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BANK DAN RISIKO PROYEK INFRASTRUKTUR 

Salah satu sektor yang akan tetap menjadi prioritas pemerintah di tahun 2007 adalah 

pengembangan infrastruktur. Berbagai upaya akselerasi pembangunan infrastruktur telah 

digelar oleh Pemerintah antara lain melalui infrastructure summit, rencana pembentukan 

Infrastructure Funds, dan imbauan Pemerintah kepada bankbank BUMN, khususnya Bank 

Mandiri, Bank BNI, dan BRI untuk menjadi motor pembiayaan proyek infrastruktur ini. 

Tidak kalah BI cukup proaktif pula dalam mendukung kebijakan Pemerintah ini, dengan 

mengeluarkan PBI pada tahun 2005 yang lalu mengenai peningkatan BMPK (Batas Maksimum 

Pemberian Kredit) dari 25% menjadi 30% kepada BUMN yang akan membiayai 

infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Menjadi menarik tentunya untuk dikaji lebih 

mendalam, risiko apa yang mungkin timbul di dalam proyek infrastruktur dan bagaimana 

bank dapat meminimalkan risiko tersebut. 

Risiko Proyek 

Risiko proyek infrastruktur pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu risiko 

bentuk badan hukum lembaga yang akan mengelola proyek, risiko pola pembiayaan, dan 

risiko pasca pembiayaan. Bagi bank, ketiga risiko tersebut akan terus melekat sampai 

dengan pinjaman dibayar lunas seluruhnya. 

Risiko bentuk badan hukum lembaga yang akan mengelola proyek perlu dipertimbangkan 

karena proyek infrastruktur pada umumnya bernilai sangat besar, sehingga akan cukup 

berat jika harus dipikul oleh satu badan usaha, misalnya perseroan (PT). Oleh karena itu, 

lembaga pengelola proyek infrastruktur biasanya berbentuk konsorsium atau joint venture, 

di mana setiap perusahaan yang terlibat dalam konsorsium tersebut akan menjadi sponsor. 

Pola konsorsium ini banyak dipilih karena kekayaan proyek tidak akan membebani neraca 

perusahaan sponsor dan juga tanggungjawab setiap sponsor terbatas hanya pada besarnya 

kontribusi di dalam konsorsium. 

Hal lain yang menguntungkan para sponsor dalam konsorsium adalah bahwa di situ akan 

ditetapkan nonrecourse statement yang berarti bahwa sponsor tidak bertanggungjawab 

terhadap pembiayaan proyek (misalnya terjadi eskalasi biaya/cost overun) setelah proyek 

selesai dan dioperasikan secara komersial. Ini akan sangat berbeda apabila lembaga pemilik 

proyek adalah sebuah PT, maka PT tersebut akan memiliki kewajiban terhadap penyelesaian 

proyek dan juga besarnya pembayaran kewajiban kepada bank tidak dibatasi pada besarnya 

porsi penyertaan modal PT tersebut di dalam proyek. 

Bagi perbankan, berbagai bentuk badan hukum yang akan mengelola infrastruktur perlu 

menjadi perhatian ekstra, karena ini menyangkut hak dan kewajiban pemilik proyek. Dalam 

arti, bank perlu memahami sejauh mana bank dapat meminta komitmen pengelola proyek, 

khususnya apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pembangunan proyek dan juga 

pembengkakan (cost overun) proyek melebihi batas yang diperjanjikan. 
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Risiko pola pembiayaan perlu diidentifikasi dari awal, karena ini menyangkut pola hubungan 

keuangan antarsponsor, pemilik proyek, pihak pemasok, pihak pembeli (end user), dan 

perbankan. Beberapa bentuk pola pembiayaan yang sering digunakan dalam pembangunan 

proyek infrastruktur antara lain (1) pihak sponsor sebagai debitor dan meminjam langsung 

dari bank, (2) sponsor membentuk konsorsium (anak perusahaan) dan konsorsium ini yang 

nantinya akan menjadi debitor bank, (3) menggunakan lembaga yang dibentuk berdasarkan 

kontrak pembelian produk (lembaga pengelola proyek yang dibentuk oleh para calon pembeli 

produk proyek). 

Di dalam pola pembiayaan ini terkandung empat risiko, yaitu risiko sebelum proyek dimulai, 

saat pembangunan proyek, dan risiko pasca pembangunan proyek dan masa operasional. 

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi oleh perbankan antara lain risiko ada tidaknya 

kewajiban sponsor setelah proyek selesai (recourse risk), risiko bahan baku dan penyediaan 

bahan penunjang, risiko konstruksi atau penyelesaian proyek, risiko operasional, risiko 

pemasaran (harga dan volume), risiko manajemen, risiko kurs, risiko politik dan ketentuan 

pemerintah, risiko kematian (casualty risk), risiko force majeur, dan risiko refinancing. 

Karena proyek infrastruktur biasanya bersifat projek financing, artinya sumber 

pembayaran pinjaman semata-mata berasal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek 

tersebut, maka kemampuan proyek menghasilkan arus kas harus menjadi pertimbangan 

utama. Perhitungan sederhana untuk melihat kemampuan proyek dalam menghasilkan arus 

kas biasanya dipergunakan angka DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

���� =
���	 + ����+ ��	 + �	��� − ��

���� + ��	 + �	��� − ��
 

Di mana: 

DSCR: Debt Service Coverage Ratio 
NOFE: Net Cash Flow available to Equity participant (sponsor) 
CPLTD: Current Portion for Long Term Debt 
IE : Interest Expense 
LE: Lease Commitment 
TR :Tax Rate. 

Rasio DSCR minimum yang disyaratkan bank biasanya 1,2 kali. Namun untuk proyek yang 

memiliki fluktuasi sangat besar (misalnya proyek sumber alam), rasio DSCR ditetapkan 

sampai dua kali. Dari rumus sederhana di atas jelas bahwa apabila angka DSCR lebih besar 

dari satu, maka posisi bank akan terlindungi dari potensi gagal bayar oleh debitor. 

Risiko pasca pembiayaan antara lain risiko pasokan bahan baku, risiko operasional, risiko 

pemasaran, dan risiko pasar (market risk) atas gejolak nilai tukar, suku bunga dan harga 

komodisi (jasa), risiko politik dan peraturan, dan risiko force majeur. 

Risiko bahan baku dapat timbul dalam dua bentuk yaitu fluktusasi harga dan volume 

ketersediaannya. Risiko fluktuasi harga bahan baku ini biasanya terjadi untuk proyek yang 

sangat tergantung pada sutau input tertentu seperti harga minyak dan juga harga 

beberapa sumber alam. Kenaikan harga bahan baku untuk pembuatan pupuk misalnya, jelas 

akan mempengaruhi harga jual pupuk. Demikian juga produsen baja yang sangat tergantung 
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pada batu bara untuk memenuhi kebutuhan tungku (furnace), akan sangat dipengaruhi oleh 

fluktuasi harga dan ketersediaan batu bara. Untuk menjamin bahwa pasokan bahan baku 

tidak akan terganggu selama umur kredit, maka bank perlu mensyaratkan pemilik proyek 

agar memberikan jaminan pasokan bahan baku dari pemasok utama. 

Risiko operasional biasanya timbul akibat kekurangtepatan pemilihan teknologi yang 

digunakan di dalam proyek. Risiko teknologi dapat berakibat pada menurunnya efisiensi 

proyek dan keusangan metode produksi yang akhirnya akan tertinggal dari pesaing yang 

menghasilkan produk serupa namun dengan teknologi yang lebih maju. 

Risiko pemasaran timbul akibat harga jual dan volume penjualan tidak mencapai apa yang 

ditargetkan. Untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan laut, atau pembangkit 

tenaga listrik, risiko akan terjadi ketika volume pengguna jasa tidak mencapai seperti apa 

yang ditargetkan sehingga akan mempengaruhi kemampuan bayar debitor (repayment 
capacity). Untuk mengatasi hal ini, bank perlu mempersyaratkan kemungkinan adanya sales 
contract dengan calon pembeli utama (main buyer) sehingga ada jaminan bahwa penjualan 

yang ditargetkan akan tercapai. Untuk proyek pengadaan jasa seperti jalan tol atau 

pelabuhan laut, hal yang paling penting adalah bahwa tarif tiket yang dikenakan dan review 

tarif harus pasti jadwalnya sehingga bank akan mudah untuk menyusun proyeksi arus kas. 

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, 

atau harga komoditas. Untuk mengatasi risiko pasar ini debitor dihimbau untuk 

memproteksi dirinya dengan berbagai instrumen keuangan yang tersedia di pasar seperti 

forward contract, swap suku bunga dan mata uang, atau menggunakan derivative seperti 

option contract. Tentu saja seluruh instrumen lindung nilai tersebut perlu diperhitungkan 

biaya dan manfaatnya secara akurat sebelum digunakan. 

Risiko politik dan peraturan serta forje majeur merupakan risiko yang paling sulit untuk 

diatasi. Untuk mengatasi risiko ini bank (biasanya bank di luar negeri) meminta garansi dari 

perusahaan yang bersedia menutup risiko politik di suatu negara. Namun demikian, bagi 

bank lokal dengan proyek pembiayaan lokal akan sulit menghindai risiko politik ini karena 

siapapun yang hidup di negara ini akan sulit melepaskan diri dari terjadinya risiko politik. 

Mengingat tekad pemerintah untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur kian 

menguat, maka perbankan perlu segera meningkatkan kesiapan infrastuktur, termasuk 

kompetensi para pengelola kreditnya. Mumpung waktu masih tersedia, tidak ada salahnya 

berbagai risiko project financing dikaji secara mendalam terlebih dahulu sehingga bank 

nantinya dapat meminimalisasikan risiko yang mungkin timbul. 
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Problem Dibalik Tingginya Suku Bunga Kredit Perbankan  

Suku bunga perbankan kini banyak mendapatkan sorotan. Sesuatu yang wajar, 

mengingat di tengah derasnya penurunan BI Rate, suku bunga kredit dirasakan 

masih tinggi. Berbagai upaya pun telah diusahakan agar suku bunga kredit turun. 

Terakhir, kita melihat Bank Indonesia (BI) telah memanggil 14 bank besar untuk 

membuat komitmen penurunan suku bunga. Seperti diketahui, BI Rate saat ini 

berada di level 6,5%, yang berarti secara kumulatif selama tahun 2009, BI telah 

menurunkan BI Rate-nya sebesar 250 basis poin (2,5%). Di sisi lain, selama tahun 

2009 ini, respon suku bunga kredit lebih terbatas yaitu sekitar 24 basis poin.  

Tingginya suku bunga kredit memang merisaukan, khususnya bagi dunia usaha. 

Tingginya suku bunga kredit jelas akan membuat cost of investment menjadi lebih 

mahal, yang secara nasional akan cukup mengganggu kinerja ekonomi nasional. Oleh 

karenanya, memang harus segera dicari solusi untuk mengatasi tingginya suku 

bunga ini. Ini mengingat, bila masalah suku bunga ini tidak segera ditemukan 

solusinya, stagnasi ekonomi yang kini terjadi bisa berlanjut. Namun demikian, solusi 

ini juga jangan sampai mengabaikan kepentingan perbankan.  

Adalah juga tidak sepenuhnya benar bahwa tingginya suku bunga hanyalah akal-

akalan bank untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui net interest 

margin (NIM) yang tinggi. Data menunjukkan, selama tahun 2009, NIM relatif 

stagnan dan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, posisi NIM saat ini justru 

lebih rendah. Per Juni 2009 ini, posisi NIM stagnan di level 5,55%. Dibandingkan 

posisi pada tahun-tahun sebelumnya, angka NIM ini lebih rendah, dimana pada 

akhir 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008, posisi NIM masing-masing sebesar 

5,88%, 5,63%, 5,80%, 5,70%, dan 5,66%. Penurunan NIM dalam 5 tahun terakhir 

ini, terutama disumbang Bank Pembangunan Daerah (BPD), dimana NIM-nya turun 

dratis dari 10,45% pada akhir 2004 menjadi 7,91% pada Juni 2009.  

Tingginya Biaya Dana  

Perlu dipahami bahwa suku bunga kredit merupakan hasil akhir dari seluruh 

aktivitas yang terjadi dalam sebuah bank. Bunga kredit ditentukan dengan 

mempertimbangkan biaya dana (cost of fund ) yang harus dibayar bank untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat. Cost of fund perbankan saat ini rata-rata 

sekitar 10% dengan overhead cost sekitar 2%. Karena profit margin mencapai 

sekitar 2% dengan premi risiko 1%, maka wajar bila suku bunga kredit berada di 

kisaran 14-15%.  

Tingginya cost of fund juga bisa dilihat dari besarnya rasio beban operasional 

dibanding pendapatan oeprasional (BOPO). Data per Juni 2009, rasio BOPO berada 
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di level 87,77%. Angka ini telah menurun dratis bila dibanding posisi Januari 2009 

yang mencapai 101%. Namun demikian, bila dibanding BOPO bank-bank di ASEAN, 

BOPO perbankan Indonesia tergolong tinggi.  

Perbankan kita memang dalam kondisi sehat (solvency), namun tidak semua bank 

kita berada dalam kondisi likuid. Tidak hanya bank-bank kecil, sejumlah bank-bank 

besar pun mengalami kondisi tidak likuid ini dengan derajat yang berbeda-beda. 

Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan memperebutkan dana diantara bank 

menjadi ketat, terutama sejak pertengahan 2008. Sehingga tidak mengherankan 

bila suku bunga simpanan (terutama deposito) mengalami kenaikan signifikan 

sehingga menaikkan biaya bunga yang tentunya akan menaikkan BOPO perbankan 

kita. Perlu dicermati pula komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan 

bank. Per Juni 2009, komposisi DPK masih didominasi oleh dana berbiaya mahal 

(deposito) yang memegang porsi 47,27%, disusul tabungan 28,23%, dan giro 

24,50%. Lalu, siapa pemilik dana mahal itu? Berdasarkan data Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), per Mei 2009, porsi dana dengan nilai nominal diatas Rp2 miliar 

(yang tidak dijamin LPS) mencapai 46% dari total DPK, walaupun hanya meliputi 

0,14% dari total jumlah rekening. Pada umumnya, pemilik dana ini adalah institusi 

yang meminta bunga khusus (jauh diatas counter rate ), karena tidak dijamin oleh 

LPS.  

Selain itu, kebijakan fiskal khususnya yang terkait pembiayaan defisit APBN juga 

ikut mempengaruhi ketatnya likuiditas. Perlu diketahui, hingga Mei 2009, 

pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp99,4 

triliun. Biaya penerbitan SBN pun sangat mahal, yaitu tingkat kupon sekitar 9,5%, 

jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata suku bunga deposito, yang 

menyebabkan perebutan dana masyarakt menjadi ketat. Dengan kata lain, sisi 

fiskal yang secara agresif dalam menerbitkan SBN, turut andil dalam menciptakan 

situasi likuditas perbankan yang ketat yang kemudian mengerek tingkat suku bunga 

perbankan dalam level yang tinggi.  

Strategi Penurunan Bunga Bank  

Berdasarkan analisis di atas, lalu apa yang dapat dilakukan untuk mendorong 

penurunan suku bunga kredit bank secara lebih cepat? Penulis melihat bahwa 

komitmen 14 bank besar yang tergolong sebagai systematically important bank 

(SIB) untuk menurunkan suku bunga simpanan hingga 8%, akan membantu dalam 

menjinakan perang suku bunga dan sekaligus akan menurunkan suku bunga simpanan 

dan kredit. Ini mengingat, ke-14 bank besar tersebut merupakan market leader 

dengan market share untuk DPK lebih dari 50%.  
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Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menurunkan suku bunga simpanan 

tersebut?  

Terkait dengan ini, terdapat beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan 

otoritas agar bunga bank bisa turun, yang dimulai dari suku bunga simpanan. 

Pertama, mengingat bahwa pemegang dana terbesar merupakan nasabah institusi 

yang tidak ter-cover penjaminan LPS, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan 

untuk menaikkan nilai penjaminan dari yang sekarang Rp2 milyar, menjadi tidak 

terbatas (unlimited). Strategi ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada 

nasabah institusi akan keamanan investasinya, sekaligus menurunkan suku bunga 

deposito.  

Kedua, BI dapat memainkan instrumen moneter lainnya di luar BI Rate. Instrumen 

moneter lainnya tersebut adalah melalui pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM). 

Bank-bank, terutama bank kecil, saat ini dalam posisi yang kesulitan likuiditas 

sehingga butuh pelonggaran. Oleh karena, batasan minimal GWM memang perlu 

dikendurkan untuk meningkatkan likuiditas bank.  

Ketiga, BI juga dapat menggunakan GWM yang dimilikinya untuk membantu bank-

bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mekanisme pasar uang antar bank 

(PUAB). Caranya, BI dapat mempertimbangkan penggunaan instrumen GWM 

sebagai untuk pasokan likuiditas PUAB. Karena BI tidak bisa memainkan peran 

sebagai bank sebagaimana pelaku di PUAB, maka BI dapat menggandeng sejumlah 

bank (misalnya: 1 bank BUMN, 1 bank swasta, dan 1 BPD) untuk menjadi “vehicles” 

bagi BI. Tentunya, langkah terobosan ini membutuhkan regulasi yang jelas dan 

perlu dikomunikasikan secara baik.  

Keempat, pemerintah perlu menaikkan daya tawarnya ketika menerbitkan SBN 

yaitu dengan cara menekan kupon dan required yield investor. Pemerintah perlu 

mempertimbangkan penerapan suku bunga SBN yang tidak melebihi suku bunga 

penjaminan LPS. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengurangi persaingan dengan 

perbankan dalam perebutan dana masyarakat. Selain itu, langkah ini menjadi 

insentif bagi perbankan untuk lebih ekspansif ke kredit, karena investasi di SBN 

semakin tidak menarik. Situasi ini pada akhirnya dapat mendorong perbankan untuk 

menurunkan suku bunga kreditnya. 
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Rupiah di Pangkuan Suku Bunga 

Bagi investor asing di sektor riil, boleh saja Indonesia masih merupakan "neraka" , 

karena berbagai alasan kerepotan. Tetapi, tidak demikian halnya bagi investor 

portofolio yang menjadikan negara kita saat ini sebagai surga dunia. 

Indeks harga saham gabungan melambung ke level tertinggi sepanjang sejarahnya. 

Harga obligasi pemerintah terus melesat. Rupiah perkasa. 

Begitu hebatkah prospek perekonomian kita hingga investor asing memborong 

kertas-kertas berharga Indonesia?  

Pertumbuhan ekonomi 5,60 persen tahun 2005 adalah angka tertinggi sejak krisis 

moneter 1997. Tahun 2005 dapat dikatakan sebagai musim semi perekonomian 

kita. Sayang, musim semi itu terusik kebijakan memotong subsidi harga bahan 

bakar minyak (BBM) di bulan Oktober tahun lalu dengan menaikkan harga rata-rata 

125 persen. Bunga-bunga pun berguguran. Indeks Kepercayaan Konsumen pada 

Februari 2006 turun dengan tren menukik sejak akhir 2004. Indeks Penjualan 

Ritel juga turun dengan tren menukik sejak April 2005. Konsumsi semen di bulan 

Januari 2006 juga turun dengan tren persentase pertumbuhan tahunan yang 

menukik sejak Maret 2005. Total penjualan mobil anjlok di bulan Februari 2006 

dengan tren persentase pertumbuhan tahunan menukik tajam sejak Januari 2005. 

Lebih menyakitkan kinerja perbankan pada Januari 2006. Kerugian operasional 

mencapai Rp 5,78 triliun. Untung sektor ini masih membukukan pendapatan non-

operasional Rp 7,33 triliun sehingga masih tersisa laba bersih Rp 890 miliar. Itu 

jauh di bawah angka Rp 3,03 triliun di bulan yang sama 2005. Artinya, laba bersih 

perbankan pada Januari anjlok 70 persen. 

Menimbang fakta ini, tentu dapat disimpulkan belum ada yang spektakuler dengan 

kondisi fundamental ekonomi dalam masa konsolidasi ini untuk "menghalalkan" 

loncatan tinggi harga-harga saham, obligasi, dan rupiah, walaupun lembaga 

pemeringkat, seperti Standard & Poor dan Moodys belum lama ini menaikkan 

peringkat utang negara kita. 

Di bawah bayang-bayang tingginya suku bunga yang diperkirakan akan berlangsung 

hingga Oktober 2006, ekspansi kredit pun kemungkinan akan anjlok dari 24,59 

persen di tahun 2005 ke 16,50 persen tahun ini. 

Kenaikan harga BBM itu juga telah membuat anjlok pertumbuhan Gross Fixed 

Capital Formation (pembentukan modal tetap bruto) kita dari 16,07 persen di 

kuartal IV-2004 ke 1,78 persen di kuartal IV-2005. Pertumbuhan industri 

manufaktur jebol dari 7,43 persen ke 2,91 persen dalam kurun waktu yang sama. 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 14 | 8  

 

Dapat dibayangkan, ekonomi kita tahun ini masih akan mendapat tekanan berat, 

setidaknya di semester pertama. 

Yang menarik dalam kasus nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah kenaikan 

harga BBM itu sendiri. Akibat naiknya harga BBM yang sangat drastis, permintaan 

dollar AS melemah tajam. Sebelumnya, konon Pertamina butuh sedikitnya 1,5 miliar 

dollar per bulan untuk mengimpor minyak. Lantas, akibat lonjakan harga BBM, 

inflasi pun melambung tinggi. Tingkat pengembalian (yield) obligasi pemerintah 

yang di bulan September 2005 sudah melambung tinggi akibat jebolnya industri 

reksa dana kita, di bulan Oktober berhasil memikat pemburu kertas-kertas 

berharga dari mancanegara. Mereka terus memborong hingga yield menukik dari 

level 15 persen ke 12 persen. Posisi asing kini diperkirakan Rp 60 triliun dalam 

obligasi pemerintah dan Rp 30 triliun dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Sangat mungkin rupiah digelembungkan suku bunga tinggi dan tingkat pengembalian 

surat utang negara. 

Pertanyaannya, bila selisih suku bunga dollar-rupiah kembali anjlok dan terjadi 

pembalikan modal, apa yang harus dilakukan oleh otoritas moneter untuk 

mempertahankan rupiah?  

Sejarah mencatat hubungan ini. Dari awal 2002 hingga awal 2004 rupiah menguat 

dari level 10.400 ke level 8.500 saat selisih suku bunga 12 bulan antara Jakarta 

Interbank Offer Rate (Jibor) dan Singapore Interbank Offer Rate (Sibor) masih 

berada di atas 7,50 persen. Pembalikan arah dimulai ketika selisih ini berada di 

bawah level tersebut di awal Januari 2004. Rupiah terus tertekan sampai 

September 2005 hingga melewati angka 10.000 per dollar AS. Saat ini selisih 

tersebut di tiga minggu pertama bulan Maret 2006 berada pada posisi sekitar 

9,20 persen dengan tendensi terus menurun. 

Sejak awal Januari 2006 hingga minggu ketiga Maret 2006 Jibor 12-bulan turun 

dari 15,10 persen ke 14,27 persen, sedangkan Sibor 12-bulan naik dari 4,85 persen 

ke 5,14 persen. Apakah tendensi ini akan berlanjut? 

Bukan mustahil. Pertama, bank sentral AS telah memberikan sinyal bahwa 

kemungkinan besar Fed Funds Rate akan tetap didongkrak ke atas. Ini terlihat 

jelas dari imbal hasil 10Y-Notes yang bertengger sekitar 4,70 persen saat ini. 

Kedua, inflasi double-digit yang dipicu naiknya harga BBM diperkirakan akan 

kembali ke single-digit di bulan Oktober tahun ini. Sebab inflasi tersebut bukanlah 

disebabkan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Inflasi ini tidak 

memberikan ketidakpastian akan gerak- geriknya di masa mendatang selama 

pemerintah dapat memastikan bahwa dalam kurun waktu tertentu tidak akan ada 

lagi kenaikan harga BBM. Apalagi saat ini pemerintah telah memastikan tidak akan 
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ada kenaikan tarif dasar listrik, walaupun di sana-sini sudah berlangsung kenaikan 

tarif listrik lewat mekanisme tertentu. 

Agak aneh kebijakan moneter BI. Suku bunga SBI yang sudah turun ke 12,70 

persen, minggu lalu diangkat lagi ke 12,73 persen. Ini mengindikasikan Bank 

Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga tinggi, bukan semata-mata untuk 

menekan inflasi, tapi juga untuk tetap menjaga kekuatan rupiah. BI seolah 

menembak dua target dengan satu peluru. Ini gawat. 

Ekspektasi inflasi tahun ini hanya sekitar 8 persen. Dengan tingkat suku bunga SBI 

sebesar 12,73 persen, BI menawarkan suku bunga riil plus-minus 4,70 persen, 

tertinggi di dunia. Suku bunga riil dalam dollar AS hanya sekitar setengah persen. 

Tidak aneh bila asing memborong SBI dan obligasi negara. 

BI sendiri merasa yakin inflasi akan berakhir di level 8 persen tahun ini. BI akan 

tetap mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga rupiah? 

Bila ini dilakukan, pasar tidak akan percaya. "Hot-money" yang selama ini menopang 

rupiah akan tetap hengkang. Mereka tahu, suku bunga akan menggerogoti ekonomi 

kita dan memaksa bank sentral cepat atau lambat kembali menurunkannya. Dapat 

disimpulkan, penguatan rupiah yang dipicu selisih tingkat suku bunga sulit 

diharapkan langgeng. Sejarah telah membuktikan. Bahkan krisis moneter 1997 

tidak terlepas dari kesenjangan tingkat suku bunga (interest-rate gap) yang 

memancing utang-utang jangka pendek mengalir ke negeri ini. Pada waktu itu pun 

bank sentral kita sejak awal 1990-an "terpaksa" menjaga depresiasi rupiah dalam 

kisaran 2,5 hingga 5 persen per tahun, sementara selisih suku bunga dollar-rupiah 

mencapai 12,5 persen menjelang krisis. Permainan hot-money lewat selisih suku 

bunga sungguh sangat mengerikan. 

Bila rupiah tahun ini harus dilepas dari pangkuan suku bunga tinggi, bukan tak 

mungkin ia akan kembali bergerak liar. Seperti masa silamnya yang selalu terlupa. 
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Nilai tukar Dollar-Rupiah, Ada Apa? 

Senin, 15 Mei 2006, rupiah terjun bebas dari level 8.765 ke 9.100 per dollar AS. 

Indeks harga saham gabungan ambruk 96 poin. Sungguh lebih dahsyat dari "bom 

Bali". Padahal, kaum hiperbolis baru saja memaparkan bahwa IHSG akan tancap gas 

ke 1.700 dan rupiah ke 8.300. 

Muncul pula pernyataan bahwa penyebab "malapetaka" itu adalah keputusan Bank 

Indonesia menurunkan suku bunga. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? 

Sejak memasuki milenium ini, dunia dihantui kepincangan global. Defisit 

perdagangan AS yang terus melembung hingga mencapai 800 miliar dollar AS atau 

sekitar 6 persen dari produk domestik bruto AS saat ini telah lama menyimpan 

lava panas. Ketika euro merapat ke 1,30 dan yen bergerak elok di 110 serta 

poundsterling Inggris bergerak ke 1,90, awan panas mulai menutupi langit dollar. 

Anehnya, saat dollar bergerak loyo terhadap hard currencies justru rupiah, baht 

Thailand, dan peso Filipina yang terbilang soft currencies melemah. Kenapa? 

Nilai tukar memang selalu jatuh bangun dan sulit ditebak. Bukankah ini zero-sum 
game? Kenapa harus repot-repot? Zaman telah berubah. Zero-sum game berlaku 

ketika emas masih dijadikan standar oleh bank sentral untuk mencetak uang. 

Negara dengan surplus perdagangan akan kebanjiran emas. Ekspansi kredit dan 

pertumbuhan ekonomi akan memicu inflasi. Di negara defisit, terjadi kebalikannya. 

Melalui perubahan harga relatif dalam kancah ekspor-impor, neraca perdagangan 

kembali seimbang. Zero-sum. Sejak Bretton Woods tumbang tahun 1973, tak ada 

lagi konsep zero-sum game. 

Pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila dollar terdepresiasi tajam akibat 

tumpukan defisit AS. 

Jawabannya, bukan mustahil akan terjadi kontraksi ekonomi di seluruh dunia. 

Untuk memahami hal ini, perlu diingat depresiasi nilai tukar adalah guncangan 

positif bagi sisi permintaan dan negatif bagi sisi penawaran dalam ekonomi. Positif 

karena barang-barangnya menjadi lebih kompetitif di pasar dunia dan negatif 

karena harga impor meningkat. Kontraksi ekonomi global dapat terjadi karena saat 

ini AS sedang mengalami kendala suplai (supply-constrained), sedangkan negara-

negara lain sedang mengalami kendala permintaan (demand-constrained). 

Dengan harga minyak di atas 70 dollar AS per barrel, mesin- mesin produksi di AS 

sulit berputar cepat untuk memenuhi permintaan atas barang-barangnya dan 

tingkat pengangguran sudah mencapai titik terendah dalam sejarah ekonomi AS. 
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Maka, harapan depresiasi dollar akan menggenjot ekonomi AS sangat kecil karena 

adanya supply-constrain. 

Jepang sebagai lokomotif kedua di dunia juga tak akan dapat membantu. Negara 

samurai itu masih saja berada dalam jebakan likuiditas (liquidity-trap). Bank 

sentral Jepang tak mungkin menurunkan suku bunga untuk menggenjot permintaan 

domestiknya karena masih berada dalam kisaran nol persen. Justru itu yen melesat 

di tengah munculnya tanda-tanda inflasi karena kemungkinan suku bunga naik lebih 

daripada turun. Eropa pun demikian, masih dihantui demand-constrained, 

sementara selisih suku bunga ECB dan The Fed makin tipis. 

China sebagai biang kerok terbesar dalam defisit AS mentok dan serba kagok. 

Dengan pertumbuhan ekonomi nyaris 10 persen tiap tahun, meningkatkan 

permintaan domestiknya berarti membawa ekonominya ke atas kompor mendidih 

alias overheating yang pada gilirannya akan menggelembungkan kredit macet yang 

sudah menggunung di negeri pangsit itu. Kebijakan paling tepat bagi China adalah 

membiarkan mata uangnya menguat terhadap dolar AS. Problemnya, China sangat 

takut ekspornya terganggu di tengah tumpukan kredit macet. Apalagi kalau harga 

impor ikut mendongkrak inflasi yang bergerak agresif ke atas. Apresiasi yuan bagi 

China, celaka. 

Kesimpulannya, depresiasi dollar secara drastis akan menyebabkan ekonomi global 

mengerut. Apalagi ada tanda-tanda bahwa upah buruh di AS telah melampaui titik 

tertinggi yang dihalalkan oleh kondisi full-employment. Jatuhnya dollar secara 

drastis juga akan menciptakan spiral gaji-harga (wage-price spiral) di AS. Ini pasti 

akan memaksa The Fed menaikkan lagi suku bunga dengan konsekuensi kontraksi 

ekonomi AS. Apalagi pasar perumahan di sana, yang selama ini diandalkan untuk 

menopang ekonomi, mendingin dengan suku bunga The Fed sebesar 5 persen. 

Skenario buruk inilah yang membuat fluktuasi dollar semakin heboh terhadap 

semua mata uang. 

Bagaimana rupiah? 

Sejak awal rupiah menguat terhadap dollar, kita sudah yakin penyebabnya adalah 

hot-money yang mencari selisih suku bunga setinggi mungkin. Secara fundamental, 

rupiah tak bisa dihalalkan pada posisi di bawah 9.000 per dollar AS, apalagi 8.300. 

Belum ada yang spektakuler dengan ekonomi Indonesia. 

Apakah ambruknya rupiah Senin lalu karena keputusan Bank Indonesia (BI) 

menurunkan suku bunga SBI?  

Salah! Elastisitas selisih suku bunga dollar-rupiah sudah mendekati nol. Terbukti 

rupiah tetap tegar hingga Jumat minggu lalu. Kalau BI tidak percaya, coba saja 
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rolling-regression. Pasti mean squared error hasil regresi itu semakin tebal, 

koefisien betanya melorot, dan "R-kuadrat" menurun. Yang sangat mungkin menjadi 

pemicu ambruknya rupiah secara tiba-tiba adalah para spekulan yang melakukan 

carry- trade ke Indonesia, Thailand, dan Filipina lewat mata uang Jepang dan 

Eropa. Begitu mereka melihat dollar terpelanting terhadap hard currencies seperti 

euro, yen, dan poundsterling Inggris, mereka harus secepat mungkin menutup 

(squaring) posisi short mereka dalam euro, yen, dan poundsterling Inggris dengan 

menjual soft-currencies seperti rupiah, baht Thailand, dan peso Filipina. Sebab, 

tampak jelas, saat dollar melemah terhadap hard currencies, ia menguat terhadap 

soft currencies. 

Pertanyaannya, mengapa rupiah terpuruk 3,40 persen pada hari itu, sedangkan 

baht dan peso hanya satu persen? Ini tidak terlepas dari jumlah hot-money yang 

masuk ke negeri ini. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang masuk ke 

Thailand dan Filipina karena instabilitas politik di sana. Maka, serangannya pun 

lebih hebat. 

Di samping itu, banyak "ocehan-ocehan" untuk membayar utang ke IMF karena 

cadangan devisa berjumlah 41 miliar dollar AS dianggap sangat memadai. Ini 

membuat spekulan merasa ekstra tidak nyaman. Mereka khawatir uang panas 

mereka dipakai untuk bayar utang. Sekarang yang perlu diwaspadai adalah 

kebijakan BI. Jangan sampai BI berusaha menahan rupiah dengan suku bunga. 

Bukan mustahil pasar obligasi dan saham akan panik dan duit panas berhamburan 

kembali ke "kampungnya" setelah menangguk untung besar di negeri ini. Dalam 

konteks kepincangan global yang momentumnya digunakan para spekulan carry- 
trade inilah, kita harus memahami jatuh-bangunnya rupiah. Bukan soal suku bunga. 
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Antisipasi Serbuan Dana Jangka Pendek 

DENGAN beda suku bunga yang sangat tinggi antara rupiah dan dollar AS, rupiah 

dan yen Jepang, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, tahun ini terbuka 

pintu sangat lebar bagi dana jangka pendek untuk kembali menyerbu Indonesia. 

Faktor lainnya adalah politik. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2014 

ditandai ”dukungan internasional” yang sangat kuat kepada calon presiden yang 

sedang naik daun. Sementara prospek ekonomi kita aman dan terkendali, AS kita 

lihat sibuk mencari jalan keluar dari credit crunch dan liquidity trap. 

Setelah hampir enam tahun The Fed memompa likuiditas, ekonomi AS masih 

dibayangi ketidakpastian sangat tinggi. Mesin cetak uangnya overheating. 

Perlahan-lahan The Fed mengurangi pembelian obligasi pemerintah jangka panjang. 

Walaupun ada tanda-tanda ekonomi AS menggeliat, harapan segera kembali 

perkasa masih tipis. 

Eropa yang tergabung dalam satu mata uang menawarkan dongeng serupa, tetapi 

tak sama. Ekonomi zona euro akan tetap terperangkap pertikaian mengenai banking 

union, fiscal union, dan peran European Central Bank (ECB) sebagai lender of last 
resort dan pembuat kebijakan moneter. Menyulap Eropa zona euro menjadi The 

United States of Europe masih sulit terwujud. 

Mobilitas buruh yang diperlukan dalam currency union tidak akan pernah terjadi 

karena ada kendala bahasa dan budaya. Penyatuan fiskal tak akan pernah diterima 

Jerman sebagai negara terkuat. Ringkasnya, Eropa zona euro tetap seperti 

kemarin dan hari ini dalam jangka panjang. Dengan tingkat pengangguran 17 persen, 

ECB perlu puluhan tahun untuk menaikkan suku bunga. Kondisi AS dan Eropa ini 

telah membuat banyak pakar ekonomi menciptakan istilah baru: The New Normal. 

Dengan China yang mengendalikan pertumbuhan ekonominya 7,5 persen, istilah itu 

makin banyak mendapat dukungan. Dunia memasuki babak baru. Francis Fukuyama 

yang menulis The End of History tercengang melihat sebuah antitesis. Kebebasan 

pasar bukan terminal terakhir sejarah manusia. 

Saling Terkait 

Dalam pertemuan terakhir G-20 di Sydney, Gubernur Bank Sentral India 

Raghuram Rajan mengusulkan international monetary cooperation karena kebijakan 

moneter negara maju telah mengguncang ekonomi negara berkembang. Namun, 

usulan itu ditolak semua wakil negara maju, maunya ”urus diri sendiri”. 

Sayang, negara maju mengutuk kesehatan fiskal negara berkembang sebagai 

penyebab turbulensi mata uang mereka. Itu tidak seluruhnya benar. Kondisi fiskal 
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kita sangat sehat dibanding negara mana pun dengan rasio utang terhadap produk 

domestik bruto (PDB) hanya 24 persen tahun lalu. Salahnya, pemerintah terlambat 

mengurangi subsidi BBM yang memicu defisit neraca perdagangan 4,4 persen PDB. 

Akan tetapi, sekalipun defisit itu misalkan hanya 2,2 persen, juga tidak ada 

jaminan hot money tidak mengobok-obok rupiah kita. Sebab, Indonesia berada 

dalam satu cluster emerging market dengan India, Brasil, Turki, Argentina, 

Meksiko, dan Afrika Selatan. Satu cluster berarti berisiko ketularan. Sama 

seperti bank. Ada satu yang sakit, sekecil apa pun bank itu seperti Century, bisa 

menumbangkan bank besar yang sehat. 

Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu lalu membuka wacana agar 

negara berkembang mempertimbangkan capital control. Kegiatan bisnis sektor 

keuangan sebagai penyebab krisis 2008 telah membuat AS menyadari bahwa 

kebebasan memicu kebablasan. Muncullah Dodd-Frank Act di 2010 setebal 2.300 

halaman untuk menjaga stabilitas dan transparansi sektor keuangan. 

Rezim devisa bebas yang dianut negara berkembang pun seharusnya ditinjau ulang. 

Rezim itu lebih banyak musibah daripada manfaatnya yang didasari oleh asumsi 

yang tidak sesuai kenyataan: market is rational and efficient. Itu sama sekali tidak 

benar. Pasar tidak rasional dan tidak efisien. Maka dibutuhkan intervensi 

pemerintah. 

Tahun 2013 para ekonom Citigroup, McKinsey, dan PricewaterhouseCoopers 

mendeklarasikan bahwa negara berkembang adalah juru selamat ekonomi dunia 

dengan mesin pertumbuhan yang super dinamis. Namun, tak lama kemudian 

emerging market blues menggema di udara. Rupiah lunglai dari level Rp 9.700 ke Rp 

12.000 per dollar dalam waktu yang terlalu singkat untuk dapat dipahami dalam 

kerangka berpikir efficient market hypothesis. 

Terkena Dampak 

Ketika Ben Bernanke pada Mei 2013 mengisyaratkan bahwa The Fed akan 

melakukan tapering, semua negara berkembang tercengang melihat mata uangnya 

meleleh. Ini bukan pertama kali negara berkembang terimbas gejolak keuangan 

global. 

Pertama, ekonomi negara berkembang terlalu dilebih-lebihkan. Dalam dua dekade 

terakhir sebenarnya pertumbuhan ekonomi negara berkembang ditopang oleh 

faktor eksternal, yaitu harga komoditas tinggi, suku bunga negara maju rendah, 

dan banjir likuiditas. Kebijakan pemerintah hanyalah enabler, bukan trigger. 

Misalnya terus-menerus membiarkan ekspor tambang mentah untuk menambah 
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cadangan devisa. Begitu harga hasil tambang terjun bebas, defisit neraca 

perdagangan pun menganga lebar. 

Kedua, globalisasi sektor keuangan sudah sangat mencemaskan. Nilai transaksi 

harian di pasar valas dunia mencapai 5 triliun dollar AS per hari atau 25 kali nilai 

perdagangan ekspor-impor. Transaksi itu lebih mencerminkan spekulasi ketimbang 

kebutuhan riil. Banyak yang berasumsi kebebasan keluar-masuk kapital di sebuah 

negara dapat menjadi motor investasi domestik dan mengurangi volatilitas 

ekonomi. Yang terjadi adalah sebaliknya. Maka sebaiknya rezim devisa bebas 

ditinjau kembali. Hot money pasti akan kembali menyerbu negara kita, padahal hot 

money selalu distortif dan destruktif. Dia menyandera kebijakan moneter. Kita 

harus menaikkan suku bunga ketika dia lari, padahal belum tentu berhasil merayu 

dia kembali saat ekonomi kita tertekan. 

Untuk negara kita yang harus mengubah struktur secara total, kita memerlukan 

stabilitas inflasi, sektor keuangan, dan suku bunga untuk mengerahkan tabungan 

nasional. Tabungan dari luar yang kita butuhkan adalah foreign direct investment 

yang menciptakan aset baru. Investasi portfolio tidak memberikan nilai tambah 

karena dia memburu existing asset. Ini harus dicegah. Dengan kata lain, kita harus 

menganut rezim devisa separuh bebas daripada separuh napas. 
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Rupiah 

Rupiah beberapa hari ini dalam posisi tertekan hingga menembus kurs tengah Rp 

9.800-an per dollar Amerika Serikat. Timbul kekhawatiran, jika tidak dikelola 

dengan baik, rupiah akan terus terkulai menembus batas psikologis Rp 10.000 per 

dollar AS. 

Bila batas tersebut terlampaui, bisa timbul situasi tidak terkontrol: rupiah 

melemah semakin dalam. Faktor apa saja yang menyebabkan rupiah melemah? 

Faktor eksternal 

Pertama, dari faktor eksternal, pelemahan rupiah, atau dari sisi lain penguatan 

dollar AS, antara lain dipicu kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central 

Bank/ECB) yang memangkas suku bunga acuannya ke level terendah 0,5 persen 

yang mulai efektif sejak 8 Mei 2013. Keberanian Presiden ECB Mario Draghi untuk 

menurunkan suku bunga nyaris nol persen tersebut terutama disebabkan inflasi 

zona euro yang turun hingga 1,2 persen (The New York Times, 2/5). Rendahnya 

inflasi dijadikan momentum untuk menurunkan suku bunga agar bisa mendorong 

perekonomian. Saat ini, zona euro masih mengalami kontraksi berupa pertumbuhan 

ekonomi negatif 0,1 persen dengan pengangguran 12,1 persen. Negara yang paling 

sakit, Yunani, penganggurannya 27 persen. Spanyol juga parah, penganggurannya 

hampir sama tingginya, yakni 26,7 persen. Di zona euro, Jerman yang 

perekonomiannya terbaik di kawasan ini juga mengalami kontraksi ekonomi 0,3 

persen; Perancis berkontraksi 0,4 persen; Italia minus 2,3 persen; dan yang paling 

parah Yunani dengan minus 5,3 persen. Praktis hampir semua negara pengguna euro 

pertumbuhan ekonominya negatif (The Economist, 25-31/5). 

Ide kontroversial dikemukakan Mario Draghi. Dia ingin lebih agresif mendorong 

perekonomian dengan menerapkan ”suku bunga negatif”, yakni bank-bank komersial 

harus membayar bunga kepada ECB jika mereka menempatkan dananya di bank 

sentral itu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong bank-bank komersial agar 

lebih giat menyalurkan dananya ke sektor riil daripada sekadar ”memarkir” 

dananya di bank sentral. 

Draghi ingin memacu ekspansi kredit oleh bank komersial sehingga mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Ide kontroversial ini tentu saja memicu perdebatan. Para 

ekonom penentangnya berargumentasi, rezim kebijakan moneter longgar sudah 

mencapai batas akhirnya dengan suku bunga 0,5 persen. Kebijakan suku bunga 

negatif tidaklah relevan dan kontraproduktif (The Wall Street Journal, 27/5). 
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Rendahnya suku bunga di Eropa inilah yang memicu penguatan kurs dollar AS 

terhadap semua mata uang di dunia, termasuk mata uang Asia. Di antara negara-

negara Asia, rupiah mengalami depresiasi paling tajam, di luar Jepang. Kurs yen 

menurun dari posisi 80 yen per dollar AS pada setahun lalu menjadi 104 yen per 

dollar AS saat ini. 

Faktor Internal 

Kedua, dari faktor internal, harus diakui Bank Indonesia termasuk terlambat 

menaikkan suku bunga acuan BI Rate, yang kini dipertahankan 5,75 persen. Saya 

termasuk yang mendukung BI agar tetap menahan BI Rate 5,75 persen. Namun, 

dengan catatan, bila respons pasar negatif, kebijakan ini harus segera dievaluasi. 

Bagaimana dampak suku bunga acuan ini terhadap volatilitas rupiah dan harga 

obligasi pemerintah? Pada awalnya, pasar uang tidak terlalu merespons kebijakan 

BI Rate tetap 5,75 persen. Itu terjadi hingga pertengahan Mei 2013. Namun, 

setelah itu, rupiah berangsur-angsur terkulai dan berpotensi menembus Rp 10.000 

per dollar AS. Sementara itu, di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

terus mengalami rally hingga menembus batas psikologis baru 5.200. Adapun di 

industri perbankan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mulai seret sejak awal 

2013. 

Dari kombinasi antara pelemahan rupiah, kenaikan harga saham, dan perlambatan 

DPK, bisa ditarik benang merah, para pemilik dana mulai melakukan migrasi dananya 

dari sektor perbankan ke sektor pasar modal, serta mulai ”menubruk” valuta asing. 

Ini merupakan tanda-tanda yang kian jelas bahwa rezim kebijakan suku bunga 

rendah yang dilakukan BI sudah mencapai limitnya. 

Ketiga, keseimbangan eksternal kita masih terus tertekan. Sepanjang tahun 2012, 

kita mengalami defisit perdagangan 1,6 miliar dollar AS. Tren ini masih berlanjut 

pada triwulan I-2013. Meskipun mulai membukukan surplus perdagangan pada 

Maret 2013, dalam tiga bulan pertama 2013 tetap terjadi defisit perdagangan 

tipis 200 juta dollar AS. Defisit ini menyebabkan cadangan devisa yang pernah 

mencapai rekor 124,7 miliar dollar AS pada Juli 2011 kini turun menjadi 107,3 

miliar dollar AS per April 2013 (Kompas, 28/5). Penurunan cadangan devisa ini 

menyebabkan kemampuan BI untuk mengawal kurs rupiah juga mengendur. 

Menurunnya Kepercayaan 

Keempat, terjadi penurunan kepercayaan kepada pemerintah. Kegagalan 

pemerintah untuk menyehatkan APBN melalui pemangkasan subsidi energi (BBM 

dan listrik) menimbulkan persepsi negatif bagi para pelaku ekonomi. Momentum 

pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya terjadi saat inflasi rendah, misalnya 

inflasi 4,3 persen pada tahun lalu. Kini, inflasi sudah melejit ke 5,7 persen. Jika 
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harga BBM dinaikkan, inflasi akan menjadi 7,2 persen (versi pemerintah) atau 

bahkan 7,76 persen (versi BI). 

Upaya pemerintah untuk membahas dengan DPR skema kenaikan harga BBM yang 

disertai dengan pemberian bantuan tunai langsung kepada masyarakat malah 

menimbulkan kesan pemerintah ingin ”berbagi risiko” dengan parlemen. Hal 

tersebut menambah persepsi negatif bahwa pemerintah tidak memiliki karakter 

kepemimpinan yang kuat. Ujung-ujungnya, para pemilik dana pun kemudian 

memindah portofolionya dari memegang rupiah ke valas, terutama dollar AS. Dari 

sejumlah analisis tersebut, yang bisa dilakukan adalah menaikkan suku bunga acuan. 

Rezim suku bunga rendah sulit diteruskan. Keinginan BI untuk terus menurunkan 

suku bunga—meskipun merupakan ide yang baik untuk mendorong ekspansi kredit 

perbankan—harus disadari tidak realistis lagi. Semua ada batasnya. Bukan cuma di 

Indonesia, bahkan di zona euro pun penurunan suku bunga sudah mulai menyentuh 

level terbawah sehingga tidak bisa ditabrak lebih jauh. 

Meskipun sebenarnya kita juga memerlukan rupiah yang melemah untuk membantu 

daya saing produk-produk ekspor kita, rupiah yang melemah terlalu cepat juga 

berbahaya. Seperti dikatakan Joseph Stiglitz (2002), sebuah mata uang harus 

dijaga ekuilibriumnya sehingga memenuhi kebutuhan kredibilitas (kurs menguat), 

tetapi juga tetap dapat membantu daya saing ekspor (kurs menguat). 

Saya memperkirakan, kurs rupiah mestinya dijaga pada level Rp 9.700-Rp 9.800 

per dollar AS untuk memenuhi dua kebutuhan ini. Jika saat ini kurs rupiah sudah 

menabrak Rp 9.800 dan mulai bergerak ke Rp 10.000, dua hal utama bisa dilakukan 

BI: (1) intervensi dengan melepas cadangan devisanya secara bertahap dan 

berhati-hati; (2) menaikkan BI Rate secara bertahap. Pada tahap ini, BI Rate 

dinaikkan menjadi 6 persen. Rapat Dewan Gubernur BI berikutnya baru akan 

dilakukan awal atau pekan kedua Juni 2013. Namun, apabila dirasakan mendesak, 

mestinya rapat bisa dimajukan dan disesuaikan dengan urgensi. Repotnya, jika 

rapat dimajukan, pasar bisa menangkapnya sebagai sentimen negatif sehingga 

memicu kepanikan di pasar uang. 

Karena itu, semoga kebijakan intervensi BI sudah cukup memadai untuk sedikit 

meredam pelemahan rupiah sambil menunggu momentum rapat untuk menaikkan BI 

Rate. Apa boleh buat, rezim suku bunga rendah untuk sementara ini belum bisa 

dilanjutkan. Semoga rehatnya tidak terlalu lama. 
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Jeda Rezim Suku Bunga Rendah 

Majalah Infobank baru saja merilis proyeksinya bahwa industri perbankan akan mengalami 

stagnasi dalam empat tahun mendatang. Ada indikasi pertumbuhan kredit yang lebih 

kencang daripada pertumbuhan dana pihak ketiga membuat rasio kredit terhadap dana 

pihak ketiga perbankan tahun 2017 diprediksi hampir menyentuh 100 persen (Kompas, 4/6). 

Situasi tidak sehat ini tentu agak merisaukan. 

Beberapa data ekonomi makro belakangan ini memang menunjukkan tanda-tanda 

pelambatan ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013 hanya 6,02 persen. 

Karena itu, semula pemerintah hanya berani menargetkan pertumbuhan ekonomi 2013 

sebesar 6,2 persen, sebelum kemudian diralat DPR menjadi 6,3 persen. 

Inflasi tahunan (year on year) memang masih nyaman pada 5,47 persen. Namun, bakal 

segera melesat ke 6 persen atau 7 persen sesudah harga bahan bakar minyak (BBM) 

dinaikkan, ditambah peristiwa musiman bulan Ramadhan dan Lebaran. Pemerintah 

memperkirakan inflasi per akhir tahun 7,2 persen, sementara Bank Indonesia (BI) 

memproyeksikan 7,76 persen. 

Pada industri perbankan, gejala melambat terlihat dari penurun sejumlah indikator utama. 

Pertumbuhan kredit triwulan I-2013 sebesar 22 persen, turun dari 24 persen periode yang 

sama tahun 2012. Kredit sektor pertambangan turun dari 34 persen ke 19 persen; kredit 

pertanian turun dari 30 persen ke 26 persen; kredit konstruksi turun dari 22 persen ke 17 

persen. 

Namun, ada yang menggembirakan. Rasio kredit bermasalah bruto turun dari 2,29 persen 

menjadi 1,97 persen. Indikator efisiensi yang ditunjukkan oleh rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional membaik sedikit dari 76,7 persen menjadi 75,5 persen. 

Persoalan terkini industri perbankan ada dua. Pertama, rezim suku bunga rendah belum 

sepenuhnya berhasil. Suku bunga acuan BI Rate memang turun hingga 5,75 persen, 

terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia, tetapi belum diikuti dengan penurunan 

bunga kredit secara proporsional. 

Kedua, ekspansi kredit mulai melambat. Hal ini disebabkan turunnya tingkat kepercayaan 

pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian Indonesia. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara tidak sehat karena terbebani subsidi BBM, defisit neraca perdagangan, 

cadangan devisa melorot, yang menggerogoti kepercayaan investor dan bank yang lalu 

sama-sama mengerem ekspansinya. 

Data industri perbankan menunjukkan gejala pertumbuhan melambat. Aset total perbankan 

sejak akhir tahun 2012 cenderung datar ke level Rp 4.200 triliun, dana pihak ketiga Rp 

3.200 triliun, dan kredit Rp 2.700 triliun. Situasi ini mirip kasus di Amerika Serikat saat 

Kepala Fed (Bank Sentral AS) Alan Greenspan menerapkan rezim bunga rendah dengan 

memangkas Fed Rate dari 9 persen jadi 5,75 persen pada Mei 1989-Juli 1991 (Fleckenstein 

dan Sheehan, 2008). 
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Meski secara positif mendorong konsumsi dan investasi, kebijakan ini juga menyebabkan 

migrasi dana dari perbankan komersial ke pasar modal sehingga harga saham di Wall 

Street melambung. Namun, hal ini lebih bersifat artifisial, bukan fundamental. Kelak, pada 

September 2008, ketika harga saham sudah terlalu menggelembung, indeks harga saham 

Dow Jones pun terkoreksi hampir 50 persen saat krisis subprime mortgage. Krisis ekonomi 

terbesar AS sejak depresi besar pada 1930-an. 

Kejadian ini nyaris sama dengan kondisi kita kini. Harga saham naik hingga indeks 

menyentuh di atas 5.200 per akhir Mei 2013, bisa jadi disebabkan oleh suku bunga 

simpanan di bank yang tak menarik. Dengan bunga acuan 5,75 persen berbanding ekspektasi 

inflasi 7 persen, dapat dipahami jika banyak orang yang memburu imbal hasil di pasar 

modal. Namun, karena kenaikan harga saham ini sifatnya artifisial (tidak fundamental), 

IHSG pun mudah terkoreksi menjadi 4.865 pada akhir pekan lalu, Jumat (7/6). 

Tampaknya likuiditas dalam hari-hari ini masih cenderung mondar-mandir antara sektor 

perbankan dan pasar modal. Sementara itu, sebagian likuiditas rupiah juga ”lari”, dibelikan 

dollar AS. Akibatnya, kurs rupiah cenderung melemah. Sejauh ini BI memang masih bisa 

mengintervensi pasar dengan cara melepaskan cadangan devisanya. Namun, sampai kapan 

mereka kuat? Cadangan devisa saat ini, 105 miliar dollar AS, jelas bukan level ideal dan 

aman karena sudah mendekati batas psikologis 100 miliar dollar AS. 

Untuk mengurangi beban intervensi agar rupiah stabil, saya sarankan BI mulai menaikkan 

BI Rate menjadi 6 persen. Memang, rezim suku bunga rendah pada era Darmin Nasution 

cepat atau lambat akan ada limitnya. Saya duga batas itu kini dijumpai. Harga BBM 

bersubsidi ”harus” naik, inflasi merangkak ke 7 persen, sehingga BI Rate 5,75 persen pun 

kini mulai tidak relevan lagi. Kalau BI Rate tetap, bisa berdampak buruk pada volatilitas 

rupiah dan IHSG. 

Kenaikan suku bunga memang akan memaksa pelambatan ekspansi kredit perbankan. Namun, 

di sisi lain, dana masyarakat yang ”gentayangan” membeli valas dan saham akan mulai 

mengalir kembali ke bank. Saya tetap yakin bahwa industri perbankan tidak stagnan, tetapi 

masih akan terus tumbuh meski lebih lambat. 

Meski begitu, kebutuhan terus menyuntik modal bagi bank-bank kita masih akan menjadi 

persyaratan yang harus dipenuhi para pemilik bank jika ingin banknya terus eksis di 

industri. Bank yang bermodal kecil harus memperkuat struktur modalnya dengan cara 

anorganik, misalnya berkonsolidasi, merger, dan akuisisi dengan bank lain. Hanya bank 

bermodal besar yang tetap tangguh dan mampu bertahan di industri yang haus modal dan 

sarat teknologi ini. 

Rezim suku bunga rendah untuk sementara harus jeda dulu. Tekanan krisis global dan APBN 

yang tidak sehat merupakan dua hal yang memaksa BI harus segera menaikkan BI Rate. 

Jika kelak tekanan mulai berkurang, rezim tersebut dapat dilanjutkan kembali. Suku bunga 

rendah adalah strategi jangka menengah dan panjang yang harus kita capai, tetapi 

menaikkan BI Rate adalah realitas taktik jangka pendek yang semoga tidak terlalu lama 

kita jalani. 
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Ekuilibrium Baru Rupiah dan Suku Bunga 

Rupiah masih terus melemah hingga mencapai Rp 10.129 per dollar AS, sedangkan level 

terendah adalah Rp 10.205 per dollar AS. Mengapa rupiah masih melemah, padahal suku 

bunga acuan BI Rate sudah dinaikkan menjadi 6,50 persen? Apa yang masih bisa kita 

lakukan? 

Pelemahan rupiah atau penguatan dollar AS tentunya disebabkan oleh dua pihak, dari sisi 

Indonesia dan dari sisi Amerika Serikat (AS). Kita bahas dulu dari sisi AS. Bermula dari 

data yang menunjukkan mulai tercipta lapangan pekerjaan baru pada Mei 2013 sehingga 

level pengangguran turun menjadi 7,6 persen. Turun drastis dari level tertinggi mereka 10 

persen. Karena tanda positif ini, Gubernur Bank Sentral AS (Fed) Ben S Bernanke memberi 

sinyal menurunkan laju kebijakan quantitative easing (QE). Ini adalah kebijakan membeli 

kembali obligasi Pemerintah AS sebesar 40 miliar dollar AS per bulan. Tujuannya untuk 

menstabilkan harga obligasi tersebut, sekaligus memberi suntikan likuiditas di pasar, agar 

perekonomian tumbuh. Melimpahnya likuiditas dollar AS di pasar uang tersebut 

menyebabkan kurs dollar AS melemah. 

Karena itu, jika kebijakan QE dikurangi (suatu saat distop), terbitlah optimisme pada 

perekonomian AS dalam jangka pendek. Respons positif ini diterjemahkan menjadi 

menguatnya kurs dollar AS dan indeks saham Dow Jones di New York. Sejak Mei 2013, 

indeks saham cenderung menguat ke 15.500. 

Kurs dollar AS juga praktis menguat terhadap hampir semua mata uang. Dari data 

Bloomberg (21 Juli), dollar AS menguat atas rupiah dalam setahun terakhir hingga 8 

persen (dari kurs rupiah terkuat Rp 9.448 dan terlemah Rp 10.205 per dollar AS). Sebagai 

perbandingan, dalam setahun ini, dollar AS menguat atas yen Jepang hingga 33 persen, 

baht Thailand (22 persen), rupee India (19 persen), won Korea (10 persen), ringgit Malaysia 

(9 persen), peso Filipina (9 persen), dollar Singapura (6 persen), yuan China (4 persen), dan 

dollar Hongkong (hanya 0,2 persen). Posisi rupiah tidak jelek-jelek amat. 

Kebijakan pengurangan QE tersebut segera menuai kritik, di antaranya dari Paul Krugman 

(The New York Times, 23 Juni). Krugman berpendapat, perekonomian AS masih perlu 

stimulus agar bisa keluar dari krisis. Suku bunga acuan yang naik dari 1,7 persen menjadi 

2,65 persen dikritik bisa menghambat pemulihan ekonomi. Kebijakan likuiditas longgar 

solusi penting bagi AS. 

Bernanke menjelaskan, dia akan mereduksi kebijakan QE apabila prospek perekonomian AS 

memang tampak membaik serta inflasi di bawah 2 persen. Sejauh ini, inflasi AS hanya 1,4 

persen, tetapi pertumbuhan ekonominya hanya 1,6 persen pada triwulan I-2013. Karena itu, 

Bernanke diduga belum akan mengurangi kebijakan QE-nya. Apresiasi dollar AS belum 

berlanjut. 

Meski demikian, tidak berarti rupiah akan secara otomatis menguat ke level di bawah Rp 

10.000 per dollar AS. Mengapa? Situasi sekarang berbeda dengan dua tahun lalu, saat 

rupiah melesat hingga di bawah Rp 9.000 per dollar AS. Hal yang paling membedakan 
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adalah tekanan inflasi yang semakin besar serta defisit perdagangan dan defisit transaksi 

berjalan yang sulit ditahan. 

Dua atau tiga tahun yang lalu, kita masih menikmati harga komoditas tinggi. Hal ini tidak 

lagi sehingga neraca perdagangan kita defisit. Bahkan, tahun ini saya perkirakan defisit 

mencapai 4 miliar dollar AS, situasi yang tak pernah kita alami sebelumnya. Defisit tahun 

lalu 1,6 miliar dollar AS. 

Dari kondisi ini, kita harus menyadari dua hal. Pertama, rupiah memang harus menemukan 

ekuilibrium (keseimbangan) barunya, yang kemungkinan besar di atas level Rp 10.000 per 

dollar AS. Kedua, tingkat suku bunga juga perlu menemukan ekuilibrium baru karena 

tekanan inflasi yang besar sesudah harga bahan bakar minyak dinaikkan. 

Kedua hal tersebut memang pahit. Sesudah AS terkena krisis subprime mortgage (2008-

2009), rupiah terus menguat hingga Rp 8.600 per dollar AS (2011) berkat kinerja bagus 

neraca pembayaran dan inflasi rendah. Sementara itu, BI juga hampir berhasil menciptakan 

rezim suku bunga rendah, dengan penurunan BI Rate terus-menerus hingga 5,75 persen−, 

terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Pencapaian ini yang menyebabkan kita 

”berbunga-bunga” dan mulai merancang program redenominasi rupiah. Namun, asa tersebut 

kini agak tersendat. 

Rupiah tidak punya urgensi lagi untuk menguat ke level, katakanlah, Rp 9.000-an per dollar 

AS. Alasannya, neraca perdagangan kita perlu insentif dari depresiasi rupiah. Kita perlu 

dorong daya saing ekspor serta mengurangi laju impor melalui rupiah yang sedikit melemah. 

Kalau rupiah menguat sendirian, kita akan kalah bersaing dengan negara-negara emerging 

market lainnya. 

Masalah terbesar di seputar pelemahan rupiah adalah faktor psikologis. Pelemahan rupiah 

dari Rp 8.600-an (2011), lalu Rp 9.400-an (2012), dan Rp 10.000-an (2013) memang bisa 

menimbulkan interpretasi menyeramkan. Padahal, depresiasi rupiah tidak sendirian. Situasi 

ini harus disosialisasikan BI dan pemerintah kepada pelaku bisnis dan masyarakat sehingga 

lebih tenteram. 

Soal suku bunga, kini terjadi semacam dualisme. Di satu sisi, BI Rate masih di level 6,5 

persen, tetapi dalam praktik perbankan, suku bunga deposito saat ini sudah 7 persen ke 

atas. BI menghadapi dilema. Di satu sisi, BI tak ingin menaikkan lagi BI Rate agar tak 

membebani kinerja kredit dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak dinaikkan, BI Rate 

seperti tak berwibawa di mata pasar. Pasar sudah menetapkan sendiri suku bunga sesuai 

kebutuhan, tanpa menunggu BI. 

Saya merekomendasikan BI melanjutkan dulu instrumen lelang foreign exchange swap yang 

pekan lalu menyerap 600 juta dollar AS. Sambil menunggu yang terjadi di AS,− apakah 

kebijakan QE mau diteruskan atau dikurangi,− kita tunggu respons pasar terhadap kurs 

rupiah. Jika rupiah masih melemah dan likuiditas perbankan tertekan, BI Rate terpaksa 

harus dinaikkan lagi secara konservatif (25 basis poin) bulan depan. 
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Inflasi Makin Mengganggu 

DALAM beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia bisa dibilang aman dari 

gangguan inflasi. Sejak krisis subprime mortgage 2008, praktis inflasi Indonesia berada 

pada level yang `jinak', yakni 2,78% (2009) kemudian 6,96% (2010), 3,79% (2011), dan 

4,3% (2012). Karena merasa bisa mengendalikan inflasi itulah pemerintah dan Bank 

Indonesia (BI) mulai merajut mimpi untuk melakukan program redenominasi rupiah. 

Penyederhanaan penulisan rupiah itu memang memerlukan prasyarat stabilitas harga alias 

inflasi yang rendah. Dengan modal inflasi rata-rata di bawah 5% dalam beberapa tahun 

terakhir, wajar bila kita bermaksud mewujudkannya. 

Namun, belum sempat impian tersebut terwujud, sebuah tantangan besar harus dihadapi. 

Inflasi Juli 2013 memecahkan rekor inflasi bulanan sejak krisis 1998, mencapai 3,29%. 

Berarti inflasi dalam sebulan tersebut sudah lebih tinggi daripada inflasi selama 12 bulan 

pada 2009 (2,78%), sedangkan inflasi kalender (Januari-Juli 2013) sudah mencapai 6,75%. 

Sementara itu, inflasi year on year 8,61%. 

Kalau kita mencoba berpikir agak positif, level inflasi kita saat ini masih di bawah inflasi 

17,1% pada 2005 yang juga disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi 

jika itu dibandingkan dengan inflasi 78% yang terjadi saat krisis finansial Asia 1998. Meski 

begitu, tetap saja inflasi tahun ini memprihatinkan. 

Inflasi Juli 2013 terjadi karena bertemunya berbagai peristiwa secara simultan. Imbas 

penaikan harga BBM yang dilakukan Juni 2013 ternyata belum sepenuhnya diserap pada 

Juni 2013. Dampak inflasi justru semakin dirasakan pada Juli 2013. Padahal, Juli 2013 juga 

terjadi dua peristiwa musiman yang selalu menghasilkan inflasi tinggi. Secara konvensional, 

Juli merupakan masa liburan anak-anak, ketika banyak pelaku ekonomi secara sengaja 

mengambil kesempatan menaikkan harga produk mereka, mulai tiket pesawat, tarif hotel, 

sampai ber bagai produk yang berkaitan dengan industri pariwisata. Sementara itu, secara 

kebetulan Ramadan juga terjadi pada Juli. 

Berdasarkan data historis, Juli dan Rama dan biasanya rata-rata menyebabkan inflasi 1%. 

Jadi, jika tiga peristiwa terjadi secara simultan pada Juli--yakni dampak penaikan harga 

BBM, liburan sekolah, dan Ramadan--inflasi pada Juli memang akan berkisar 3%. Jadi jika 

faktanya in flasi mencapai 3,29% dalam sebulan, sesungguhnya hal tersebut masih 

tergolong `masuk akal' dan devia sinya hanya 10%. 

Disumbang banyak hal 

Inflasi 2013 sebenarnya juga disumbang hal-hal di luar penaikan harga BBM, liburan 

sekolah, dan Ramadan. Secara tak terduga, inflasi juga disumbang kenaikan harga volatile 

food (bawang putih, cabai, dan lain-lain). Secara tradisional, Kementerian Pertanian masih 

kedodoran men deteksi hal yang amat fundamental, yaitu seberapa besarnya supply dan 

demand. Kapan permintaan lebih besar daripada pasokan sehingga bisa ditentukan kapan 
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dan berapa jumlah produk pertanian harus diimpor sehingga tidak terjadi kelangkaan 

(shortage) yang menyebabkan inflasi. 

Hal itu sepertinya sepele, tetapi kenyataannya tidak mudah diatasi. Setiap tahun adaada 

saja Kementerian Pertanian kecolongan. Sekali waktu harga beras naik, lain kali harga 

garam naik, berikutnya cabai, lalu bawang putih, daging sapi, dan seterusnya. Tahun ini 

misalnya, produksi garam dilaporkan sudah melampaui kebutuhan sehingga bisa mulai 

mengekspor. Sepanjang Kementerian Pertanian masih belum bisa memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi jumlah penawaran dan permintaan setiap produk-produk pertanian, inflasi 

masih akan terus bergejolak secara sporadis. 

Selanjutnya, berapa inflasi hingga akhir 2013? Dalam skenario terbaik, inflasi Agustus 

akan menyurut. Puncak inflasi sudah terlampaui pasca-Lebaran. Sesudah itu, harga-harga 

akan cenderung terkoreksi ke level normal, yakni tingkat harga sesudah terjadinya 

penaikan harga BBM Juni 2013. Jika itu terjadi, inflasi Agustus cenderung lemah, di bawah 

0,5%. Bahkan jika beruntung, bisa terjadi sedikit deflasi. 

Sesudah itu, pada September, Oktober dan November biasanya cenderung terjadi inflasi 

rendah, bahkan kadang-kadang deflasi dalam porsi rendah. Inflasi baru akan mendaki lagi 

pada Desember, ketika liburan sekolah kembali terjadi di seputar Natal dan tahun baru. 

Pada saat itulah terjadi lagi potensi inflasi 1% dalam sebulan. 

Berdasarkan analisis tersebut, inflasi sepanjang 2013 saya perkirakan akan mencapai 

minimal 8%. Jika pemerintah bisa mengatasi masalah pasokan, baik keberadaan 

barangbarang maupun kemulusan distribusinya, inflasi masih berpeluang mencapai 8%. 

Namun, pasokan dan distribusi masih terus kedodoran seperti sekarang inflasi pasti di atas 

8%, misalnya 8,5%. 

Langkah lanjutan 

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Dari sisi moneter, tentu saja instrumen utama yang tersedia 

adalah suku bunga. Dengan ekspektasi inflasi 8%, BI rate perlu disesuaikan menjadi 

setidaknya 7%. Namun bagi BI, hal itu menjadi amat dilematis. Meski hal tersebut memiliki 

justifikasi kuat, Gubernur BI Agus Martowardojo tidak mau dicap bahwa dirinyalah yang 

mengubah rezim suku bunga rendah--seperti sudah tercitrakan pada era Gubernur BI 

Darmin Nasution--menjadi `rezim suku bunga tinggi' pada era Gubernur BI yang baru. 

Padahal bagi yang memahami masalah, kenyataannya bukan Agus Martowardojo yang 

menyebabkan suku bunga naik. Kenaikan suku bunga ialah sebuah keterpaksaan yang 

didorong realitas pasar agar tidak timbul kompleksitas masalah yang lebih besar. Jika BI 

rate tidak dinaikkan, mudah diduga akan menyebabkan penarikan dana pihak ketiga (DPK) di 

bank yang akan mengganggu likuiditas bank. Tanpa penaikan BI rate sekalipun, bank-bank 

sudah dipaksa nasabah-nasabah besar mereka untuk menaikkan suku bunga deposito. Saat 

ini, suku bunga deposito bagi nasabah utama (prime customer) sudah di atas 7%, bahkan 

8%. 
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Jika nasabah-nasabah besar menarik dana mereka, memang bisa berpotensi menggairahkan 

bursa efek, yang menyebabkan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG). Namun, 

investor di bursa juga tidak akan terus membabi buta mengejar saham. Pada titik tertentu, 

mereka bisa merasa harga saham mulai cenderung menggelembung (menjadi bubbles) 

sehingga sudah saatnya melepas saham untuk mendapatkan keuntungan (profit taking). 

Jadi, tidak realistis terus-menerus berharap dana dari bank dialihkan ke pembelian surat 

berharga di bursa efek. 

Lalu, ke mana likuiditas tersebut akan bermigrasi? Jawaban yang paling mudah ialah 

membeli valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Terlebih lagi, momentum perbaikan 

ekonomi AS sedang terjadi secara berangsurangsur, berupa data penciptaan lapangan kerja 

baru. Akhir-akhir ini, di AS tercipta sekitar 150 ribu hingga 175 ribu lapangan kerja baru 

dalam sebulan. Fakta tersebut lekas menimbulkan sentimen positif berupa penguatan kurs 

dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia. Sebaliknya, rupiah mengalami depresiasi 

terhadap dolar AS. 

Berdasarkan analisis tersebut, saya duga BI kini tengah serius mempertimbangkan 

penaikan BI rate dari 6,50% menjadi 7%. Jika BI rate tidak dinaikkan, bank-bank akan 

terus menjalankan praktik yang lazim dilakukan; memasang suku bunga deposito yang 

melebihi suku bunga acuan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bila itu terus terjadi, 

suku bunga acuan BI menjadi tidak kredibel karena tidak dapat menangkap fakta, realitas, 

dan dinamika yang berkembang di pasar industri perbankan. 

Mungkin ada yang bertanya, kenapa di negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan zona 

Eropa, rezim suku bunga rendah bisa dipertahankan, sedangkan inflasinya lebih tinggi? 

Jawabannya ialah di negara-negara tersebut sudah lama terjadi pendalaman finansial 

(financial deepening) dan inklusi finansial (financial inclusion). 

Meski berada di bawah laju inflasi, suku bunga deposito tidak menyebabkan bankbank 

kehilangan likuiditas. Masyarakat tetap memiliki hasrat tinggi untuk menyimpan dana 

mereka di bank. Itu berbeda dengan di Indonesia. Suku bunga deposito harus menarik, 

alias lebih tinggi levelnya daripada inflasi. Jika tidak, likuiditas di bank akan menyusut 

karena bermigrasi ke pasar modal, pasar valas, dan pasar emas. 

BI memang menghadapi dilema. Di satu sisi tidak ingin memberi kesan bahwa mereka kini 

tengah menerapkan `rezim suku bunga tinggi'. Namun di sisi lain, BI rate yang tidak 

dinaikkan akan membahayakan posisi rupiah, cadangan devisa, dan dianggap tidak berupaya 

membantu menekan inflasi dari sisi moneter. 

Karena itu, penaikan BI rate merupakan sebuah keniscayaan kalau tidak mau disebut 

keharusan. 
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Saatnya Industri Perbankan Berkontribusi 

Tanda-tanda terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi kian nyata. Holding company 

terbesar di Indonesia, Astra International, baru saja mengumumkan kinerja semester I-

2013 dengan laba Rp 8,8 triliun. Turun 9 persen dari laba semester I tahun 2012 Rp 9,7 

triliun. Penyebabnya, menurut Presiden Direktur Prijono Sugiarto, adalah peningkatan 

kompetisi pada pasar mobil, kenaikan biaya tenaga kerja, dan penurunan harga komoditas 

(Kompas, 31/7). Bisnis Astra memang banyak terkait dengan otomotif dan perkebunan. 

Dalam banyak hal, situasi Astra bisa dijadikan representasi dinamika dunia usaha kita, 

terutama di sektor riil. 

Kondisi yang lebih kurang sama juga terjadi pada industri perbankan. Meski masih terus 

meraup laba, terjadi pelambatan. Sepuluh bank terbesar mencatat pertumbuhan laba rata-

rata 15,7 persen pada semester I-2013. Lebih rendah dari pertumbuhan 20,9 persen 

setahun sebelumnya. Pelambatan laba ini terutama karena pelambatan pertumbuhan kredit. 

Kini pertumbuhan kredit hanya 22 persen atau melambat dibandingkan dengan 27 persen 

tahun lalu. Jika ekspansi kredit melambat, kemampuan bank mendapatkan laba juga 

melambat. Hal ini sebenarnya bisa dikompensasi jika bank memiliki kemampuan 

mendapatkan pendapatan dari jasa-jasa perbankan (fee based income). Namun, sayangnya, 

hanya segelintir bank terbesar yang memiliki kemampuan tersebut. 

Inilah salah satu problem terbesar industri perbankan kita. Jika saja sektor finansial 

sudah memiliki kedalaman (financial deepening) yang cukup, bank-bank tidak harus terlalu 

mengejar laba lewat selisih suku bunga kredit dengan deposito. Di negara maju dan 

beberapa negara tetangga, net interest margin (NIM) bisa rendah karena mereka memiliki 

basis pendapatan jasa yang besar. Di Indonesia yang penduduknya belum mencapai 50 

persen yang terlayani jasa perbankan, tahap tersebut belum tercapai. 

Kenaikan inflasi juga telah memberi tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. 

Inflasi Juli 2013 sebesar 3,29 persen praktis memberi konfirmasi bahwa ekspektasi inflasi 

2013 tidak lagi sekitar 7 persen, tetapi menjadi minimal 8 persen. Perhitungannya 

sederhana. Inflasi kalender (Januari-Juli 2013) sudah 6,75 persen. Dengan tersisa lima 

bulan, termasuk Desember yang berpotensi inflasi tinggi, diperkirakan sedikitnya ada 1,5 

persen inflasi. Dengan asumsi ini, inflasi tahun 2013 akan ada pada kisaran 8 persen hingga 

8,25 persen. 

Tekanan inflasi ini praktis menyebabkan bank-bank harus menaikkan suku bunga deposito 

menjadi di atas 7 persen, bahkan 8 persen. Tidak peduli bahwa BI Rate masih 6,5 persen. 

Bank-bank tidak mungkin memberi suku bunga deposito 6,5 persen kepada nasabah 

utamanya dengan dana besar. Jika itu dilakukan, bank akan kesulitan likuiditas. Saya duga 

pekan ini BI akan menaikkan BI Rate menjadi 7 persen agar lebih realistis terhadap 

dinamika inflasi dan pasar uang. 

Dalam situasi kini, bank-bank diharapkan dapat menjadi aset dalam membantu 

perekonomian nasional. Ketika krisis tahun 1998 meledak, bank-bank telah menjadi beban 
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(liability) karena kelemahan fundamental yang digerogoti kredit macet, praktik moral 

hazard, dan buruknya tata kelola. Hal-hal itu kini bisa diminimalkan. 

Dengan kinerja yang kian baik itulah saya meyakini bahwa dampak krisis ekonomi global kali 

ini tidak akan sampai memukul telak perekonomian Indonesia sebagaimana krisis tahun 

1998. Bank tidak lagi menjadi episentrum krisis, yang ditunjukkan dengan kecilnya kredit 

bermasalah (NPL) yang kini di bawah 3 persen. Juga aspek permodalan yang kini kuat 

dengan rasio kecukupan modal (CAR) rata-rata 17 persen. 

Krisis kali ini juga masih lebih baik daripada krisis tahun 2009, ketika perekonomian 

Indonesia hanya tumbuh 4,5 persen. Tahun ini saya perkirakan kredit perbankan masih 

tumbuh 19 persen-20 persen. Level yang cukup mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 

5,9 persen-6,0 persen. 

Peran apa yang kini bisa dilakukan industri perbankan? Di tengah-tengah pelemahan rupiah, 

kenaikan upah, dan ketatnya likuiditas, kontribusi terbesar industri perbankan adalah jika 

tetap dapat menjaga ekspansi kredit. Krisis ekonomi hanya dapat diredam jika ekspansi 

kredit masih berjalan. Dengan suntikan kredit investasi dan modal kerja dari perbankan 

dapat diciptakan energi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 

Karena itu, sangat penting menjaga pertumbuhan kredit tetap tinggi sebagaimana masih 

ditunjukkan beberapa bank besar, seperti BRI (tumbuh 28,5 persen) dan Bank Permata (27 

persen), agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Untuk itu, perlu 

kebijakan yang konservatif dalam penentuan suku bunga kredit. Sebisa mungkin bank-bank 

tidak terlalu elastis dalam menentukan suku bunga kredit. Artinya, kalaupun suku bunga 

kredit harus naik, angkanya tidak harus proporsional dengan kenaikan suku bunga deposito. 

Bank-bank perlu sedikit melonggarkan target labanya agar tetap ekspansi kredit. 

Dalam situasi tertekan krisis, perlu perubahan paradigma bagi pemilik bank. Mereka harus 

menyadari bahwa laba setinggi-tingginya bukanlah prioritas tertinggi dalam periode 

turbulensi ini. Yang lebih penting harus dijaga adalah kualitas kinerja bank yang tidak 

semuanya berujung pada laba. Kemampuan bank menjaga tata kelola, memperbaiki kualitas 

kolektibilitas kredit, serta kemampuan menyalurkan kredit agar membantu pemerintah 

mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah hal krusial. 

Inilah saatnya industri perbankan ”membalas budi” kepada pemerintah yang pernah 

menyelamatkannya melalui skema rekapitalisasi perbankan yang berskala masif tahun 1998-

2000. Mungkin bank-bank BUMN terbesar bisa menjadi inisiator di baris terdepan untuk 

melakukan kampanye ”patriotik” ini, yang kemudian menginspirasi bank-bank lain yang lebih 

kecil. Bank-bank pun ternyata bisa diajak berbagi... 
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Momentum Terakhir SBY 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 akan menjadi dokumen 

keuangan negara terakhir yang akan dijalankan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, yang akan berakhir masa tugasnya Oktober 2014. Karena merupakan 

tahun terakhir, wajar jika Presiden SBY berusaha tampil sebaik-baiknya dan 

memanfaatkan momentum ini. Ia tentu saja ingin dikenang sebagai presiden yang 

sukses dan tidak mewariskan beban yang terlalu berat bagi penggantinya. 

Semula, pada tahun terakhirnya, SBY ingin memberi jejak pertumbuhan ekonomi di 

atas 7 persen. Selama ini angka 7 persen memang dianggap ”angka keramat” yang 

harus ditembus jika kinerja perekonomian Indonesia dianggap baik. Alasannya 

sederhana: pada pertumbuhan 7 persen itulah akan tercipta lapangan kerja yang 

jumlahnya melebihi angkatan kerja baru dalam setahun. Dengan kata lain, 

pengangguran terbuka akan berkurang signifikan jika pertumbuhan ekonomi 

minimal 7 persen. Yang terjadi adalah kondisi perekonomian global dan kesiapan 

daya saing kita tidak memberi ruang yang cukup untuk tumbuh 7 persen. China saja 

tahun ini hanya akan tumbuh 7,5 persen, India hanya 5 persen. Tahun depan, 

pertumbuhan kedua negara tersebut juga berkisar di level itu. Karena itu, target 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,4 persen pada 2014 merupakan level yang paling 

realistis,− bahkan mungkin agak optimistis. 

Merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 

pada saat ini bukanlah hal yang mudah karena perekonomian global masih 

mengandung banyak ketidakpastian. Dalam hal kebijakan stimulus ekonomi Amerika 

Serikat, misalnya. Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Ben S Bernanke memberi 

sinyal kuat bahwa kebijakan pembelian obligasi Pemerintah AS (quantitative 
easing/QE) akan dikurangi. Penyebabnya, ia menilai perekonomian AS akhir-akhir 

ini membaik. 

Pengangguran secara bertahap turun dari 10 persen (2009) menjadi saat ini 7,4 

persen. Karena itu, kebijakan QE bisa dikendurkan. Implikasinya, kurs dollar AS 

akan menguat karena kebijakan QE menyebabkan bertambahnya likuiditas dollar 

AS di pasar uang. Bertambahnya peredaran dollar AS selama ini menyebabkan 

kursnya melemah. Sebaliknya, pengurangan, atau bahkan penyetopan kebijakan QE, 

akan mendorong penguatan dollar AS. 

Rencana Bernanke dikritik Paul Krugman, yang berpendapat, stimulus ekonomi 

masih diperlukan AS. Meski pengangguran menurun, perekonomian AS belum bisa 

dikatakan baik karena pertumbuhan ekonominya hanya 1,4 persen. Masalah lain 

adalah Bernanke akan menyelesaikan periode kedua jabatannya pada 1 Februari 
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2014. Media massa berspekulasi, ia akan digantikan Larry Summers, mantan Rektor 

Universitas Harvard yang pernah menjadi menteri keuangan pada era Presiden Bill 

Clinton (1999-2001) dan penasihat Presiden Obama. Jika Summers menggantikan 

Bernanke, belum tentu kebijakan Bernanke diteruskan. Kalau demikian halnya, 

sesungguhnya kebijakan ekonomi AS pada 2014 masih teka-teki. Karena itu, 

dampaknya terhadap rupiah pun belum jelas. 

Rupiah perlu depresiasi 

Dengan latar belakang ini, target kurs rupiah Rp 9.750 per dollar AS menjadi 

tanda tanya. Apakah benar dollar AS akan melemah sehingga rupiah berpeluang 

menguat pada 2014? Selanjutnya, apakah benar perekonomian Indonesia 

memerlukan rupiah yang menguat?  

Dalam kondisi neraca perdagangan yang dilanda defisit (semester I-2013 defisit 

3,3 miliar dollar AS), yang diperlukan adalah mendorong daya saing, di antaranya 

melalui kurs rupiah yang melemah. Tahun 2012, kita mengalami defisit 1,6 miliar 

dollar AS, sedangkan tahun ini diperkirakan defisit 6 miliar dollar AS. Untuk bisa 

kembali surplus, langkah yang paling instan adalah depresiasi rupiah. Misalnya, 

memangkas dwelling time (masa antre kontainer di Tanjung Priok) yang 7-8 hari, 

sangat tidak kompetitif dibandingkan para kompetitor: pelabuhan Thailand dan 

Malaysia (4 hari), apalagi Singapura (1-2 hari). 

Akhir-akhir ini pun kita sudah kian mulai menyadari bahwa rupiah sedang 

”mengembara” untuk menemukan ekuilibrium (keseimbangan) yang baru. Karena 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat sensitif terhadap kenaikan impor 

(pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan impor secara signifikan), sementara 

itu harga komoditas primer tidak sebaik tahun 2009-2010 sehingga surplus 

perdagangan mencapai 40 miliar dollar AS, saat ini kita tidak sedang memerlukan 

rupiah yang kuat. Rupiah terkuat kita sejak era Reformasi adalah Rp 8.500 per 

dollar AS (2011). Untuk membantu agar impor tidak terlalu deras, serta 

mendorong ekspor, sebaiknya kita membiarkan rupiah melemah, melebihi Rp 10.000 

per dollar AS. Karena itu, asumsi kurs rupiah Rp 9.750 per dollar AS tampaknya 

tak cukup memiliki dasar pada saat neraca perdagangan masih defisit. 

Inflasi dan Suku Bunga 

Pemerintah cukup percaya diri menetapkan target inflasi 4,5 persen dan rata-rata 

suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen. 

Secara historis, kita memang pernah mencapai inflasi 4,5 persen pada 2011 

sehingga berpeluang mengulangi pencapaian tersebut. Apalagi potensi terjadinya 

kenaikan harga minyak pada 2014 nyaris tidak ada. 
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Pertama, harga minyak dunia cenderung stagnan karena perekonomian global belum 

membaik sehingga tidak akan ada lonjakan permintaan. Kedua, secara politis, 

mustahil pemerintah menaikkan harga BBM karena akan mengganggu stabilitas 

politik pada tahun pemilu. Meski sebenarnya masih ada urgensi menaikkan harga 

BBM karena harga BBM (Rp 6.500 per liter) masih di bawah harga keekonomian 

(Rp 9.000 per liter), jelas tahun 2014 bukan saat yang tepat. 

Meski demikian, pada tahun 2014, pemerintah tidak boleh lagi kecolongan inflasi 

oleh penyebab ”yang tidak-tidak”, seperti kenaikan harga cabai, bawang, dan 

daging. Persoalan data sisi penawaran dan permintaan yang lemah menyebabkan 

pemerintah selalu terlambat mengantisipasi. Kapan keran impor harus dibuka agar 

tak telanjur menyebabkan inflasi? Manajemen pasokan inilah yang masih kedodoran 

dilakukan Kementerian Pertanian. 

Persoalan klasik infrastruktur juga tidak boleh lagi memicu inflasi menjelang 

Lebaran. Jalan raya pantai utara Jawa diejek sebagai ”proyek abadi” menjelang 

Lebaran karena setiap tahun selalu dikerjakan, tetapi tidak pernah siap pada saat 

diperlukan. Distribusi barang menjadi tersendat sehingga memicu kenaikan biaya. 

Inflasi yang bersifat nonmoneter inilah yang banyak mewarnai inflasi di Indonesia. 

Diktum Milton Friedman (Chicago) bahwa ”inflasi selalu merupakan fenomena 
moneter” (1966) tampaknya tidak berlaku dalam kasus Indonesia. 

Inflasi justru disebabkan oleh faktor nonmoneter, baik berupa kebijakan 

(kenaikan harga BBM), harga pangan yang bergejolak (volatile food), maupun 

buruknya infrastruktur yang mengganggu distribusi barang dan melemahkan daya 

saing. 

Rezim suku bunga 

Dari sisi moneter, akhir-akhir ini timbul persepsi bahwa rezim suku bunga rendah 

yang dilakukan mantan Gubernur BI Darmin Nasution telah berubah menjadi rezim 

suku bunga tinggi oleh Gubernur BI baru, Agus Martowardojo. Sebenarnya yang 

terjadi adalah suku bunga rendah adalah strategi besar yang menjadi tujuan 

jangka panjang. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kadang-kadang diperlukan 

taktik jangka pendek. Ketika inflasi meningkat cepat, mustahil suku bunga bisa 

dipertahankan rendah. 

Jika inflasi tinggi (saat ini year on year 8,61 persen) dihadapkan dengan BI Rate 

6,5 persen, yang terjadi adalah suku bunga riil negatif (negative real interest 
rate). Hal semacam ini sebenarnya lazim di negara-negara maju. Di AS, misalnya, 

inflasinya 1,8 persen, sedangkan suku bunga acuan The Fed hanya 0,25 persen. Di 

zona euro, inflasi 1,6 persen dihadapi suku bunga acuan 0,5 persen. Baik di AS 

maupun zona euro tak ada kepanikan, tak ada komplikasi. 
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Namun, di Indonesia, selisih yang cukup lebar antara inflasi dan suku bunga bisa 

menyebabkan komplikasi. Para penabung besar akan menarik dananya dari bank 

untuk diinvestasikan di aset lain, termasuk pembelian valuta asing. Bank-bank 

mengalami tekanan likuiditas. Begitu BI Rate dipertahankan 6,5 persen, rupiah pun 

melemah nyaris Rp 10.400 per dollar AS pada akhir pekan lalu. Dalam posisi rupiah 

melemah dan cadangan devisa tergerus menjadi 92,6 miliar dollar AS, yang berarti 

turun jauh dari posisi tertinggi 124,7 miliar AS (Juli 2011), sebenarnya yang 

dibutuhkan adalah sedikit menaikkan BI Rate. Kebijakan menaikkan suku bunga ini 

bersifat sementara (taktik jangka pendek), yang di kemudian hari akan kembali 

diturunkan jika situasinya memungkinkan. 

Warisan yang baik 

”Warisan” baik yang sempat ditinggalkan Presiden SBY adalah penerimaan pajak 

2014 yang ditargetkan Rp 1.310 triliun, atau naik 14 persen daripada tahun ini Rp 

1.148 triliun. Ini termasuk target yang berani. Jika praktik pengemplangan pajak 

bisa dibasmi sehingga tax ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB) 

bisa dinaikkan dari level sekarang 13 persen menjadi 18-20 persen seperti negara-

negara tetangga, berarti kita akan mendapat tambahan penerimaan pajak di atas 

Rp 600 triliun. Jumlah ini sangat dahsyat untuk menutup defisit anggaran yang 

saat ini Rp 154 triliun. 

Sudah saatnya pemerintah membentuk tim khusus seperti Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) untuk menyisir para pengemplang pajak. Cara-cara konvensional 

seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak selama ini, tidak cukup efektif 

meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Harus ada upaya yang lebih 

besar dan tidak konvensional untuk menaikkan penerimaan pajak. Semoga Presiden 

SBY masih sempat membentuknya sebelum periodenya berakhir. 

 


