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1 minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kejayaan secara 

terperinci kewangan Islam berbanding kewangan konvensional dalam 

masa sepuluh tahun bermula daripada tahun 2006 sehingga tahun 

2016. 

JAWAPAN 

Tuan Yang Di-Pertua, 

1. Malaysia telah mencapai kejayaan dalam pelaburan kewangan 

Islam dengan mengekalkan kewangan konvensional dalam 

. masa sepuluh tahun bermula dari tahun 2006 sehingga tahun 
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2016. Antara kejayaan utama yang telah dicapai dalam industri 

kewangan Islam di Malaysia termasuklah, kejayaan dalam 

transformasi kewangan Islam Malaysia yang kini bukan sahaja 

tertumpu pada pasaran domestik malahan merangkumi 

pasaran antarabangsa. 

2. Malaysia kini merupakan peneraju pasaran bagi segmen sukuk 

(bon Islam) global dengan menguasai lebih daripada 50 

peratus pasaran global sejak tahun 2000. Pasaran sukuk 

Malaysia telah menerbitkan pelbagai sukuk dalam denominasi 

seperti Dolar Amerika, Dolar Singapura, Renminbi China dan 

Yen jepun. Selain itu, penerbit asing dari seluruh dunia seperti 

Arab Saudi, UAE, Kazakhstan, jepun dan China juga berminat 

meneroka pasaran sukuk tempatan. Pada masa yang sama, 

beberapa organisasi antarabangsa seperti Bank Pembangunan 

Islam (Islamic Development Bank) dan Bank Dunia (World 

Bank) telah menerbitkan sukuk Dolar Amerika di Malaysia. 

Dengan itu, Malaysia turut diiktiraf oleh International Monetary 

Fund (IMF) sebagai peneraju dunia dan penanda aras dalam 

segmen sukuk global. 

3. Di samping itu, kejayaan negara turut disumbang oleh 

beberapa institusi kewangan Malaysia seperti CIMB Islamic, 



Maybank Islamic dan RHB Islamic yang telah dilantik sebagai 

pengurus bersama (Lead-Managers) bagi pelbagai sukuk 

denominasi asing. lni juga merupakan satu pengiktirafan 

kepada keupayaan dan kemampuan institusi kewangan 

Malaysia untuk bersama-sama dengan pemain global dalam 

penstrukturan instrumen pasaran modal Islam, khususnya 

sukuk. 

4. Malaysia turut menerajui pelbagai inovasi baharu seperti sukuk 

dengan tanggungjawab sosial (socially responsible sukuk) dan 

sukuk boleh tukar (exchangeable sukuk) yang pertama kali 

diterbitkan seumpamanya di dunia. la menggambarkan 

bahawa inovasi dalam kewangan Islam terutamanya di 

Malaysia adalah proses yang berterusan sebagai salah satu 

sumbangan negara kepada perkembangan kewangan Islam 

secara keseluruhannya. 

Tuan Yang Di-Pertua, 

5. Kejayaan Malaysia adalah berdasarkan kepada asas yang 

kukuh dalam pasaran domestik kewangan Islam. lni telah 

memudahkan pembabitan Malaysia dalam arena global 

2\ 



kewangan Islam. Hasil daripada perkembangan sinergi 

infrastruktur, pembinaan institusi yang berterusan serta rangka 

kerja pengawalan dan penyeliaan yang teguh yang 

menjangkau lebih tiga dekad di negara ini. Malaysia telah 

menyediakan asas dan ekosistem yang kukuh kepada hasrat 

negara untuk menjadi peserta yang aktif dalam arena global. 

6. Sebelum tahun 2000, Malaysia hanya mempunyai 2 buah bank 

Islam dan 2 buah pengendali takaful dengan jumlah bahagian 

pasaran dan kadar penembusan takaful yang kurang daripada 

5%. Kini, aset perbankan Islam telah berkembang dan 

menguasai lebih daripada satu perempat (27%) daripada 

jumlah sistem perbankan manakala kadar penembusan sektor 

takaful telah meningkat kepada 14.8%. Di samping itu, kadar 

pertumbuhan aset perbankan Islam juga adalah lebih pantas 

(lebih dua kali ganda) daripada pertumbuhan aset sistem 

kewangan konvensional. 

7. Pasaran kewangan Islam juga telah menjadi semakin 

kompetitif dengan kehadiran 16 buah bank Islam dan 11 buah 

pengendali takaful yang menawarkan lebih daripada 100 

produk kewangan. Rangkuman kewangan juga telah 

diperkukuh sejak beberapa tahun dengan pernberian 



pembiayaan Islam kepada perusahaan kecil dan sederhana 

(PKS) yang seterusnya telah meningkatkan kadar pertumbuhan 

tahunan secara purata sebanyak 29% bagi tempoh 2010-2015. 

Tuan Yang Di-Pertua, 

8. Di samping itu, kejayaan kita adalah berdasarkan kepada 

inisiatif Malaysia dalam menerajui kepimpinan dalam 

kewangan Islam terutamanya dalam usaha memperkasakan 

kewangan Islam di Malaysia. la merupakan pendekatan 

berterusan dan usaha-usaha ini tidak terhenti di peringkat 

domestik sahaja malah kedudukan Malaysia selaku peneraju 

kewangan Islam di peringkat antarabangsa akan terus 

diperkukuhkan. 

9. lnisiatif MIFC (Malaysia Islamic Financial Centre) yang 

dilancarkan pada tahun 2006 untuk meletakkan Malaysia 

sebagai peneraju utama kewangan Islam di peringkat 

antarabangsa. Malaysia kini merupakan salah sebuah pusat 

kewangan Islam utama di dunia selain Dubai dan London. 

Dalam tempoh 10 tahun, Malaysia telah diiktiraf sebagai 

pasaran kewangan Islam utama khususnya dalam penerbitan 



sukuk, pengurusan dana, perbankan Islam dan takaful serta 

indeks pasaran antarabangsa. 

10. Malaysia kini menjadi tuan rumah kepada dua entiti kewangan 

Islam antarabangsa yang penting iaitu: 

• Islamic Financial Services Board (Lembaga Perkhidmatan 

Kewangan Islam) yang bertanggungjawab untuk 

mengeluarkan piawaian berhemat (prudential standards) 

bagi institusi kewangan Islam di seluruh dunia. 

• International Islamic Liquidity Management Corporation 

(Perbadanan Pengurusan Mudahtunai Islam Antarabangsa) 

yang bertanggungjawab untuk menerbitkan sukuk untuk 

memudahcara pengurusan mudah tunai institusi kewangan 

Islam di seluruh dunia. 

Tuan Yang Di-Pertua, 

11. Malaysia juga menjadi antara destinasi antarabangsa bagi 

pengajian ilmu, penyelidikan dalam bidang Shariah dan pakej 

latihan yang lengkap dalam kewangan Islam. Sebuah universiti 

post-graduate iaitu INCEIF (International Centre for Education 

of Islamic Finance) telah ditubuhkan sejak tahun 2006 untuk 



melahirkan graduan kewangan Islam. Di samping itu, Malaysia 

merupakan satu-satunya negara yang mempunyai akademi 

penyelidikan Shariah yang khusus iaitu ISRA (International 

Shariah Research Academy) yang bertanggungjawab 

menjalankan penyelidikan dalam bidang Shariah dan 

merungkai permasalahan Shariah dalam bidang kewangan. 

Tambahan pula, bagi melahirkan guna tenaga yang kompeten 

untuk industri kewangan Islam, IBFIM (Islamic Banking and 

Finance Institute Malaysia) dipertanggungjawabkan untuk 

melatih kakitangan institusi kewangan Islam bagi 

meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang 

terse but. 

12. Salah satu ukuran kejayaan sistem kewangan Islam di 

Malaysia ialah pengiktirafan antarabangsa terhadap usaha

usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia dalam 

memartabatkan kewangan Islam. Thomson Reuters, iaitu 

sebuah syarikat media global telah mengiktiraf Malaysia 

sebagai peneraju dalam sistem kewangan Islam selama 3 

tahun berturut-turut dalam laporan mereka iaitu Islamic 

Finance Development Report bagi tahun 2014, 2015 dan 2016. 

Pengiktirafan ini adalah berasaskan penilaian bahawa Malaysia 

mempunyai ekosistem kewangan Islam yang paling maju di 
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dunia terutamanya dalam pembangunan kuantitatif, 

pengetahuan, tadbir urus, tanggungjawab sosial korporat dan 

inisiatif kesedaran. 

13. World Bank juga turut mengiktiraf Malaysia di dalam laporan 

Global Report on Islamic Finance 2016 yang menyatakan 

bahawa Malaysia bukan sahaja mempunyai peraturan 

pengawalseliaan yang paling lengkap dan maju, malah 

mempunyai industri perbankan Islam yang dinamik, dan 

pasaran sukuk terbesar di dunia. Malaysia turut mempunyai 

sumber insan terlatih terbesar dalam kewangan Islam, 

termasuk dalam bidang takaful. 


