunjuk pendamping pengrajin untuk mengakses pembiayaan.

Pendamping yang ditunjuk adalah koperasi yang dinilai memiliki kinerja
yang bagus, yaitu Koperasi Cahaya Multi Indonesia (CMI). Pihak Koperasi
CMI menunjuk orang yang dianggap kompeten menjalankan tugas sebagai
pendamping UMKM dalam mengakses kredit dari bank dengan melakukan
rapat, yang menunjuk Joko Sucahyo sebagai pendamping pengrajin.

Dari hasil penelitian, kegiatan pendampingan mengakses kredit sudah
dilakukan sejak tahun 2012. Pendamping melakukan kegiatan yang telah
dijelaskan sebelumnya. Hasil analisis usaha dari pendamping yang dijadikan
jaminan oleh pihak bank. Selama ini, pelaku usaha yang didampingi dalam
mengakses kredit tidak pernah bermasalah dalam hal pembayaran angsuran,
sehingga pihak bank sudah sangat mempercayai pendamping tersebut. Usaha
yang sudah didampingi dalam mengakses kredit adalah bengkel motor,
warung sembako, kios pertanian, pedagang pakaian, pedagang sate dan
pedagang pulsa dengan plafon kredit sebesar 5 juta hingga 15 juta rupiah
dari Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang dan BRI Cabang Selat Panjang.
Namun usaha kue olahan sagu belum pernah mendapatkan pendampingan
dalam mengakses kredit dari bank. Setelah dilakukan wawancara, pengrajin
kue olahan sagu belum mengetahui adanya kegiatan pendampingan yang
sudah dilakukan tersebut. Hal ini merupakan peluang dan harapan bagi
pengrajin kue olahan sagu dalam memperoleh pembiayaan dari bank.

3. Penetapan Lembaga Keuangan yang akan Diakses
Untuk menentukan bank yang akan diakses kreditnya, dilakukan FGD

dengan pengrajin, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM,
dan pendamping yang ditunjuk pada tanggal 21 Mei 2015 di kantor Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan
Meranti. Hasil FGD diperoleh bank yang akan diakses kreditnya oleh pengrajin
adalah BRI Cabang Selat Panjang, dengan jenis kredit KUR Mikro.
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Pertimbangannya adalah koperasi yang dikelola pendamping telah
memperoleh KUR dari BRI Cabang Selat Panjang sejak tahun 2012 hingga
saat ini, dan tidak pernah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran
ke BRI.

Syarat umum untuk mengajukan KUR Mikro diantaranya:
· Usaha yang sudah dijalankan minimal selama 6 bulan, serta belum pernah

menerima kredit dari pihak lain.
· Usaha yang dijalankan adalah usaha produktif tetapi belum bankable.
· Dana bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau modal investasi,

namun tidak untuk konsumtif.
· Pengrajin dapat menerima KUR walaupun sedang menerima kredit

konsumtif.
· Melampirkan dokumen pribadi seperti KTP dan KK.
· Melampirkan surat keterangan usaha yang berasal dari desa.

Syarat khusus yang harus dipenuhi pengrajin jika ingin mengakses KUR
Mikro, yaitu:
· Plafond kredit maksimal 20 juta.
· Suku bunga 10,5% per tahun.
· Jangka waktu maksimal 3 tahun.
· Agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai

cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia
untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi
yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan,
dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan
syariah semakin meningkat;

c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan
dengan perbankan konvensional;

d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum
spesifik sehin gga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-
undang tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentan g Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentan g Lembaga Penjamin
Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);
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5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat.

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara
konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum

5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran.

6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang   dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan   usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.

8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat
Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor
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caban g dari suatu Bank yang berkedudukan di luar ne geri yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu syariah dan/atau unit syariah.

11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang   bertanggung jawab kepada
kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai
den gan lokasi kantor cabang tersebut melakukan  usahanya.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam ke giatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenan gan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah.

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang
memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan  Prinsip
Syariah.

14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai
Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

15. Pihak Terafiliasi adalah:
a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS;
b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan

Pen gawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memen garuhi pen gelolaan

Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali
bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/

atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS
dan Nasabah yang bersangkutan.

18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/
atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan
Nasabah yang bersangkutan.

19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang
dipersamakan den gan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/
atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentan gan dengan
Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.

21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan
Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentan gan den gan Prinsip Syariah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak
bertentan gan den gan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/
atau UUS.
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23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau den gan perintah
pemindahbukuan.

24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau
UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentan gan den gan
Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabun gan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan den gan itu
berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutan g murabahah, salam, dan istishna';
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS
dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana
untuk men gembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,
guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau
UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersan gkutan
tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentin gan  pemegang surat
berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan
dan pemegang  surat berharga tersebut.

29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk
men ggabun gkan diri den gan Bank lain yang telah ada yang  mengakibatkan aktiva dan
pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan
diri berakhir karena hukum.

30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh
aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang
meleburkan diri berakhir karena hukum.

31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseoran gan untuk men gambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian atas Bank tersebut.

32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah,
demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3
Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat.
(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal,

yaitu menerima dana yang  berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang  berasal dari wakaf uang
dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi
wakaf (waki~).

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR,

DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5
(1) Setiap pihak yang akan melakukan ke giatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih

dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekuran g-

kuran gnya tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
e. kelayakan usaha.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bank Indonesia.

(4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencantumkan den gan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.
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(5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan den gan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah
nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

(6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dengan izin Bank Indonesia.

(7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan

Rakyat.
(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan ke giatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6
Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank
Indonesia.
Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis -jenis kantor lainnya di luar negeri
oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat
dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan
setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor
perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7
Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8
Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:
pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi
komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa
akuntan publik, pen ggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9
(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:warga negara Indonesia
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dan/atau badan hukum Indonesia;warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia dengan warga  negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan;
ataupemerintah daerah.

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:warga ne
gara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga ne
gara Indonesia;pemerintah daerah; ataudua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b.

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan
hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut men genai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta
pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai den
gan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11
Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan
Bank Indonesia.

Pasal 12
Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13
Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang
tidak bertentan gan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.

Pasal 14
Warganegara Indonesia, warga ne gara asin g, badan hukum Indonesia, atau badan hukum
asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui
bursa efek.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16
UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat
izin dari Bank Indonesia.Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah
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dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank
Syariah.Ketentuan men genai Penggabungan, Peleburan, dan Pen gambilalihan Bank Syariah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN

LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18
Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19
(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk
lainnya yang dipersamakan den gan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna'~
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah;

i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain,
seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah
dan/atau Bank Indonesia;

l. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

m. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang
berdasarkan Prinsip Syariah;
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n. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan
Prinsip Syariah;

o. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

p. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
q. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;

dan
r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidan g perbankan dan di bidang

sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan den gan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain
yang tidak bertentan gan dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabun gan, atau bentuk
lainnya yang dipersamakan den gan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad
lain yang tidak bertentan gan den gan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentan gan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurka Pembiayaan berdasarka Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna'~
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah;

i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah,
mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah
dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitun
gan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan
Prinsip Syariah;

m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
dan
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o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang
sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank

Umum Syariah dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga

keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;

d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

dengan menggunakan sarana elektronik;
g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek

berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
pasar uang;

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang
berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
pasar modal; dan

i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya
yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS
dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat ke gagalan

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;

d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah
dengan menggunakan sarana elektronik;

e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek
berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
pasar uang; dan

f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya
yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

224



Pasal 21
Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentan gan den gan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
den gan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah

berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk i~arah muntahiya bittamlik;
dan

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad

wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak
bertentan gan dengan Prinsip Syariah;

d. memindahkan uang, baik untuk kepentin gan sendiri maupun untuk kepentin gan Nasabah
melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah,
Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai
dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau
Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali
diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua
Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23
(1)  Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan

calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,
sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima
Fasilitas.

(2)  Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/
atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,
A gunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
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Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24
(1) Bank Umum Syariah dilarang:

a.    melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.    melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c.    melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) huruf b dan huruf c; dan
d.    melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk

asuransi syariah.
(2) UUS dilarang:

a.    melakukan ke giatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.    melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c.    melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2) huruf c; dan
d.    melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk

asuransi syariah.

Pasal 25
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
c.   melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin

Bank Indonesia;
d.  melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk

asuransi syariah;
e.  melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi

kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
f.  melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26
(1)  Ke giatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/

atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
(2)  Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama

Indonesia.
(3)  Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
(4)   Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite

perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
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BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA  ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27
(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan

yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib

menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
(3)  Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
a.   hak suara pemegan g saham pen gendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham;
b.   hak suara pemegan g saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan

kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
c.   deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak

10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali
tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

d.   nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik
melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28
Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang
menyangkut dewan  komisaris  dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan.

Pasal 29
(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat

1 (satu) oran g direktur yang bertu gas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah
terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundan g-undangan
lainnya.

(2)  Ketentuan lebih lanjut men genai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap
pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
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Pasal 30
(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang

dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas

dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan

jabatannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31
(1) Dalam menjalankan ke giatan Bank Syariah, direksi dapat mengan gkat pejabat eksekutif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengan gkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32
(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional

yang memiliki UUS.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
(3)   Dewan Pen gawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan

nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan
Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33
(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
(2)  Tata cara pen ggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,

DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertan ggun gjawaban, profesional, dan kewajaran dalam
menjalankan kegiatan usahanya.

(2)  Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal men genai pelaksanaan
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35
(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian.
(2)  Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuan gan

berupa neraca tahunan dan perhitun gan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang
disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3)  Neraca dan perhitun gan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

(4)  Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(5)  Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam
waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan ke giatan usaha lainnya, Bank Syariah dan
UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan
kepentin gan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan men genai batas maksimum penyaluran dana

berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga
yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank
Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah
Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang
sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
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(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (ti ga
puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

(3)   Bank Indonesia menetapkan ketentuan men genai batas maksimum penyaluran dana
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga,
atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
a.  pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor

Bank Syariah;
b.   anggota dewan komisaris;
c.  anggota direksi;
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e.  pejabat bank lainnya; dan
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentin gan dari pihak sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua

puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pen gelolaan Risiko

Pasal 38
(1)  Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah,

dan perlindun gan nasabah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur den gan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39
Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya
risiko kerugian sehubun gan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah
dan/atau UUS.

Pasal 40
(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan

UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar
pelelanggan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik  Agunan atau
berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan
Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1
(satu) tahun.

(2)   Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS
yang  bersangkutan.

(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi
jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah
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tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan
biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41
Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan
dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42
(1) Untuk kepentin gan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas

permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai
keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat
pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat
pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keteran gannya.

Pasal 43
(1) Untuk kepentin gan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat

memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenan g
berdasarkan undan g-undan g untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai
Simpanan atau Investasi tersangka atau  terdakwa pada Bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis
dari Kepala Kepolisian Ne gara Republik Indonesia, Jaksa Agun g, Ketua Mahkamah
Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3)  Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan
penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya
keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersan gkutan dengan keterangan
yang diperlukan.

Pasal 44
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
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Pasal 45
Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan
dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersan
gkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan den gan perkara tersebut.

Pasal 46
(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan

keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47
Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor
yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk
oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48
Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah menin ggal dunia, ahli waris
yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak
memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor
tersebut.

Pasal 49
Pihak yang merasa dirugikan oleh keteran gan yang diberikan oleh Bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi
keteran gan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang
diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51
(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tin gkat kesehatan yang meliputi sekuran g-

kuran gnya men genai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas manajemen yang men ggambarkan kapabilitas dalam aspek keuan gan, kepatuhan
terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang
berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

(2)   Kriteria tin gkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan
UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
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Pasal 52
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keteran gan dan penjelasan men

genai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia.

(2)    Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala
keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS
yang bersangkutan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tu gas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Bank Indonesia berwenan g:
a.  memeriksa dan men gambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait den gan

Bank;
b.  memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keteran gan dari setiap pihak yang

menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
c.  memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening

Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
(4)   Keteran gan dan laporan pemeriksaan tentan g Bank Syariah dan UUS yang diperoleh

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53
(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas

nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2).

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54
(1) Dalam hal Bank Syariah men galami kesulitan yang membahayakan kelangsungan

usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut
pengawasan antara lain:
a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegan g Saham, komisaris, direksi, dan

pemegang saham;
b.  meminta pemegang saham menambah modal;
c.  meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi

Bank Syariah;
d.  meminta Bank Syariah men ghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan

memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
e.   meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank

Syariah lain;
f.    meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh

kewajibannya;
g.  meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan

Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
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h.  meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban
Bank Syariah kepada pihak lain.

(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi
kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak
dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan
untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

(3)   Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga
Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut
dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan
g-undangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah
setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pen gadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama.
(2)  Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan

dengan Prinsip Syariah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56
Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota
dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak
melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57
(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota

dewan komisaris, an ggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank
Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41
dan Pasal 44.

(2)  Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.
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Pasal 58
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang ini adalah:

a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun

untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
f.  pemberhentian pen gurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki

UUS, dan selanjutnya menunjuk dan men gan gkat pengganti sementara sampai
Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan
persetujuan Bank Indonesia;

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah
dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di
bidang perbankan; dan/atau

h. pencabutan izin usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59
(1) Setiap orang yang melakukan ke giatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan

penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah
tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling sin gkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2)   Dalam hal ke giatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum,
penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi
perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan itu.

Pasal 60
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah,
UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana den gan pidana penjara
paling sin gkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota direksi, komisaris, pe gawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang den gan sen gaja memberikan keteran
gan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan
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pidana penjara paling sin gkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pe gawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional
yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keteran gan yang wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana
penjara paling sin gkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 62
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
a. tidak menyampaikan laporan keuan gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2); dan/atau
b. tidak memberikan keteran gan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling sin
gkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pe gawai Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
a.  tidak menyampaikan laporan keuan gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2); dan/atau
b.  tidak memberikan keteran gan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling
sin gkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

Pasal 63
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang den gan sen gaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam

laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau
rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

b. menghilan gkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan ke giatan
usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
dan/atau

c.   mengubah, men gaburkan, menyembunyikan,  menghapus,  atau  menghilan gkan
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekenin g suatu Bank
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Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, men gaburkan, men ghilan
gkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut  dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, men gizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan,
komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan
pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang

muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
2.  melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes,

cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang

melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
b.   tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank

Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini  dipidana dengan
pidana penjara paling sin gkat 3 (ti ga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (ti ga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

Pasal 65
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh an ggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan yang men gakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling sin gkat 7 (tujuh)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah).

Pasal 66
(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki

UUS yang dengan sengaja:
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a. melakukan perbuatan yang bertentan gan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan
tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau
menyebabkan keadaan keuan gan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b.  men ghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh
dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan
yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang men gakibatkan
keru gian sehin gga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS;
dan/atau

d. tidak melakukan lan gkah-lan gkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank
Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran
Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang
berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki
UUS yang den gan sen gaja melakukan penyalah gunaan dana Nasabah, Bank Syariah
atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67
(1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini

mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)  Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan

dengan ketentuan dalam Undang -Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai
berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68
(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima
belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional
dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional
yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah
yang diatur dalam Undan g-Undan g Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan
tetap berlaku sepanjan g tidak bertentan gan dengan Undan g-Undang ini.

Pasal 70
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Ne gara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil
dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengemban gkan sistem ekonomi
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut,
pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak
pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di
kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pemban gunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan
global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk men
ggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi
dalam upaya merealisasikan tujuan pemban gunan nasional. Salah satu bentuk penggalian
potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah
pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengan gkat prinsip-
prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai
keadilan, kemanfaatan, keseimban gan, dan keuniversalan (rahmatan /i/ ̀ a/amin). Nilai-nilai
tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah
yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan den gan
ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah laran gan riba dalam berbagai
bentuknya, dan men ggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil,
Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat
saling berbagi baik keuntun gan maupun potensi risiko yang timbul sehin gga akan menciptakan
posisi yang berimban g 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.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai
sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pen gemban gan
ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang
memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituan gkan
dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan
Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.
Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah,
dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan
kepada masyarakat dalam men ggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undan g-
Undan g Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan
usaha, penyaluran dana, dan laran gan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan
bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada
masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini,
diatur pula ke giatan usaha yang tidak bertentan gan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan
usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang
ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenan gannya
berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk
menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia,
di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya
terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang
komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan
dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di sampin g itu, dibuka pula
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga
arbitrase, atau melalui pen gadilan di lin gkun gan Peradilan Umum sepanjang disepakati di
dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan
terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum
Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu
diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah den gan memenuhi tata cara
dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan
hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip
kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi
dana dari ne gara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-
undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah ke giatan usaha yang
tidak mengandung unsur:
a.   riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi

pertukaran baran g sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan
(~adhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima
Fasilitas men gembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya
waktu (nasi'ah);

b.     maisir, yaitu transaksi yang di gantun gkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan
bersifat untun g-untun gan;

c.   gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui
keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur
lain dalam syariah;

d.    haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e.   zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud den gan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud den gan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang
wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah
tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya", antara lain adalah penerimaan Bank yang
berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat
tentang:
a.    susunan organisasi dan kepengurusan;
b.    modal kerja;
c.    keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
d.  kelayakan usaha.

Ayat (4)
Yang diwajibkan mencantumkan kata "syariah" hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin
setelah berlakunya Undang -Undan g ini.
Penulisan kata "syariah" ditempatkan setelah kata "bank" atau setelah nama bank.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kantor di bawah Kantor Cabang" adalah kantor cabang pembantu
atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:
a.     pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan
kepatutan;
b.     pen galihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan
Bank Indonesia;
c.     pen galihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan
perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
d.     perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi
harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
e.     pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum
asing, yang bersan gkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas
perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keteran gan
bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak
pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham
pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pokok-pokok pen gaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:
a.     minimum kecukupan modal;
b.     persiapan sumber daya manusia;
c.     susunan organisasi dan kepengurusan; dan
d.     kelayakan usaha.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Akad wadi'ah " adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak
yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk
menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Akad mudharabah " dalam menghimpun dana adalah Akad kerja
sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan
pihak kedua ~~amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana
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dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam
Akad.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Akad mudharabah " dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama
suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan
seluruh modal dan pihak kedua ~~amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku
pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud den gan "Akad musyarakah " adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung  sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "Akad murabahah " adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan
mene gaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud den gan "Akad salam " adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu
yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad istishna' " adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

Huruf  e
Yang dimaksud den gan "Akad qardh " adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan
ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang
telah disepakati.

Huruf  f
Yang dimaksud den gan "Akad ijarah" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "Akad i~arah muntahiya bittamlik " adalah Akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan
transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
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Huruf g
Yang dimaksud den gan "Akad hawalah " adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang
berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf  h
Cukup jelas.

Huruf  i
Yang dimaksud dengan "transaksi nyata" adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang
berwujud.

Yang dimaksud den gan "Akad kafalah " adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu
pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran
kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Huruf  j
Cukup  jelas.

Huruf  k
Cukup jelas.

Huruf  l
Cukup jelas.

Huruf  m
Cukup jelas.

Huruf  n
Cukup jelas.

Huruf  o
Yang dimaksud den gan "Akad wakalah " adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima
kuasa untuk melaksanakan suatu tu gas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf  q
Yang dimaksud dengan "ke giatan lain" adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam
bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf  b
Yang dimaksud den gan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank Umum Syariah
dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuan gan syariah,
termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi
saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang
berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang
bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf  c
Yang dimaksud dengan "penyertaan modal sementara" adalah penyertaan modal Bank Umum
Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham
dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang
dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf  g
Cukup jelas.

Huruf  h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
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Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar
kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Kemampuan berkaitan den gan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga
mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/
atau UUS.

Ayat (2)
Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan
yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah
yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga
Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas
yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di
kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang
keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan
manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa
usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank
Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuan gan secara
keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan
datang sehin gga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas
dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai
barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai den gan fasilitas Pembiayaan yang bersan
gkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan
tambahan, apakah sudah cukup memadai sehin gga apabila Nasabah Penerima Fasilitas
kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat di gunakan untuk menanggung
pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama
harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar ne geri, baik
untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehin gga dapat diketahui prospek
pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai den gan fasilitas
Pembiayaan.
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Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama den gan
perusahaan asuransi yang melakukan ke giatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua
tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan den gan transaksi asuransi yang dipasarkan
melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

 Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi
yang melakukan kemmgiatan usaha berdasrkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang
berkaitan den gan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi
tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25
Huruf a
Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba,
maisir, gharar, haram, dan zalim.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama
dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi
asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan
asuransi syariah.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen
Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang
syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah badan hukum, orang
perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a.   memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari

jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
b.     memiliki saham perusahaan atau Bank kuran g dari 25% (dua puluh lima persen) dari

jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan
dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan
dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
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Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan den gan cara-cara, antara lain, sebagai
berikut:
a.  memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau

lebih saham Bank;
b.     secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
c.     memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan

menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau men gendalikan secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

d.     melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam
men gendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan
pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau men gendalikan 25% (dua
puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung
dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

e.     melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam
mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan
pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk
memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut
memiliki dan/atau men gendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank
Syariah;

f.      mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/
atau men gendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
saham Bank;

g.     mempunyai kewenan gan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pen gurus Bank
Syariah;

h.     secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan
Bank Syariah;

i.   melakukan pen gendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidan g
keuan gan dari Bank Syariah; dan/atau

j.   melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pen gendalian sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf  i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk
menilai kompetensi, inte gritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/
atau pengurus  bank.  Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh
peme gang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh
Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)
Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan
dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji
kemampuan dan kepatutan.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang termasuk dalam pen gertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank
Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:
a.     tugas dan tanggung jawab;
b.     pelaporan; dan
c.     perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:
a.     tugas dan tanggung jawab;
b.     pelaporan; dan
c.     perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30
Ayat (1)
Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas,
dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance) dari pemilik, pengurus
bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud den gan "pejabat eksekutif' adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung
kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank
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Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang--kurangnya meliputi:
a.    ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
b.    jumlah anggota dewan pengawas syariah;
c.  masa kerja;
d.    komposisi keahlian;
e.    maksimal jabatan rangkap; dan
f.     pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank
yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem
pengawasan intern.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum" adalah standar akuntansi
syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)
Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan
dengan keahlian bidang akuntansi syariah.
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Ayat (4)
Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung
risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap
kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber
dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank
Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank
diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga
tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)
Pengertian "modal Bank Syariah sesuai den gan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"
sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima
Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan -perusahaan
dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)
Huruf  a
Cukup jelas.

Huruf  b
Cukup jelas.

Huruf  c
Cukup jelas.

Huruf  d
Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik
menurut garis keturunan lurus maupun kesamping termasuk mertua, menantu, dan ipar.
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pen gertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" adalah seran gkaian prosedur dan metodologi
yang di gunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, men gukur, memantau, dan men
gendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip men genal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus
diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan
identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan
transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain den gan cara adanya mekanisme pengaduan
Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah men genai kemungkinan timbulnya risiko kerugian
Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40
Ayat (1)
Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar
dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank
sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan
pembelibukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat
penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

257



Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan
batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan
macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:
a.    Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang
pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
b.    Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memperlihatkan bukti tertulis", termasuk menyampaikan keterangan
atau fotokopi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan"
adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan,
kepemilikan dan kepen gurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha,
pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah
dan UUS.

Pen gawasan bank meliputi pengawasan tidak langsun g (off-site supervision) atas dasar
laporan Bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan di
kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51
Ayat (1)
Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tin gkat kesehatannya dalam rangka memelihara
kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis
maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.
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Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait dengan Bank" adalah setiap bagian ruangan
dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pen gawasan Bank
Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis
maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pen
garuh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik lan gsun g maupun tidak
lan gsun g, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum
sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan
operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c
Yang dimaksud den gan "rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan" adalah rekening-
rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang
terkait den gan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin
memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan
rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian
dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a
Yang dimaksud dengan "membatasi kewenan gan" antara lain pembatasan keputusan pemberian
bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai
dan pengurus.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank
lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah
upaya sebagai berikut:
a.     musyawarah;
b.     mediasi perbankan;
c.     melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/

atau
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d.     melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi
secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi
administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada
berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
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