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Editorial

Meneropong Arah Sektor Keuangan
Syahrir Ika1

S

ektor keuangan
(financial sector) adalah
sektor yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan
yang menyediakan jasa
keuangan kepada nasabah
komersial dan ritel, termasuk
perusahaan dana investasi,
bank, dan asuransi. Kumpulan
perusahaan atau lembaga
keuangan ini berikut lembagalembaga pendukungnya

sering disebut sebagai
Industri Jasa Keuangan (IJK).
Sektor Keuangan sering
dijuluki sebagai ‘darahnya
perekonomian’. Sementara
Industri Jasa Keuangan
sering dianggap sebagai
pilar perekonomian nasional
yang diharapkan dapat
memajukan kesejahteraan
umum dan berdaya saing
global. Aktivitas lembaga

atau perusahaan yang
menyediakan jasa keuangan
ini diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
Setidaknya ada dua
permasalahan sektor
keuangan di Indonesia saat
ini, yaitu inklusi keuangan
(financial inclusion)

Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal
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Editorial
yang masih rendah dan
pendalaman keuangan
(financial deepening) yang
masih dangkal. Masih
banyak penduduk Indonesia
yang dikategorikan sebagai
excluded population atau
kelompok penduduk yang sulit
mengakses layanan keuangan.
Sementara ketergantungan
pada perbankan juga sangat
tinggi. Menurut Menteri
Keuangan Sri Mulyani
Indrawati, ketergantungan ini
tidak sehat untuk kita maju
(kemenkeu.go.id). Hal ini juga
yang memengaruhi kebijakan
pemerintah untuk mencapai
target pertumbuhan yang
lebih tinggi. Oleh karena itu,
pendalaman sektor keuangan
menjadi sangat penting. Hal
ini harus menjadi concern
regulator dan pengawas
sektor keuangan, dalam hal ini
Pemerintah, Bank Indonesia,
dan OJK.
Bank Indonesia menyebut
setidaknya terdapat tiga
kondisi domestik yang cukup
challenging. Pertama, pasar
keuangan domestik masih
terbatas yang tercermin
dari beberapa indikator
pendalaman pasar, seperti
transaksi terhadap PDB,
trade flow, variasi produk,
instrumen dan pelaku,
serta acuan harga dan
infrastruktur pasar keuangan
yang masih terbatas.
Kedua, tingginya kebutuhan
pembiayaan ekonomi yang
menimbulkan funding gap
atau kesenjangan pembiayaan
di pasar keuangan. Ketiga,
pengembangan pasar
keuangan juga menghadapi
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tantangan kebutuhan
modernisasi dan digitalisasi
pada infrastruktur pasar
keuangan di Indonesia.
Menghadapi tantangan Global
dalam pengembangan pasar
uang, BI telah meluncurkan
Blueprint Pengembangan
Pasar Keuangan (BPPU) 2025.
Adapun, pokok-pokok yang
dituangkan dalam blueprint
tersebut di antaranya adalah
mendorong digitalisasi dan
penguatan IJK, meningkatkan
efektivitas transmisi
kebijakan moneter, serta
mengembangkan sumber
pembiayaan ekonomi dan
pengelolaan risiko (Doni
Hutabarat, Bisnis.com).
Dalam Arsitektur Perbankan
Indonesia, disebutkan bahwa
untuk menciptakan struktur
perbankan domestik yang
sehat dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat serta
mendorong pembangunan
ekonomi nasional yang
berkesinambungan, BI terus
memperkuat permodalan
bank umum (konvensional
dan syariah) dalam
rangka meningkatkan
kemampuan bank
mengelola usaha maupun
risiko, mengembangkan
teknologi informasi, maupun
meningkatkan skala usahanya
guna mendukung peningkatan
kapasitas pertumbuhan kredit
perbankan. Dalam waktu
sepuluh sampai lima belas
tahun ke depan program
peningkatan permodalan
tersebut diharapkan akan
mengarah pada terciptanya
struktur perbankan yang
lebih optimal, yaitu: (i)

terdapatnya 2 sampai 3
bank yang mengarah kepada
“bank internasional” dengan
kapasitas dan kemampuan
untuk beroperasi di wilayah
internasional serta memiliki
modal di atas Rp50 triliun; (ii)
terdapat 3 sampai 5 “bank
nasional” yang memiliki
cakupan usaha yang sangat
luas dan beroperasi secara
nasional serta memiliki
modal antara Rp10 triliun
sampai dengan Rp50 triliun;
(iii) terdapat 30 sampai 50
bank yang kegiatan usahanya
terfokus pada segmen usaha
tertentu (daerah, korporasi,
ritel, dll) sesuai dengan
kapabilitas dan kompetensi
masing-masing bank. Bankbank tersebut memiliki modal
antara Rp100 miliar sampai
dengan Rp10 triliun; serta
(iv) Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) dan “bank dengan
kegiatan usaha terbatas” yang
memiliki modal di bawah
Rp100 miliar.
Apa yang diperankan OJK?
Bila merujuk pada amanat
Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dibentuk
dengan tujuan agar (i)
keseluruhan kegiatan di
dalam Sektor Keuangan
terselenggara secara
teratur, adil, transparan,
dan akuntabel; (ii) mampu
mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan
stabil; serta (iii) mampu
melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat.
Namun, upaya pengembangan
sektor keuangan masih

Editorial
dihadapkan dengan berbagai
tantangan baik jangka pendek
maupun jangka menengah
dan panjang yang bersifat
struktural.
Tantangan jangka pendek
datang dari ketidakpastian
kondisi perekonomian dan
sektor keuangan sebagai
dampak pandemi Covid-19,
dukungan pembiayaan yang
bersifat jangka menengah
dan panjang untuk Program
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN), kondisi pasar keuangan
masih berpotensi mengalami
volatilitas yang tinggi dan
keberlanjutan kebijakan
stimulus PEN. Tantangan
struktural dari global
bersumber dari perlambatan
pertumbuhan ekonomi, perang
dagang yang masih berlanjut,
gejala proteksionisme
yang semakin meningkat,
dan ketidakpastian pasar
keuangan global.
Sementara itu, tantangan
dari domestik bersumber
dari defisit transaksi berjalan
yang masih berlanjut, sumber
pembiayaan ekonomi jangka
panjang yang masih terbatas,
ketimpangan ekonomi dan
kesenjangan pendapatan,
tingkat produktivitas dan daya
saing yang masih rendah,
belum optimalnya pembiayaan
ekonomi berkelanjutan,
terdapatnya gap pengaturan
dan pengawasan lintas sektor

keuangan, rendahnya literasi
dan inklusi keuangan, dan
disrupsi revolusi era ekonomi
digital. Pada saat yang
sama, ekspektasi pemangku
kepentingan terhadap peranan
sektor keuangan ke depannya
pun meningkat dengan
perekonomian Indonesia
yang telah menembus tingkat
kesejahteraan yang setara
dengan negara-negara
berpenghasilan menengah
atas (upper-middle-income
country).
Untuk menghadapi
tantangan-tantangan ini,
OJK menerbitkan Master
Plan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia (MPSJKI) 20212025. MPSJKI 2021-2025
ini akan menjadi acuan bagi
seluruh pelaku industri jasa
keuangan dan pemangku
kepentingan lainnya
dalam pengembangan
sektor keuangan, sehingga
memberikan nilai tambah
yang lebih besar bagi
perekonomian nasional guna
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan tetap
menjaga stabilitas sistem
keuangan. Terkait dengan
inklusi keuangan dan
pendalaman keuangan,
Presiden Joko Widodo telah
menetapkan target inklusi
keuangan sebesar 90 persen
pada tahun 2025 dan porsi
kredit perbankan untuk UMKM
minimal 30 persen pada

2025. Saat ini, indeks inklusi
keuangan baru mencapai 48,9
persen menurut versi Bank
Dunia dan 76 persen menurut
versi OJK. Sedangkan porsi
kredit untuk UMKM baru
mencapai sekitar 18,6 persen
dari total kredit perbankan
yang mencapai lebih dari
Rp2.400 triliun.
Untuk mendorong
pendalaman keuangan,
dominasi perbankan harus
diseimbangkan. Caranya,
mendorong diversifikasi
produk-produk keuangan,
termasuk produk-produk
Syariah, seperti Saham
Syariah, SUKUK, Reksadana
Syariah, ERD Syariah, EBA
Syariah, Asuransi Syariah,
Wakaf Mikro, dll. Tujuannya
untuk mendorong pendalaman
keuangan. Melalui koordinasi
yang efektif antara
pemerintah, BI, dan OJK
diharapkan semua tantangan
sektor keuangan serta targettarget baik inklusi keuangan
maupun pendalaman
keuangan bisa dicapai.
Demikian editorial, selamat
membaca.
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Fokus

Pendalaman Sektor Keuangan :
Ikhtiar Tanpa Akhir
Muhammad Afdi Nizar2

S

ektor keuangan memiliki
peran yang sangat
strategis, terutama
melalui fungsi intermediasi
dan penyediaan dana, untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia dalam
beberapa dekade terakhir.
Meskipun pengembangannya
telah diupayakan dan
berlangsung dengan baik,
namun sektor keuangan
Indonesia masih belum
mencapai tingkat yang
optimal. Pendanaan kegiatankegiatan ekonomi selama ini
lebih banyak bertumpu pada
industri perbankan. Hal ini

tentu saja akan berdampak
pada terbatasnya pilihan
sumber pendanaan dan relatif
tingginya biaya dana (cost of
fund) yang harus dikeluarkan
para pelaku usaha. Meskipun
pendanaan dari industri
keuangan non-bank (IKNB)
menunjukkan tren meningkat,
namun porsinya masih
relatif kecil sebagai sumber
pendanaan.
Kondisi inilah yang kemudian
menjadi justifikasi bagi
banyak pihak di dalam
negeri—mulai dari pengamat,
praktisi, dan akademisi,

Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
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bahkan pejabat (otoritas)
di sektor keuangan—bahwa
kedalaman sektor keuangan
(financial depth) Indonesia
masih terbatas atau masih
dangkal (shallow). Masih
banyak industri di luar
perbankan (IKNB), seperti
pasar modal, asuransi, dana
pensiun, dan reksadana,
yang sebenarnya dapat
dioptimalkan perannya
sebagai alternatif sumber
pendanaan bagi pelaku
ekonomi, yang dapat dijadikan
sebagai ikhtiar untuk
mendorong pendalaman
sektor keuangan.

Fokus
Semakin dalam dan
berkesinambungan
pengembangan sektor
keuangan, semakin
besar peluang/potensi
untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi
tinggi dan berkelanjutan
(sustainable) karena
dukungan sumber-sumber
pendanaan bagi investasi
tersedia dalam jumlah
besar dan bervariasi. Efek
pengembangan sektor
keuangan yang melemah
pada pertumbuhan ekonomi
lebih banyak bersumber
dari persoalan pendalaman
keuangan, bukan dari sisi
akses yang lebih tinggi atau
efisiensi yang lebih besar
(Sahay, et al., 2015).
Atas dasar itulah melalui
tulisan ini akan dilakukan
telaah singkat tentang kondisi
kedalaman sektor keuangan
Indonesia serta beberapa
rekomendasi pilihan kebijakan
yang dapat diambil untuk
mendorong pendalaman
sektor keuangan.
POTRET KEDALAMAN SEKTOR
KEUANGAN
Pengukuran kedalaman sektor
keuangan dapat dilakukan
dengan memanfaatkan
beberapa indikator, baik yang
digunakan dalam pendekatan
ortodoks (tradisional) maupun
yang telah dikembangkan
lebih lanjut dalam berbagai
penelitian empiris. Dalam
pendekatan tradisional
biasanya menggunakan
rasio uang beredar dalam
arti luas (M2) terhadap
Produk Domestik Bruto

(M2/PDB), yang mengukur
derajat monetisasi dalam
perekonomian. M2 akan
meningkat lebih cepat
apabila terjadi pendalaman
keuangan. Apabila rasio
M2/PDB semakin besar
berarti semakin dalam
sektor keuangan (financial
deepening), dan sebaliknya
jika rasionya semakin rendah,
semakin dangkal (shallow)
sektor keuangan (Lynch,
1996).
Dalam pendekatan lain, yang
telah dikembangkan dalam
beberapa penelitian empiris,
sebagaimana dilakukan oleh
Mansur dan Nizar (2019;
2020) yang terinspirasi dari
Svirydzenka (2016) yaitu
mengukur pengembangan
sektor keuangan Indonesia,
dari sisi institusi (financial
institution) dan pasar
(financial market), dalam
tiga aspek, yaitu: kedalaman
(depth), akses (access),
dan efisiensi (efficiency)
dengan membangun indeks
gabungan (composite index)
yang diperoleh dari subindek
untuk ketiga aspek tersebut.
Dalam telaah singkat ini
pembahasan dibatasi hanya
pada kedalaman institusi
(financial institution depth,
FID) dan pasar keuangan
(financial market depth,
FMD) dengan memanfaatkan
beberapa indicator untuk
mengetahui perkembangan
kedalaman sektor keuangan.
Berdasarkan pendekatan
tradisional, pendalaman
keuangan pada periode
sebelum krisis 1997/1998
cenderung meningkat
sebagaimana ditunjukkan oleh

rasio M2 terhadap PDB yang
mencapai level tertinggi tahun
1996 yaitu sekitar 44,9%.
Meskipun tahun 1997 dan
1998 terlihat ada peningkatan
rasio M2/PDB namun tidak
dapat dijadikan sebagai
landasan untuk menyatakan
bahwa pendalaman keuangan
mengalami peningkatan.
Karena dalam tahun-tahun
tersebut terjadi peningkatan
likuiditas perekonomian (M2)
sedangkan perekonomian
mengalami kontraksi yang
cukup dalam. Paska krisis
1997/1998 rasio M2/PDB
terlihat mengalami penurunan
dan mencapai tingkat
terendah pada tahun 2008,
yaitu sekitar 35,0% sebagai
imbas dari krisis keuangan
global (global financial crisis,
GFC).
Dalam periode selanjutnya
rasio M2/PDB menunjukkan
tren yang menaik dan
puncaknya terjadi pada
tahun 2016 sekitar 40,4%,
namun kembali turun hingga
mencapai 38,8% pada tahun
2019. Secara keseluruhan
harus diakui bahwa
pendalaman keuangan paska
krisis 1997/98 belum kembali
pada level sebelum krisis.
Meskipun dalam tahun 2020
terjadi peningkatan rasio M2/
PDB hingga mencapai 44,7%,
namun hal itu belum dapat
dikatakan sebagai pertanda
terjadinya peningkatan
pendalaman keuangan.
Karena pada tahun 2020
jumlah M2 meningkat cukup
besar, namun perekonomian
mengalami kontraksi akibat
pandemi Covid-19 (Gambar
1).
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Fokus
Gambar 1. Pendalaman sektor keuangan : Pendekatan
tradisional, 1985 - 2020

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Selanjutnya dengan
menggunakan pendekatan
pendalaman institusi
keuangan (FID) dalam periode
2014 – Juni 2021 terlihat
bahwa indikator-indikator
utamanya tidak mengalamai
peningkatan yang substansial.
Rasio kredit kepada sektor
swasta terhadap PDB,
meskipun meningkat namun
peningkatannya relatif kecil,
hanya sekitar 0.26%, yaitu
dari 38,54% dalam tahun 2014
menjadi 38.81% dalam tahun
2018 dan kemudian turun
menjadi 38,4% dalam tahun
2019. Dalam tahun 2020
rasio kredit swasta terhadap
PDB kembali turun menjadi
37,92%. Selama paruh
pertama tahun 2021 rasio
kredit swasta terhadap PDB
ini kembali turun dan lebih
rendah dibanding rasio dalam
periode yang sama tahun
2020. Penurunan ini terutama
akibat bertambahnya
komposisi dana perbankan
yang ditempatkan pada Bank
Indonesia, surat berharga,
penempatan pada bank lain
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dan penyaluran dana lainnya.
Indikator yang cukup tinggi
peningkatannya dalam
kelompok FID ini adalah rasio
aset reksadana terhadap
PDB yang naik sekitar
1,11%, yaitu dari 2,29%
dalam tahun 2014 menjadi
3,41% dalam tahun 2018
dan kemudian meningkat
menjadi 3,42% dalam tahun
2019. Dalam tahun 2020,
meskipun kondisi pasar

saham menurun dan ekonomi
dalam negeri mengalami
kontraksi yang cukup dalam
akibat pandemi Covid-19,
namun rasio aset reksadana
terhadap PDB meningkat
menjadi 3,72%. Selama paruh
pertama tahun 2021 rasio
aset reksadana terhadap
PDB mencapai 3,26%, lebih
tinggi dibanding periode yang
sama tahun 2020 sekitar
3,07. Hal ini menjadi indikasi
terjadinya peningkatan animo
masyarakat untuk melakukan
investasi pada reksadana.
Demikian pula rasio premi
asuransi terhadap PDB,
meningkat dari 2,34% dalam
tahun 2014 menjadi 2,92%
dalam tahun 2018 dan
kemudian meningkat menjadi
masing-masing sekitar
3.02% dan 3,23% dalam
tahun 2019 dan 2020. Rasio
ini juga tampak lebih baik
dalam periode Januari – Juni
2021, yaitu sekitar 1,62%
dibandingkan periode yang
sama tahun 2020 sekitar

Gambar 2. Pendalaman Institusi Keuangan, 2014 – Juni 2021

Sumber: OJK dan SSKI-BI (diolah)

Fokus
1,55%. Sementara itu rasio
aset dana pensiun terhadap
PDB sedikit menurun, yaitu
sekitar 0.01%, dari 1,82%
dalam tahun 2014 menjadi
1,81% dalam tahun 2018,
namun kembali meningkat
masing-masing menjadi
1,83% dan 2,02% dalam
tahun 2019 dan 2020. Dalam
paruh pertama tahun 2021
rasio ini juga relatif lebih
baik, yaitu sekitar 1,97%
dibandingkan rasio dalam
periode yang sama tahun
2020 sekitar 1,83% (Gambar
2). Dengan merujuk pada
Gambar 2 terlihat bahwa
tingkat kedalaman intitusi
keuangan (financial institution
depth-FID) tidak mengalami
perkembangan berarti atau
relatif stagnan dalam periode
2014-2020.
Bila dicermati dari sisi pasar
keuangan, sebagaimana
terlihat pada Gambar 3,
tingkat kedalaman pasar
keuangan (financial market
depth-FMD) terutama
ditopang oleh kapitalisasi
pasar modal yang rasionya
cukup besar terhadap PDB,
meskipun menunjukkan tren
yang menurun yaitu dari
49,46% tahun 2014 menjadi
45,16% dalam tahun 2020.
Karena indikator ini memiliki
sumbangan yang sangat
besar terhadap pendalaman
pasar keuangan maka
perubahan (naik atau turun)
nilai kapitalisasi pasar akan
berpengaruh besar terhadap
(naik atau turun) pendalaman
pasar keuangan. Dalam
paruh pertama tahun 2020,

rasio kapitalisasi pasar modal
terhadap PDB mencapai
36,18% dan meningkat
menjadi 44,50% dalam periode
yang sama tahun 2021.
Sementara itu, indikatorindikator lain menunjukkan
kontribusi positif terhadap
perbaikan FMD. Indikator nilai
saham yang diperdagangkan
meningkat dari 13,68%
dalam tahun 2014 menjadi
13,84% dalam tahun 2018
dan menjadi 13,89% dalam
tahun 2019. Peningkatan ini
memberikan indikasi seberapa
aktifnya perdagangan
saham. Meskipun terjadi
wabah pandemi Covid-19
di dalam negeri, aktivitas
perdagangan saham dalam
tahun 2020 tetap aktif dan
rasionya terhadap PDB
meningkat menjadi 14,47%.
Bahkan pertanda bahwa
perdagangan saham mulai
menunjukkan sinyal positif
sehingga rasionya terhadap
PDB meningkat menjadi
18,25% dalam paruh pertama
tahun 2021, lebih tinggi
dibandingkan rasio dalam
paruh pertama tahun 2020
sekitar12,23%.
Demikian pula dengan rasio
surat utang pemerintah yang
diperdagangkan terhadap
PDB meningkat dari 15,77%
dalam tahun 2014 menjadi
32,84% dalam tahun 2020.
Yang menarik adalah pada
paruh pertama tahun 2020
rasio surat utang pemerintah
terhadap PDB hanya sekitar
27,35%, namun dalam periode
yang sama tahun 2021
terjadi peningkatan yang

cukup besar menjadi 34,79%.
Artinya, perdagangan surat
utang pemerintah memberikan
kontribusi yang positif
dan lebih besar terhadap
pendalaman keuangan. Selain
itu, surat utang korporasi
finansial dan non-finansial,
walaupun kontribusinya
relatif masih kecil terhadap
pendalaman pasar keuangan,
namun dalam periode 20142019 meningkat masingmasing dari 1,33% dan 0,78%
dalam tahun 2014 menjadi
masing-masing 1,72% dan
1,18% dalam tahun 2019.
Dalam tahun 2020, rasio surat
utang korporasi finansial
terhadap PDB turun menjadi
1,59%, sedangkan rasio surat
utang korporasi non-finansial
terhadap PDB meningkat
menjadi 1,28%. Kondisi yang
sama juga terjadi dalam
paruh pertama tahun 2021
rasio surat utang korporasi
finansial turun menjadi 1,44%
dibandingkan paruh pertama
tahun 2020, sedangkan rasio
surat utang korporasi nonfinansial meningkat menjadi
1,32% dalam paruh pertama
tahun 2021 dari sekitar 1,22%
dalam periode yang sama
tahun 2020 (Gambar 3).
Dengan mencermati
perkembangan pasar
keuangan, sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 3,
ada tiga fakta menarik yang
mewarnai pendalaman pasar
keuangan tersebut. Pertama,
pasar keuangan Indonesia

11

Edisi #III/2021

Fokus
Gambar 3. Pendalaman Pasar Keuangan, 2014 – 2020

peningkatannya.
PILIHAN KEBIJAKAN

Sumber: OJK dan SSKI-BI (diolah)

didominasi oleh pasar saham
dan pasar surat utang
pemerintah (SBN). Pasar
obligasi korporasi masih
sangat kecil dibandingkan
keduanya (pasar saham dan
SBN). Kedua, peningkatan
yang terjadi di pasar saham
berdampak pada kedalaman
pasar keuangan selama
periode Januari – Juni
2021 karena sumbangannya
yang besar terhadap pasar
keuangan. Kapitalisasi
pasar saham terhadap PDB
pada Juni 2021 tercatat
sekitar 44,5%, lebih tinggi
dibandingkan kapitalisasi
pasar dalam periode yang
sama tahun 2020, meskipun
lebih rendah dibandingkan
kapitalisasi pasar pada akhir
tahun 2020 yang mencapai
45.16% dari PDB. Ketiga,
terjadinya peningkatan di
pasar SBN dan naiknya
rasio total SBN yang dapat
diperdagangkan terhadap
PDB, yaitu dari sekitar
27,35% pada akhir Juni 2020
dan sekitar 32,84% pada
akhir tahun 2020 menjadi
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sekitar 34,79% persen pada
Juni 2021. Kenaikan ini
mengindikasikan bahwa
investor beralih ke instrumen
dengan risiko yang lebih
rendah selama masa pandemi
Covid-19.
Analisis perkembangan
pendalaman sektor
keuangan melalui institusi
dan pasar keuangan yang
dikemukakan di atas belum
mencerminkan dimensi
lain, yaitu dari sisi kualitas
institusi dan tata laksana.
Perkembangan tersebut juga
belum merefleksikan adanya
pengaruh Undang-Undang
Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan
(PPKSK) dan Komite
Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) terhadap sektor
keuangan (Mansur & Nizar,
2020). Meskipun demikian,
perkembangan kedalaman
sektor keuangan yang belum
optimal dalam beberapa
tahun terakhir patut menjadi
perhatian dan perlu diambil
langkah-langkah kebijakan
yang berpotensi mendorong

Langkah-langkah pendalaman
sektor keuangan perlu
difokuskan pada institusi
dan pasar keuangan.
Pemilihan fokus ini tentu
saja tidak dapat dimaknai
bahwa upaya pendalaman
sektor keuangan boleh
mengabaikan faktor-faktor
lain yang juga berpengaruh
terhadap pengembangan
sektor keuangan, baik dari
sisi perbaikan akses maupun
peningkatan efisiensi sektor
keuangan.
Pada industri perbankan,
perlu ikhtiar dari otoritas
kebijakan dan/atau
stakeholder untuk mendorong
peningkatan kapasitas
dalam memobilisasi dana
masyarakat. Gerakan semisal
“Ayo Menabung” dan “Just
Duit” atau program KEJAR
(Satu Rekening Satu Pelajar)
melalui simpanan pelajar
(SimPel) dan yang selama ini
digelorakan oleh OJK perlu
terus disosialisasikan untuk
menjaring dana masyarakat
yang lebih besar. Sementara
itu ikhtiar untuk meningkatkan
pembangunan IKNB,
perlu diupayakan dengan
mengoptimalisasikan industri
asuransi, dana pensiun, dan
reksadana. Ikhtiar ini perlu
dilakukan melalui kampanye
dan sosialiasi IKNB secara
berkesinambungan dengan
tetap mengedepankan
terwujudnya komplementaritas
(bukan substitutabilitas) antar
penyedia jasa keuangan.
Sementara itu, peningkatan

Fokus
kedalaman pasar keuangan
dapat diupayakan melalui
langkah-langkah kebijakan
yang memperhatikan
indikator-indikator pasar
keuangan yang sampai saat
ini masih dangkal (shallow).
Karena kedalaman di pasar
saham menunjukkan tren
penurunan akhir-akhir ini,
maka upaya meningkatkan
jumlah emiten menjadi pilihan
yang paling prospektif.
Perusahaan-perusahaan
milik negara dan daerah
(BUMN/BUMD dan anak
perusahaannya) perlu
didorong untuk melakukan
penawaran umum saham
(initial public offerings, IPO).
Demikian pula perusahaanperusahaan yang memiliki
aset skala kecil dan
menengah (UMKM). IPO
perusahaan-perusahaan
tersebut akan meningkatkan
kedalaman pasar. Ikhtiar
ini juga perlu dibarengi
dengan perbaikan tingkat
efisiensi proses pendaftaran
dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi
(elektronik).
Lebih lanjut perlu diupayakan
pengembangan dan perluasan
jenis obligasi korporasi, yang
dibarengi dengan perluasan
basis emiten surat utang
dan/atau sukuk korporasi,
baik melalui mekanisme
penawaran umum non
penawaran umum. Dengan
upaya ini obligasi korporasi
diharapkan bisa menjadi
komplementer (bukan
substitusi) bagi obligasi
pemerintah dalam rangka
mendorong pengembangan
dan pendalaman pasar surat
utang, yang selanjutnya dapat

memberikan sumbangan yang
besar untuk pendalaman
pasar keuangan. Selain itu,
emisi obligasi dan sukuk
daerah (municipal bonds/
sukuk) juga perlu terus
didorong, sehingga membantu
perluasan pasar surat utang/
sukuk dan meningkatkan
kedalaman pasar keuangan
serta memberikan peluang
bagi daerah-daerah untuk
memenuhi kebutuhan
pembiayaan pembangunan
daerah.
Langkah lain juga perlu
dilakukan dengan memperluas
dan meningkatkan basis
investor—investor institusi
dan investor ritel—untuk
produk-produk pasar
keuangan (konvensional dan
syariah). Partisipasi investor
institusi dapat ditingkatkan
dengan mendorong investasi
dalam instrumen pembiayaan
jangka panjang, seperti
instrumen ekuitas dan
produk-produk investasi di
pasar modal. Perluasan basis
investor ritel, antara lain
dapat diupayakan melalui
pendirian perusahaan efek
daerah serta perluasan
pihak yang dapat melakukan
pemasaran reksadana dan
produk investasi lainnya.
Kontrak investasi reksadana
memberikan peluang kepada
investor ritel untuk memiliki
portofolio investasi yang
lebih beragam dan juga
dapat mengurangi biaya
diversifikasi risiko. Upaya
perluasan dan peningkatan
juga perlu dilakukan untuk
asuransi dan dana pensiun
melalui sosialisasi/kampanye
nasional dalam rangka
meningkatkan penetrasi

(rasio premi terhadap
PDB) asuransi dan dana
pensiun. Dengan langkahlangkah ini diharapkan akan
meningkatkan sumbangan
industri asuransi dan dana
pensiun terhadap tingkat
kedalaman pasar keuangan.
Upaya yang juga tidak kalah
pentingnya adalah akselerasi
pengembangan infrastruktur
agar pasar keuangan dapat
berjalan optimal. Optimalisasi
pasar keuangan ini erat
kaitannya dengan efisiensi
pasar, baik di pasar primer
maupun sekunder, yang
dapat diupayakan melalui
penyederhanaan proses bisnis
untuk mempercepat IPO,
misalnya dengan IPO secara
elektronik. Bisa juga dilakukan
dengan memberdayakan
teknologi keuangan (financial
technology, FinTech) dan
mendorong terjalinnya
kerja sama FinTech dengan
lembaga jasa keuangan
lainnya, seperti perbankan,
dan pasar modal. Selain
itu, otoritas kebijakan dan/
atau stakeholder juga perlu
mendorong transparansi
harga baik di pasar primer
maupun pasar sekunder
melalui keterbukaan
informasi dan berupaya
untuk meningkatkan
integritas pasar (market
integrity) melalui penegakan
disiplin pasar dengan
memperhatikan perlindungan
investor. Last but not
least, perlu diupayakan
penguatan koordinasi yang
berkesinambungan antar
otoritas kebijakan dan/
atau stakeholder dalam
upaya pengembangan dan
pendalaman pasar keuangan.
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Ikhtiar untuk meningkatkan
kedalaman sektor keuangan
perlu dilakukan secara
berkesinambungan dalam
aspek institusi keuangan
(industri perbankan dan
IKNB) dan pasar keuangan.
Upaya pendalaman sektor
keuangan juga harus
dilakukan bersamaan dengan
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upaya peningkatan akses
dan efisiensi, baik institusi
maupun pasar keuangan
agar pembangunan sektor
keuangan lebih berkualitas
dan pada gilirannya
mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan.

Fokus

Bullion Bank
Apa dan Bagaimana Bisa Berkembang
dalam Ekosistem Sektor Keuangan
di Indonesia?
Syahrir Ika3

M

enteri Koordinator
Bidang Perekonomian
RI mengkonfirmasi
Pemerintah saat ini sedang
mengkaji pembentukan bank
bullion (bullion bank). Jenis
bank ini diperkirakan dapat
mengelola transaksi emas
yang mayoritas menjadi
pilihan investasi masyarakat
Indonesia. Selain itu,
Indonesia memiliki potensi
pertambangan yang besar.
Bahkan, kinerja ekspor
emas dan granule tercatat

mengalami peningkatan
hingga USD5,280 juta
sehingga termasuk sebagai
salah satu pemain besar
emas dunia. Pernyataan
tersebut disampaikan dalam
Raker Kemendag 2021
secara virtual di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021
(medcom.id. 2021).
Artikel ini bertujuan untuk
membahas apa itu Bank
Bullion ?, bagaimana proses
bisnisnya ? ekosistem
yang diperlukan untuk bisa

berperan secara efektif,
dan bagaimana kerangka
implementasinya? Sebagian
subtansi dari artikel ini
merupakan bagian dari
naskah kebijakan (policy
paper) penulis yang berjudul
‘Pembentukan Bank Bullion
Indonesia’, yang disampaikan
ke Pusat Kebijakan Sektor
Keuangan, Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan
pada tahun 2021.

Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal
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Apa itu Bank Bullion ?
Bank bullion adalah bank
yang aktivitasnya mencakup
semua layanan yang
didominasi oleh logam mulia,
seperti transaksi pembelian
dan penjualan, pinjaman,
investasi serta layanan aset
logam mulia dan turunannya
serta dapat juga menawarkan
layanan jasa keuangan dan
pembiayaan bagi nasabahnya.
Bullion adalah emas (gold)
dan perak (silver) batangan
yang secara resmi diakui
setidaknya 99,5% dan
99,9% murni dan berbentuk
batangan (bars) atau ingot
(Chen, 2021). Bullion sering
disimpan sebagai aset
cadangan (reserve asset) oleh
pemerintah dan bank sentral
(central bank) di kawasan
Eropa dan Amerika.
Bullion dianggap sebagai
alat pembayaran yang sah
(legal tender), paling sering
disimpan sebagai cadangan
oleh bank sentral atau
digunakan oleh investor
institusional untuk melindungi
nilai (hedge) dari efek inflasi
pada portofolio mereka.
Sekitar 20% emas yang
ditambang dan dipegang
oleh bank sentral di seluruh
dunia. Emas ini disimpan
sebagai emas batangan
dalam cadangan (bullions in
reserves), yang digunakan
bank untuk menyelesaikan
international debt atau
merangsang ekonomi
melalui peminjaman emas
(gold lending). Bank sentral
meminjamkan emas dari
cadangan bullion mereka ke
bank bullion dengan tingkat
bunga rata-rata sekitar 1%.
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Bank bullion berbeda dengan
bank regular (regular bank).
Bank regular berfungsi
memanfaatkan aset yang
dimiliki untuk menciptakan
uang baru dengan cara
melakukan pinjaman atau
dikreditkan secara elektronik.
Emas yang disimpan
masyarakat di bank regular
tidak dicatat sebagai asset
bank tersebut. Sementara
pada bank bullion, komoditas
emas, perak dan komoditas
mineral lainnya diperlakukan
sebagai asset yang kemudian
dijaminkan (collateralized)
dan diperdagangkan (Ika,
2021). Pada dasarnya
bank bullion menggunakan
mekanisme yang sama
sebagaimana dilakukan bank
reguler seperti simpanan,
pinjaman, dan aset oleh
bank komersial dalam dolar
AS dan mata uang lainnya.
Namun, emas tidak dapat
dicetak oleh bank, melainkan
dicetak dalam bentuk paper
gold atau synthetic gold
untuk kemudian menjadi
instrumen keuangan yang
diperdagangkan di pasar
emas grosir utama dunia
London atau yang lebih
dikenal dengan ‘The London
Gold Market’.
London Bullion Market
Association (LBMA)
mendefinisikan dua jenis akun
emas (gold account), yaitu
allocated gold account dan
unallocated gold account.
Allocated gold account
merupakan perjanjian bilateral
antara dua pihak. Perjanjian
tersebut secara resmi
disebut allocated account
agreements. Sedangkan
unallocated gold accounts

adalah akun di mana
pelanggan hanya memiliki
klaim pada penyedia rekening
bank bullion untuk sejumlah
emas (dengan asumsi saldo
akun dalam bentuk kredit).
Bank Bullion memiliki
kewajiban kepada pelanggan
untuk jumlah emas yang
sama. Dalam sistem LBMA,
pelanggan adalah unsecured
creditor.
Aktivitas bank bullion meliputi
trading, clearing, Gold
Lending / Borrowing, Services
for Mining Companies,
distribution and logostics,
Physical Trading, dan
beberapa aktivitas lainya.
Aktivitas trading mencakup
: (i) market-making di pasar
grosir emas dan perak OTC
dalam bentuk spot (immediate
delivery); (ii) forwards
(future delivery) dan option
products serta perdagangan
emas dan perak berjangka
di bursa berjangka (futures
exchanges); (iii) berpartisipasi
langsung dalam lelang harga
Emas dan Perak LBMA; (iv)
menciptakan interest rates
swaps yang terkait dengan
logam mulia; (v) menawarkan
klien eksposur ke harga logam
mulia melalui perdagangan
berjangka spekulatif; dan (vi)
menciptakan dan melakukan
penukaran sekuritas untuk
Exchange Traded Funds (ETF)
yang didukung emas dengan
memanfaatkan unallocated
paper gold system.
Aktivitias kliring adalah
kegiatan menyelenggarakan
dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk
pelaksanaan kliring dan
penjaminan penyelesaian.
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Sementara pada aktivitas
gold lending/borrowing,
bank bullion menjual emas,
meminjamkannya kepada
perusahaan pertambangan,
mengalokasikannya ke
ETF, menggunakannya
sebagai bagian dari
persediaan emas umum
mereka untuk mendukung
kegiatan perdagangan dan
inisiatif penciptaan produk
investasi mereka, atau
menggunakannya untuk
membayar kembali kewajiban
emas kepada pelanggan yang
ingin mengubah emas yang
tidak dialokasikan menjadi
emas yang dialokasikan.
Pertukaran emas (gold swaps)
adalah produk yang mirip
dengan pinjaman emas (gold
loans), di mana bank sentral
menukar emas fisik untuk
pendanaan mata uang, seperti
US Dollar funding.
Model Bisnis Bank Bullion
Model bisnis Bank Bullion
mencakup dua aktivitas
utama, yaitu sales and
trading services dan financial
services. Aktivitas-aktivitas
layanan sales and trading
mencakup brokerage,
marketmaking service,
metal cleaning services,
fisical custodian services,
bullion consignment sales,
gold coin sales, dan market
research report. Sebagai
market maker, bank bullion
menetapkan harga beli dan
harga jual bullion serta
memfasilitasi perdagangan
bullion untuk meningkatkan
likuiditas perdagangan
sehingga pasar bullion
menjadi lebih atraktif dan

kredibel. Bank Bullion
juga menyediakan jasa
penitipan fisik bullion serta
menyelesaikan tansaksi
mewakili investor.
Bank Bullion juga
menyediakan layanan
consignment sales, yaitu
menjual bullion dengan
mendapatkan komisi tertentu.
Selain itu, melakukan aktivitas
financial services, yang
mencakup dua kelompok
aktivitas, yaitu accepting
deposits dan lending
advances. Layanan accepting
deposits terdiri dari gold
saving deposits, gold fund
deposits, sovereign gold
bonds, paper gold bonds, gold
linked insurance and pension
product, gold acummulation
plan, dan structred gold
deposits. Sementara layanan
lending advances meliputi
loan against bullion, gold
project financing, interbank
lending, dan working capital
lending (Gambar-1).
Dengan demikian, Bank
Bullion tidak saja menerima

diterbitkan Pemerintah dapat
menghilangkan beberapa
risiko yang terkait dengan
emas fisik. Keuntungan yang
didapat adalah apresiasi
nilai asset terkait dengan
peningkatan harga emas,
imbalan bunga tiap tahun,
pembebasan pajak atas
capital gain jika obligasi
dimiliki hingga jatuh tempo (di
negara tertentu).
Satu lagi aktivitas lending
services yang dilakukan bank
bullion adalah gold project
financing. Perusahaanperusahaan pertambangan
emas yang melakukan
eksplorasi untuk mendapatkan
tambahan cadangan emas
atau melakukan ekspansi
penambangan emas dari
cadangan yang ada yang
membutuhkan tekonologi
tinggi dan pendanaan yang
besar. Ini dapat difasilitas
pendanaannya oleh Bank
bullion. Bank bullion akan
meminta jaminan bahwa
pembayaran angsuran akan
dilakukan sesuai dengan

Gambar 1. Model Bisnis Bank Bullion

simpanan emas, tetapi
juga meminjamkan emas,
dan memberikan layanan
sovereign gold bonds (SGBs).
Investasi pada SGBs yang

waktu yang ditetapkan.
Jaminan biasanya dalam
bentuk estimasi produksi
emas di masa yang akan
datang. Untuk memjamin
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tersedianya likuditas jangka
pendek, sesama Bank Bullion
bisa melakukan interbank
lending.
Potensi dan Produksi Bullion
di Indonesia
Indonesia memiliki kekayaan
sumber daya mineral dan
cadangan emas serta
pengalaman atau kompetensi,
baik dalam bidang eksplorasi
dan produksi emas maupun
dalam bidang perdagangan
dan investasi emas. Data
Badan Geologi tahun 2018
melaporkan bahwa sumber
daya tembaga mencapai
12,46 miliar ton, besi 12,08
miliar ton, emas primer 11,40
miliar ton, nikel 9,3 miliar ton,
perak 6,4 miliar ton, bauksit
3,30 miliar ton, dan timah
3,89 miliar ton. Sumber daya
emas melimpah di daerahdaerah seperti Sumatera,
Jawa, Kalimantan, hingga
Papua (Gambar-2).

mencapai 14,95 miliar ton
pada tahun 2019 dengan
kandungan logam emas
sebanyak 13,3 ribu ton.
Sedangkan cadangan
bijih emas (gold reserves)
sebanyak 3,5 miliar ton
dengan kandungan logam
emas sebanyak 4.600 ton
(Rudi Suhendar, 2019).
Jumlah tersebut merupakan
5 persen dari total cadangan
emas global, di bawah
Australia (10.000 ton), Rusia
(5.300 ton), Afrika (3.200 ton),
dan Amerika Serikat (3.000
ton).
Dalam 10 tahun terakhir
(2004-2014), produksi
emas Indonesia rata-rata
hanya mencapai 73,8 ton,
dengan produksi tertinggi
mencapai 143 ton di tahun
2005 (Kementerian ESDM,
indonesiainvestments.
com). Total produksi emas
Indonesia pada tahun 2019
diestimasi sekitar 180 ton
atau sekitar 5 persen dari

Gambar 2. Lokasi Tambang Emas di Indonesia

Sumber: intialamkimia.trade

Data terbaru dari Badan
Geologi Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) mengonfirmasi
total sumber daya emas
(gold reources) di Indonesia
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total produksi emas dunia.
Produksi emas Indonesia
berada di urutan 9 dunia di
bawah China (465,7 ton),
Russia (277 ton), Australia
(269,7 ton), Amerika Serikat

(200,4 ton), Peru (160 3 ton),
Afrika Selatan (164,5 ton),
Kanada (153,3 ton), dan
Meksiko (115,7 ton).
Setengah dari total produksi
emas Indonesia berasal dari
pertambangan Grasberg,
Papua dikelola oleh PT
Freeport Indonesia (FI), anak
perusahaan dari FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc
yang bermarkas di Amerika
Serikat (AS). FI sudah
didivestasi oleh pemerintah
Indonesia dan kini statusnya
menjadi anak perusahaan PT
Inalum (Persero). Pada tahun
2018, FI menghasilkan sekitar
6.065 ton konsentrat setiap
hari. Konsentrat ini terdiri dari
tembaga, emas dan perak
(Ika, 2021). Pertambangan
emas skala besar lainnya
adalah Tambang PT Newmont
Nusa Tenggara (kini berganti
menjadi PT Amman Mineral)
yang berlokasi di Nusa
Tenggara Barat. Tambang
ini mampu memproduksi
emas hingga 4,12 juta ons
emas pada akhir 2020. Satu
lagi perusahaan tambang
emas yang juga skala besar
adalah tambang emas
Pongkor kabupaten Bogor
dan tambang emas Cibaliung
Banten yang dikelola oleh PT
Antam Tbk (Persero). Pada
masa lalu, produksi emas
Antam bisa mencapai 3-4 ton
per tahun, kini turun menjadi
di bawah 2 ton pada tahun
2020 karena beberapa lahan
tambang memasuki fase
penutupan tambang.
Selain memiliki lahan
pertambangan emas, PT
Antam juga memiliki pabrik
pemurnian logam mulia
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berkapasitas sekitar 70 ton.
Pabrik ini juga menyerap
bahan baku emas dari
berbagai perusahaan tambang
untuk dimurnikan. Kapasitas
smelter yang dimiliki Antam
juga digunakan untuk
memproses bahan baku emas
yang diimpor Antam untuk
dijadikan emas batangan
dengan kualitas (bullion)
standar LBMA sehingga
dapat diekspor kembali untuk
diperdagangkan di pasar
emas global. PT Antam
mengonfirmasi penjualan
emas Antam saat ini
mencapai 21,8 ton. Antam
kini menjadi anak perusahaan
holding pertambangan MIND
ID, sehingga sinergi dengan
PT Freeport Indonesia dapat
mengoptimalkan dalam
pemanfaatan cadangan
untuk meningkatkan produksi
emas Antam. Pada tahun
2019, PT Freeport Indonesia
memproduksi sebanyak
863.000 ounce emas, setara
24.465 kilogram emas.

Singapura, Australia, Jepang,
dan Korea Selatan, untuk
mengisi kesenjangan pasokan
emas dalam negeri dan
juga untuk meningkatkan
nilai tambah logam mulia
itu sendiri melalui proses
sertifikasi LBMA. Kementerian
Perdagangan (Kemendag)
mencatat, impor bahan baku
emas dengan harmonized
system (HS) Codes 71081210
meningkat dalam 5 tahun
terakhir dari semula US$817
juta pada 2016 menjadi
US$1,8 miliar di tahun 2020.
Bahan baku emas dengan
HS Code 71081210 tersebut
terdiri atas dalam bentuk
bongkah, ingot dan batang
tuangan. Aktivitas impor ini
mengindikasikan selain boros
devisa, kekayaan cadangan

untuk mempertahankan nilai
kekayaan mereka dalam
jangka panjang. Di mata
investor, emas merupakan
komoditi yang tidak punya
efek inflasi (zero inflation
effect) dan aset yang save
haven. Di bursa berjangka,
emas dijadikan barang
dagangan dalam aktivitas
kontrak futures. Bahkan
negara-negara di zona Arab
menjadikan emas (dinar)
sebagai nilai mata uang
mereka. Karena keunikan dari
emas, pergerakan harga emas
memiliki pola yang berbeda
dengan harga instrumen lain
di pasar uang, pasar modal
maupun pasar komoditi.
Dalam jangka panjang tren
harga emas terus meningkat
(Gambar-4).

Gambar 4. Perkembangan Harga Emas di Indonesia, 2001-2019

Potensi Pasar Bullion di
Indonesia
Maraknya aktivitas
masyarakat melakukan
transaksi jual beli emas,
serta menabung dan
menginvestasikan emas
untuk berbagai keperluan,
baik melalui PT Pegadaian
(Persero) maupun bank-bank
syariah, mengindikasikan
tingginya tingkat permintaan
dan likuiditas perdagangan
emas di Indonesia. Di sisi lain,
Indonesia juga melakukan
kegiatan importasi bahan
baku emas dari sejumlah
negara seperti Hong Kong,

Sumber: goldprice.org

emas Indonesia belum diolah
secara optimal.
Emas merupakan komoditi
yang unik, selain karena
kemudahan dalam
mendapatkannya, juga
harganya terus meningkat
dari tahun ke tahun dan
nilainya relatif stabil dalam
jangka panjang. Kalaupun
ada fluktuasi, hanya untuk
waktu tertentu sehingga emas
banyak digunakan masyarakat

Emas yang diperdagangkan
secara global memiliki
spesifikasi tertentu, baik dari
segi kadar maupun berat
dan persyaratan-persyaratan
tertentu yang harus dipenuhi
oleh produsen emas. Emas
yang dapat diperdagangkan
di pusat-pusat pasar emas
global adalah emas yang
telah disertifikasi oleh London
Bullion Market Association
(LBMA). Di Indonesia,
hanya emas produksi pabrik
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pemurnian logam mulia
(refinery) PT Antam Tbk.
yang bisa diperdagangkan
di bursa emas global karena
sudah tersertifikasi oleh
LBMA dengan kadar 99,99
persen. Sedangkan emas
yang diproduksi beberapa
pabrikasi atau pemurnian
logam mulia (refinery) milik
swasta belum tersertifikasi
oleh LBMA seperti PT Untung
Bersama Sejahtera (UBS), PT
King Halim (KH), PT. Emas
Optimasi Abadi (EOA), PT
Sinergi Digital Global Mulia,
dan PT Hartono Wira Tanik
(HWT). Untuk memenuhi
kualitas LBMA, banyak sekali
persyaratan teknis yang harus
dipenuhi, diantaranya bahan
baku tidak boleh berasal dari
hasil penambangan ilegal
atau perusahaan tambang
yang tidak mematuhi prinsip
penambangan yang benar.
PT Antam (Persero)
Tbk melakukan trading
dengan counter party
yang merupakan Bullion
Bank di Singapura serta
melakukan trading dengan
perusahaan Kontrak Karya
(KK) di dalam negeri yang
selama ini telah melakukan
pemurnian logam mulia di
refinery milik Antam melalui
Unit Bisnis Pengolahan dan
Pemurnian Logam Mulia. Tiga
pabrik pengolahan emas ini
menghasilkan kualitas dan
ukuran emas yang berbeda.
Emas Antam memiliki kualitas
yang lebih tinggi karena
merupakan satu-satunya yang
certified by London Bullion
Market Association (LBMA) di
Indonesia (Ika, 2021). Dengan
sertifikasi ini LM Antam bisa
diperdagangkan di Over the
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Counter (OTC) market global.
Dari sisi aktivitas
perdagangan emas global,
Indonesia masih jauh
tertinggal dibandingkan
dengan berberapa negara
ASEAN seperti Hongkong,
Singapura dan India
(Hemavathy, 2020). Negaranegara memiliki bank bullion
yang aktif memperdagangkan
emas dan perak di pasar
emas global yang berpusat
di London (Loco London
Market). Bank bullion di
negara-negara ini telah
menjadi members di LBMA.
Loco London Market ini
bukan bursa sekunder,
melainkan Over-The-Counter
(OTC) di bawah naungan
London Bullion Market
Association (LBMA) dan
diawasi oleh Bank of England
(BoE). Loco London Market
dapat melayani beberapa
tujuan transaksi seperti
hedging, investasi, dan
spekulasi. Sebagian besar
anggotanya adalah bank-bank
internasional atau bullion
dealer dan sejumlah refiner
raksasa.
Di Indonesia, porsi emas
murni dalam cadangan
devisa Bank Indonesia masih
sangat sedikit, hanya US$4,96
miliar atau 3,7 persen dari
total cadangan devisa Bank
Indonesia sebesar US$135
miliar pada akhir Juli 2020
(finansial.bisnis.com). Jumlah
itu setara dengan 78,5 ton
atau 2,5 juta troy ounce
(Satu troy pon seberat 5760
grain atau sekitar 373.24 g).
Dengan cadangan devisa
yang kini menyentuh rekor
tertinggi sepanjang sejarah,

ada ruang yang cukup bagi
BI untuk mengoleksi emas
lebih banyak, sebagaimana
juga Bank sentral negara lain
seperti China, India, Rusia,
dan Turki, saat harga emas
sedang rendah. Namun,
menurut Gubernur BI Perry
Warjiyo, penanaman cadangan
devisa yang dilakukan oleh
bank sentral juga selalu
mengedepankan asas-asas
likuiditas dengan memastikan
kebutuhan impor dan
pembayaran utang luar negeri
pemerintah terjamin, serta
masalah keamanan (finansial.
bisnis.com).
Ekosistem Perdagangan Emas
di Indonesia
Transaksi emas di Indonesia
dapat dipetakan berdasarkan
3 kelompok. Pertama, pabrik
pemurnian logam mulia yang
dalam hal ini Logam Mulia
PT Antam Tbk (Persero).
Kedua, layanan jasa gadai,
dalam hal ini PT Pegadaian
(Persero), dan Bank Syariah
Indonesia (BSI). PT Antam
menerima bahan baku emas
dari perusahaan tambang KK
dan swasta untuk digabung
dengan milik Antam sendiri
untuk dimurnikan di refinery
Logam Mulia Antam.
Spesialisasi Antam adalah
memproduksi dan menjual
bullion. Namun, Antam juga
menjual emas dalam cetakan
ukuran kecil di bawah 1
kg (0,5 gram hingga 500
gram) untuk kebutuhan
dalam negeri. Antam juga
mengimpor bahan baku emas
untuk kemudian diproses
menjadi emas kualitas LBMA
untuk diekspor lagi (Ika, 2021).

Fokus
Sementara PT Pegadaian
memiliki 3 (tiga) jenis
layanan, yaitu gadai emas,
cicilan emas, dan tabungan
emas. Gadai Emas adalah
pemberian kredit dengan
sistem gadai yang diberikan
ke seluruh golongan nasabah
untuk kebutuhan konsumtif
maupun produktif dengan
jaminan emas, baik emas
batangan maupun emas
perhiasan. Nasabah tidak
perlu membuka Rekening
Bank, melainkan menerima
pinjaman dalam bentuk
tunai atau transfer ke
rekening bank, sedangkan
pelunasannya dapat dilakukan
setiap saat. Berbeda dengan
gadai emas, cicilan emas
adalah kredit untuk membeli
emas batangan dengan
mencicil. Sedangkan tabungan
emas pegadaian adalah
layanan penitipan saldo
emas yang memudahkan
masyarakat untuk
berinvestasi emas. Nasabah
dapat melakukan transfer
ke rekening Tabungan Emas
mulai dari 0,1 gram. Order
cetak emas dapat dilakukan
mulai dari kepingan 1 gram.
Nasabah dapat melakukan
buyback mulai dari 1 gram,
bahkan dapat melakukan
pembelian Tabungan Emas
(top up) mulai dari 0,01 gram.
Sama halnya dengan layanan
PT Pegadaian, Bank Syariah
Indonesia -yang merupakan
penggambungan dari
beberapa bank syariah milik
pemerintah, juga melakukan
layanan yang serupa, yaitu
gadai emas dan cicilan
emas. Cicil Emas merupakan
fasilitas yang disediakan
oleh BSI untuk membantu

para nasabah BSI yang
Urgensi Kehadiran Bank
ingin memiliki emas berupa
Bullion di Indonesia
lantakan (batangan) dengan
Rantai pasokan (supply
cara cicilan. Sedangkan
chain) emas adalah jaringan
pembiayaan ‘Qardh Beragun
bisnis emas mulai dari
Emas’ adalah pembiayaan
penambangan, produksi
yang menggunakan akad
hingga distribusi emas ke
qardh dengan agunan berupa
pembeli akhir, baik dalam
emas yang diikat dengan
negeri maupun luar negeri
akad rahn, dimana emas
(ekspor). Sumber bahan baku
yang diagunkan disimpan
emas dipasok oleh industri
dan dipelihara oleh Bank
primer (ekstraksi bahan baku
selama jangka waktu tertentu.
mineral), baik yang berstatus
Berdasarkan data sementara
perusahaan KK, maupun IUP,
yang diperoleh dari Antam,
IUPK, serta IPR dan PETI.
Pegadaian, dan BSI, total
Perusahaan dalam industri
transaksi emas di Indonesia
primer ini setiap tahun
mencapai 79,48 ton senilai
mengekspor granulla 30 ton
Rp43,92 triliun. Sebagian
dan emas batangan 5 ton.
besar transaksi di Pegadaian,
Volume ekspor emas
yaitu 71,34 ton senilai Rp39,5
batangan tahun 2020
triliun (Tabel 1). Bila dilihat
dari jenis layanan, maka yang mencapai sekitar 44 ton,
dimana 32,66 ton diantaranya
terbanyak adalah produk
merupakan produksi Antam.
gadai emas, yaitu 63,93 ton
senilai Rp36 triliun.Transakasi Produsen perhiasan juga
melakukan impor emas
emas di BSI masih sangat
batangan 5 ton dan emas
sedikit, hanya sekitar 10
perhiasan 34 ton, lalu
persen.
Tabel 1. Transaksi Emas di Indoensia

*Nasabah aktif gadai dan Cicil Emas, artinya kreditnya masih aktif
** Nasabah aktif Tabungan Emas, artinya masih memiliki saldo minimal 0,01 gram dan
nasabah yang baru membuka akun dalam 12 bulan terahir.
***Transaksi 20 ton (jual), termasuk kepada/milik pegadaian (Gerai 24) dan BSI.
Sumber : Pegadaian, BSI, Antam, 2021.
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diproses dan diekspor lagi
sebanyak 40 ton dan dijual ke
toko-toko ritel dalam bentuk
emas perhiasan sebanyak
28 ton. Diperkirakan setiap
tahun Indonesia mengimpor
70 ton emas dan mengekspor
84 ton emas atau net 14 ton
emas. Ini belum termasuk IPR
dan PETI yang diperkirakan
sebanyak 105 ton (Tabel-2).
Keberadaan Bank Bullion
dengan berbagai aktivitasnya
akan memperbaiki kualitas
value chain emas. Ekspor
granulla dan emas batangan
yang selama ini mencapai 35
ton per tahun yang dilakukan
industri primer dapat ditahan
di dalam negeri sehingga bisa

industri primer dapat diolah
oleh refinery dalam negeri
sehingga akan menghemat
devisa, setidaknya sebanyak
66 ton emas (35 ton +
31 ton). Pasokan emas
perhiasan akan meningkat
sehingga bisa mengisi
kebutuan permintaan di
toko-toko emas. Sementara,
penghentian ekspor emas
akan menambah deposit di
bank bullion Indonesia. Untuk
mengurangi tekanan impor
bullion yang dilakukan bank
bullion, para ada upaya untuk
mendorong perusahaanperuahaan pertambangan
melakukan eksplorasi dan
mengoptimalkan pemanfaatan

Gambar 5. Estimasi Supply Chain Emas Indonesia

Sumber : PKSK, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

dipasok ke pabrik pemurnian
logam mulia (industri
sekinder). Proses ini akan
mendorong refinery LM Antam
ke kapasitas penuh (70 ton
emas). Antam sendiri tidak
perlu lagi mengimpor emas,
karena kebutuhan refinerynya
dapat dipasok oleh industri
primer dalam negeri.
Pengakhiran ekspor granula
dan emas batangan oleh
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cadangan emas yang ada.
Merujuk pada potensi sumber
daya emas, dan sebagai
upaya mendorong terciptanya
nilai tambah bagi perekonomi,
dirasa perlu dibentuk bank
bullion. Bank bullion yang
akan didirikan pemerintah
diharapkan menjalankan
beberapa peran penting dalam
ekosistem penambangan
dan perdagangan emas di

Indonesia. Beberapa peran
Bank Bullion antara lain :
gold deposit & lending, gold
transaction, market depening,
gold transaction benchmark,
global market brokerage,
market making, dan foreingn
direct investment. Bank
Bullion memberikan layanan
pembiayaan dan perdagangan
di pasar bullion, bertindak
sebagai sarana untuk
memperlancar transaksi
emas, menjadi pilar utama
dalam mendorong penguatan
tata kelola dan pendalaman
pasar emas dalam negeru,
membantu investor untuk
mendapatkan layanan dan
benchmark transaksi emas
sesuai standar internasional.
Peran lain dari Bank Bullion
adalah bertindak sebagai
perantara di pasar bullion
global dan memfasilitasi
interaksi antara berbagai
peserta di sepanjang rantai
nilai bullion, bertindak
sebagai pembentuk harga
emas dalam pasar grosir
emas dan perak OTC (dalam
bentuk spot, forwards dan
option emas dan perak)
di bursa berjangka, serta
mendorong masuknya
investasi asing untuk
berinvestasi pada kegiatan
pertambangan dari hulu
hingga hilir seperti teknologi
penambangan, perluasan
kapasitas smelter (refinery),
power plan, dan lain-lain.
Namun, sebagaimana praktik
Bank Bullion di beberapa
negara, ada beberapa faktor
yang harus diperhatikan
dalam membentuk Bank
Bullion. Paling tidak ada 4
(empat) faktor risiko utama,
yaitu cutomer fokcus factor,

Fokus
risk management factor,
product flexibility factor, dan
regulatory factor. Beberapa
tantangan dari faktor
customer focus antara lain
: (i) apakah bank bullion
mampu melayani pembiayaan,
penjualan, dan perdagangan
yang terkait dengan produk
jasa emas? (ii) apakah Bank
Bullion dapat bertindak
sebagai perantara antar
konsumen, (iii) apakah Bank
Bullion dapat menjadi media
informasi bagi pelanggan
terkait investasi yang efektif
dan manajemen risiko, dan
(iii) apakah regulasi Bank
Bullion cukup fleksibel untuk
meningkatkan partisipasi
retail?.
Dari sisi fleksibilitas produk,
tantangannya adalah apakah
penyiapan pendirian Bank
Bullion melalui kajian dan
diskusi yang matang?
apakah ada road map
yang cukup longgar untuk
memantapkan proses
pendirian dan implementasi
Bank Bullion. Dari sisi
regulasi, tantangannya adalah
apakah regulasi perbankan
dan sektor keuangan saat ini
cukup mendukung atau perlu
dibuatkan regulasi baru yang
bisa jadi memakan waktu
cukup lama karena harus
bersentuhan dengan regulasi
lain yang terkait (perbankan,
Bank Indonesia, OJK, sektor
keuangan, stabilitas system
keuangan, pertambanan,
perpajakan, dll). Terakhir, dari
sisi manajemen risiko, apakah
Bank Bullion bisa memitigasi
risiko likuiditas, yang akan
meningkat ketika jumlah asset
tidak sesuai dengan jumlah
pembiayaan yang diberikan

perusahaan. Risiko lain adalah
interest rate mismatch, yang
terjadi karena perubahan suku
bunga yang mempengaruhi
laba rugi perusahaan. Selain
itu, risiko default, dimana
peminjam gagal membayar
kewajiban terhadap bank. Ada
juga risiko pasar, yang terjadi
seiring dengan perubahan
harga emas. Terakhir risiko
operasional, yang muncul
ketika terjadi fraud, employee
error dan system failure.
Penutup
Setidaknya ada 4 (empat)
faktor utama yang
menentukan perlu tidaknya
Indonesia memiliki Bank
Bullion. Pertama, dari
sisi potensi resource dan
cadangan emas yang dimiliki
Indonesia. Mengingat
Indonesia merupakan negara
yang memiliki resource dan
cadagangan emas cukup
besar, serta beberapa
perusahaan tambang
emas skala besar sedang
melakukan eksplorasi
penambangan dan ekspansi
produksi emas, maka dari
sisi gold resource and
reserve, rencana pendirian
Bank Bullion di Indoensia
cukup beralasan. Kedua,
dari sisi komptensi refynary.
Indonesia memiliki refinery
milik PT Antam (Persero)
Tbk yang berstandar LBMA,
yang berarti ada kepastian
produksi bullion di Indonesia
dengan jaminan bahan baku
dari perusahaan-perusahaan
tambang skala besar, maka
faktor pendukung rencana
pendirian Bank Bullion di
Indonesia semakin kuat.

Ketiga, dukungan ekosistem
Bank Bullion. Sumber daya
emas dana candangan emas,
serta rifynery bersertifikat
LBMA, perdagangan logam
mulia di PT Pegadaian dan
BSI, serta budaya masyarakat
untuk menyimpan dan
investasi emas batangan,
merupakan eksosistem yang
mendukung berperanya
Bank Bullion di Indonesia.
Keempat, bisnis proses dari
Bank Bullion itu sendiri,
apakah menjalankan fungsi
sebagaimana yang diperankan
oleh Bank Bullion benchmark.
Bank Bullion harus mampu
melayani pembiayaan,
penjualan, dan perdagangan
emas. Bank bullion harus
mampu bertindak sebagai
perantara yang efektif dan
menjadi media informasi
bagi pelanggan terkait
investasi dan pengelolaan
risiko. Aktivitas Bank Bullion
tidak hanya terbatas pada
layanan trading dan clearing,
tetapi juga working capital
lending, services for mining
companies, gold project
financing, distribution and
logostics, physical trading,
dan interbank lending.
Efektivitas Bank Bullion di
Indonesia juga ditentukan
oleh dukungan regulasi.
Bila Bank Umum yang
ditunjuk sebagai Bank
Bullion, misalnya Bank
Rakyat Indonesia atau
BSI, maka pemerintah
perlu merevisi ketentuan
dalam UU Perbankan yang
tidak membolehkan bank
memperdagangkan komoditi.
Bila lembaga keuangan bukan
bank (misalnya PT Pegadaian)
yang akan ditunjuk atau
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diberi izin untuk berperan
sebagai bank bulllion
Indonesia atau membentuk
bank investasi (investment
bank) yang berperan
sebagai universal bank,
maka dibutuhkan regulasi
baru untuk menjadi payung
hukumnya. Mengingat saat ini
pemerintah sedang menyusun
RUU Omnibus Law Penguatan
dan Pengembangan Sektor
Keuangan (P2SK), maka
regulasi terkait pendirian dan
pengawasan bullion bank
dapat diakomodasi dalam
RUU P2SK.
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Mengingat belum ada bank
dan lembaga keuangan bukan
bank yang berpengalaman
sebagai Bank Bullion, maka
pendirian bank bullion
Indonesia sebaiknya
diimplementasikan secara
bertahap dengan road
map yang lebih longgar.
Tahap I, penguatan bisnis
hulu pertambangan dan
industri hilir (pabrikasi)
untuk memastikan kapasitas
pasokan bullion dalam jangka
panjang. Pada tahap ini
pemerintah juga perlu mereviu
semua regulasi dan kebijakan

terkait pertambangan mineral
khususnya emas. Tahap
berikut, penyiapan regulasi,
pemantapan peran otoritas
(pemerintah, BI, OJK, dan
Bappepti), penetapan model
bisnis. Tahap III, penunjukan
beberapa Bank Umum untuk
berperan sebagai Bank Bullion
dalam periode pilot project.

Fokus

Investasi di Sektor Keuangan Syariah:
Antara Literasi dan Janji Surgawi
Afif Hanifah4 dan Tuti Sariningsih Budi Utami5

T

idak pernah terlintas
di benak siapapun
bahwa berinvestasi di
sektor keuangan, terutama
di keuangan syariah, investor
berharap untuk mendapatkan
kerugian atau bahkan
zonk! Namun akhir-akhir
ini kenyataan membuktikan
hal yang sebaliknya. Tak
terelakkan bahwa investasi
syariah memang memiliki
daya tarik tersendiri di negara
dengan penduduk keempat
4
5

terbesar di dunia dengan
populasi penganut agama
Islam terbesar di dunia ini
(Diamant, 2019). Azizah
(2021) mengungkapkan bahwa
terdapat beberapa kasus
penipuan berkedok investasi
syariah, diantaranya E-Dinar
Coin Cash (EDCCash) dan
Kampung Kurma.
EDCCash menggunakan skema
perdagangan asset berupa
uang kripto menggunakan
platform untuk menambang

asset digital yang sedianya
bisa digunakan sebagai
alat pembayaran (Azizah,
2021). Perusahaan ini juga
menggunakan terminologi
koin yang banyak digunakan
oleh negara-negara dengan
mayoritas penduduk beragama
Islam untuk menarik minat
investor yang memiliki
kecintaan dan semangat
(ghirah) ketertarikan terhadap
budaya dan kebiasaan negaranegara asal agama tersebut.

Peneliti Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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Investor cukup menyetorkan
sejumlah uang untuk ditukar
dengan koin yang nantinya
dapat dijadikan sebagai
alat pembayaran. Selain itu,
perusahaan EDCCash juga
menjanjikan keuntungan
hingga 0,5% per hari atau
15% per bulannya. Sebagai
tambahan, apabila berhasil
merekrut orang lain untuk
bergabung, investor aktif
tersebut akan memperoleh
koin tambahan yang dapat
ditukarkan setiap saat ke
perusahaan. Yang terjadi
kemudian adalah sebaliknya,
keuntungan yang menggiurkan
tersebut hanyalah janji manis,
sedangkan penukaran koin
pun juga tidak dapat dilakukan
setiap saat sebagaimana janji
di awal. Akibatnya lebih dari 57
ribu orang yang terjebak dalam
skema ini dan kehilangan uang
yang telah diinvestasikannya.
Di sisi lain, investasi syariah
Kampung Kurma (Indraini,
2021) juga menjanjikan
investasi surgawi dengan
menjual lahan kavling dan
iming-iming bonus sebuah
pohon kurma, pohon
yang lekat dengan umat
muslim, untuk masingmasing kavling. Kampung
Kurma sendiri menjanjikan
untuk membangun wilayah
perkebunan kurma dengan
berbagai fasilitas dengan
nuansa Islami dan konsep
yang berlabel syariah. Ternyata
diketahui bahwa perusahaan
tersebut tidak memiliki izin
operasional dan lahan kavling
yang dijual tidak sesuai
dengan perjanjian. Pada
akhirnya, sebanyak 2000 orang
menjadi korban investasi
bodong berkedok syariah
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tersebut.
Tidak kalah menariknya
dengan skema investasi Ponzi
yang dijalankan oleh First
Travel, perusahaan travel
umroh yang menjanjikan
perjalanan menuju ke tanah
suci umat Islam dengan harga
yang murah (Indraini, 2021).
Skema Ponzi ini dijalankan
dengan memberikan paket
umroh dengan harga jauh di
bawah harga rata-rata biro
perjalanan umroh lainnya yang
kemudian kekurangannya
ditutup dengan jemaah umroh
lainnya yang mendaftar
selanjutnya. Pada akhirnya,
perusahaan tersebut kesulitan
untuk memberangkatkan
Jemaah-jemaah berikutnya
karena keterbatasan dana dan
direktur utamanya.
Dari ketiga contoh kasus di
atas, banyak investor yang
tergiur dengan investasi
bodong berkedok syariah
karena embel-embel
dan iming-iming syariah
dan nuansa Islami yang
membungkusnya. Hal ini
ditambah pula dengan
eksploitasi simbol-simbol
dan identitas keagamaan
yang dekat dengan kehidupan
sehari-hari umat muslim
di Indonesia. Selain itu,
marketingnya biasa melibatkan
tokoh-tokoh agama terkemuka
yang belum tentu paham
bisnisnya. Keuntungan yang
relatif lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan investasi
lainnya yang sejenis maupun
investasi yang relatif baru
serta budaya FOMO (Fear
of Missing Out) menjadikan
investor yang tertarik lebih
memilih untuk terjun langsung

tanpa melihat dan melakukan
due diligent terlebih dahulu
secara lebih detail terhadap
proses bisnis maupun risiko
investasi ‘syariah’ tersebut.
Di sisi lain, literasi penduduk
Indonesia mengenai investasi
juga tergolong masih rendah.
Survei Nasional Literasi dan
Inklusi Keuangan (SNLIK; OJK,
2020) 2019 yang dilakukan
oleh OJK mencatat angka
indeks literasi keuangan
penduduk Indonesia sebesar
38,03%. Hal ini berarti bahwa
dari 12.773 responden yang
tersebar di 34 provinsi dan 67
kota/kabupaten di Indonesia,
hanya sekitar 38%-nya
yang memiliki pemahaman
keuangan yang tergolong
baik. Hal ini tentunya menjadi
salah satu PR pemerintah
dalam meningkatkan literasi
keuangan masyarakat.
Kebutuhan Investasi Syariah
bagi Masyarakat
Bukan suatu rahasia lagi
bahwa Indonesia adalah
negara dengan populasi
penduduk muslim terbesar
di dunia. Dengan mayoritas
penduduk muslim ini tentunya
keberadaan investasi syariah
banyak diharapkan oleh
masyarakat sebagai pilihan
investasi selain investasi
konvensional yang sudah ada.
Hal tersebut tentunya sangat
membuka peluang investasi
syariah dapat berkembang
pesat di negara kita. Namun
demikian, sebagian orang
masih cenderung ragu-ragu
untuk melakukan investasi
dengan berbagai dalih: apakah
aman, apakah dananya
halal, dari mana sumber
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keuntungannya, bagaimana
penyaluran dan perputaran
dananya, atau apakah sesuai
ajaran syariah?
Pada dasarnya tujuan
investasi antara syariah
dan konvensional tidak
jauh berbeda, yaitu untuk
memperoleh keuntungan
secara finansial berupa tingkat
imbal hasil yang setinggitingginya. Namun demikian, di
dalam pengelolaan investasi
syariah harus memperhatikan
kesesuaian dan pakem-pakem
dalam prinsip syariah, selain
mempertimbangkan prinsipprinsip investasi secara
umum. Di dalam syariah
harus dipastikan unsur-unsur
investasinya bersifat halal,
tidak mengandung riba, jelas
dan transparan. Hak dan
kewajiban antara pengelola
dan nasabah harus jelas
pada perjanjian awal (akad)
berdasarkan kesepakatan
bersama, termasuk jelas
dalam hal sumber keuntungan
investasinya.
Lebih rigid? Pastinya iya.
Tapi apakah hal tersebut
sudah menjamin tidak ada
tawaran-tawaran investasi
bodong di industri syariah
ini? Tentu saja tidak. Ternyata
banyak oknum-oknum yang
memanfaatkan gap antara
rendahnya tingkat literasi
keuangan masyarakat dengan
tingginya fanatisme agama.
Banyak penawaran investasi
bodong yang mengedepankan
informasi bahwa investasi
tersebut sangat syariah yang
utamanya menyasar segmen
masyarakat dengan fanatisme
tinggi. Ketertarikan masyarakat
karena embel-embel syariah

yang diusung, berakibat pada
tidak diindahkannya nilai hasil
investasi yang ditawarkan
masuk akal atau tidak dan
juga tidak terpikirkan akan
adanya risiko investasi ke
depannya.
Perangkat Penegakan Hukum
dan Perlindungan Konsumen
Dengan makin maraknya
upaya penipuan berkedok
investasi dengan embelembel syariah dan nuansa
Islami, perlu perangkat
penegak hukum yang
informatif sekaligus tegas
dalam menindak kasuskasus penipuan semacam
ini. Hal ini untuk menghindari
jatuhnya korban yang semakin
banyak serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat
dalam berinvestasi di
sektor keuangan syariah di
Indonesia. Untuk menjawab
tantangan ini, dibentuklah
Satgas Waspada Investasi
yang merupakan gabungan
beberapa kementerian dan
lembaga.
Satuan Tugas Penanganan
Dugaan Tindakan Melawan

Hukum di Bidang Penghimpunan
Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi di
Indonesia dibentuk berdasarkan
Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
No. 1/KDK.01/2016 tanggal
1 Januari 2016. Satuan
Tugas Waspada Investasi ini
merupakan hasil kerja sama
beberapa instansi terkait
yang meliputi regulator dan
penegak hukum di Indonesia.
Regulator yang terlibat di
antaranya OJK, Kementerian
Perdagangan (Kemendag),
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Kemenkop & UKM),
dan Kementerian Komunikasi
dan Informasi (Kemenkominfo).
Di sisi lain, penegak hukum
yang tergabung dalam Satgas
Waspada Investasi ini adalah
Kejaksaan dan Polri. Hingga
saat ini, Satgas Waspada
Investasi telah mengidentifikasi
beberapa entitas yang
menawarkan opsi investasi
ilegal di Indonesia dengan
harapan dapat memberikan
informasi kepada masyarakat
untuk selalu waspada dalam

Tabel 1. Entitas yang menawarkan investasi ilegal

Sumber : Satgas Waspada Investasi
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melakukan investasi di sektor
keuangan.
Dari tabel 1 di atas, dapat kita
lihat bahwa cukup banyak
modus penipuan yang secara
umum digunakan dalam
menjaring investor. Untuk
menghindari terjebak dalam
entitas tak berizin seperti
tabel di atas, para calon
investor diharapkan mengecek
daftar perusahaan manajemen
investasi yang resmi terdaftar
atau berizin yang diterbitkan
oleh lembaga terkait sebelum
memutuskan untuk melakukan
investasi.
Di sisi lain, dari Gambar 1
di bawah ini kita juga dapat
melihat betapa besar kerugian
yang dialami oleh para
investor yang terjerat kasus

investasi bodong di Indonesia.
Hal ini dapat menyebabkan
hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap
instrumen-instrumen investasi
lainnya. Apabila dilihat
lebih detail, karakteristik
dan modus yang digunakan
biasanya berulang dan
cukup mudah diketahui, asal
para investor teliti. Satgas
Waspada Investasi juga selalu
berpesan agar berinvestasi
berpedoman pada “legal”
dan “logis” dalam laman
websitenya.
Literasi adalah Kunci
Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan ketika
akan mulai berinvestasi,

Gambar 1. Data Kasus Investasi Bodong di Indonesia

khususnya bagi investor yang
menginginkan untuk masuk
ke instrumen investasi syariah
sebagai jalan memperoleh
keuntungan dan meraih
berkah pahala. Mike dalam
Rachmayanti (2021) dan
Satgas Waspada Investasi
(n.d.) mengungkapkan hal-hal
yang harus diwaspadai dan
beberapa tips agar terhindar
dari investasi bodong sebagai
berikut.
Agar tidak mudah terjebak
maupun tergiur dengan
keuntungan yang tinggi tanpa
kerja keras. Perlu diperhatikan
bahwa keuntungan yang
tinggi, apalagi yang tidak
masuk akal, biasanya diikuti
juga dengan risiko yang tinggi
pula.
Berhati-hati terhadap slogan
marketing “demi kepentingan
umat”. Apalagi apabila ada
tambahan testimoni para
pemuka agama dan membawa
ayat-ayat dalam kitab suci
sebagai pembenaran.
Selain itu, perlu berhati-hati
pula terhadap kemungkinan
tawaran kuntungan akibat
merekrut orang agar ikut
bergabung berinvestasi.
Perlunya menghindari
promotor/influencer/orang
yang turut mempromosikan
produk investasi tersebut
namun tidak dapat
menjelaskan dengan lengkap
mengenai produk investasi
yang dia promosikan.

Sumber : Satgas Waspada Investasi
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Calon investor perlu
mencari tahu produk
sejenis di pasaran untuk
membandingkan antara
satu produk dengan produk
lainnya.
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Perlindungan Konsumen Fintech untuk
Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi
Tri Achya Ngasuko6

K

ita sering mendengar
dan membaca bahwa
segala hal di dunia ini
tidak ada yang abadi kecuali
perubahan itu sendiri. Maka
dari itu sudah sewajarnya
kita sebagai manusia
harus selalu berubah dan
beradaptasi menyesuaikan
dengan perkembangan
zaman. Demikian juga dalam
sektor keuangan. Saat ini
kita sedang diharapkan
pada suatu era teknologi
informasi yang hampir
kita mustahil untuk tidak
6

bersinggungan dengannya
dalam kehidupan sehari-hari,
salah satunya adalah dalam
hal pemanfaatan produk
keuangan. Saat ini teknologi
juga merangsek cepat di
sektor keuangan. Sektor
keuangan berakselerasi cepat
seiring dengan hadirnya
dunia digital. Publik tentunya
berharap bahwa layanan di
sektor keuangan semakin
cepat dan efisien dan dalam
waktu yang bersamaan aman
untuk digunakan. Selama
ini produk layanan di sektor

keuangan yang paling dekat
adalah produk perbankan
sehingga sektor perbankan
diharapkan bertransformasi
paling awal. Namun demikian,
sejatinya produk layanan di
sektor keuangan harusnya
tidak berhenti pada sektor
perbankan, namun juga harus
diikuti di sektor lain seperti
pasar modal, asuransi, dan
lain-lain. Transformasi digital
menuntut semua sektor
keuangan untuk mengubah
pola pengelolaan dan
operasional yang dilakukan

Peneliti Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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dari yang sebelumnya
dilakukan secara traditional
menjadi lebih maju dengan
memanfaatkan teknologi.
Telah banyak penelitian yang
mengaitkan antara sektor
keuangan dan pertumbuhan
ekonomi. Brandl (2002)
menyatakan bahwa sektor
keuangan memiliki peran
strategis dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Sektor keuangan
yang berkembang dengan
baik akan mendorong
kegiatan ekonomi; Sebaliknya,
perkembangan sektor
keuangan yang buruk akan
menyebabkan perekonomian
menghadapi kendala
likuiditas untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Jauh sebelumnya,
Dornbusch & Reynoso
(1989) juga menyatakan
bahwa suatu negara akan
berhasil mencapai tujuan
pembangunan ekonominya
jika sektor keuangannya
berkembang. Perkembangan
sektor keuangan dapat
dilihat dari kemampuannya
menyediakan simpanan yang
cukup untuk tujuan investasi
pembangunan serta dalam
mengatasi masalah seperti
pembiayaan, inflasi dan
dampak defisit anggaran
terhadap pertumbuhan
ekonomi. Melihat keterkaitan
antara sektor keuangan
dan pertumbuhan ekonomi
tersebut, maka kehadiran
dunia digital di sektor
keuangan harusnya semakin
mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi. Hal ini terlihat dari
kajian Sahay dkk dari IMF
di 2021 yang melakukan
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penelitian kepada 52
negara berkembang dalam
kurun waktu 2011-2018
menemukan bahwa dunia
digital berhubungan positif
dengan pertumbuhan PDB
per kapita. Xie, dkk (2021)
juga melakukan kajian sejenis
dengan sampel 30 propinsi
di China dalam kurun waktu
2011 sampai dengan 2018
dan berkesimpulan bahwa
perkembangan keuangan
digital telah mendorong
pertumbuhan ekonomi secara
signifikan.
Di sisi lain, industi fintech
yang mendominasi adalah
industri fintech payment
dan fintech lending dengan
besaran berturut-turut 38%
dan 31% (Statista, 2021).
Tanpa mengecilkan industri
fintech lainnya, upaya
perlindungan konsumen harus
memberikan focus yang
lebih besar kepada industri
ini. Setelah melihat bahwa
transformasi digital di sektor
keuangan akan mendorong
pertumbuhan ekonomi,
tentunya untuk sustainability
atas kontribusi sektro fintech
terhadap pertumbuhan
ekonomi patut untuk kita
lihat lagi sejauh mana para
konsumen fintech terlindungi.
Artikel ini bertujuan melihat
sejauh mana perkembangan
dunia digital di sektor
keuangan dan bagaimana
upaya perlindungan konsumen
yang telah dilakukan oleh
Pemerintah sehingga
tercipta sustainability
kontribusi sektor ini kepada
pertumbuhan ekonomi.

Kondisi Sektor Keuangan dan
Sektor Teknologi Informasi
Kehadiran dunia digital
dalam kehidupan sehari-hari
akan menghadirkan suatu
terobosan kegiatan ekonomi
sehari-hari yang akan kita
kenal sebagai digital ekonomi.
IMF (2018) mendefinisikan
digital ekonomi dalam arti
sempit sebagai platform
online, dan aktivitas yang
bergantung keberadaannya
pada platform tersebut.
Dan dalam arti luas, digital
ekonomi adalah semua
aktivitas perekonomian yang
menggunakan data digital.
Tim Jordan (dalam ElderVass, 2021) mendefinisikan
bahwa ekonomi digital
tidak hanya berfokus pada
penjualan produk, tetapi lebih
bergantung pada penciptaan
komunitas yang dapat dibaca
oleh perangkat lunak dan
algoritma. Dari dua definisi
diatas dapat kita tarik benang
merah bahwa sebuah ekonomi
digital adalah aktivitas
ekonomi yang memanfaatkan
informasi digital yang
tersedia di internet untuk
meningkatkan efisiensi dan
meningkatkan jangkauan
pasar dan sekaligus pada
saat yang sama mengurangi
biaya operasional.
Fakta di lapangan (gambar
1) menunjukkan bahwa
pertumbuhan sektor keuangan
dari 2016 terus menurun.
Terutama di 2020 yang
menunjukkan pertumbuhan
sektor ini hanya mencapai
3,2% saja akibat pandemi
Covid-19. Di 2021 triwulan 1
bahkan mencapai negatif 3%.
Sementara itu, pertumbuhan
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di sektor teknologi
informasi cenderung lebih
stabil meskipun dihantam
pandemiCovid-19. Bahkan
di 2020 justru meningkat
menjadi 10,6% dibandingkan
periode sebelumnya di
2019 yaitu 9,4%. Meskipun
pertumbuhan di sektor jasa
keuangan menurun, namun
sejatinya kontribusi kepada
PDB dari tahun 2016 relatif
stabil di angka 4,2% terhadap
PDB, bahkan meningkat di
era pandemic Covid-19 di
tahun 2020 dan triwulan 1
2021. Hal yang sama terjadi
di sektor teknologi informasi
yang malah meningkat di
masa Pandemi Covid. Dari
sini sepertinya apabila sektor
jasa keuangan mendapatkan
dukungan teknologi informasi
akan dapat meningkatkan
kontribusinya kepada PDB
nasional.

Ekosistem Digital dan
Risikonya
Indonesia adalah negara
besar dengan 273 juta
jiwa. Angka ini merupakan
populasi terbesar di dunia
nomor empat setelah Cina
Amerika dan India. Saat ini
Indonesia merupakan Negara
dengan nilai ekonomi nomor
16 dunia dan diprediksikan
Indonesia akan menjadi
nomor tujuh di dunia di
tahun 2030 nanti. Penduduk
Indonesia tercatat bahwa
170 juta masyarakatnya
sudah mempunyai akses
internet. Namun demikian,
data dari global findex 2019
meyebutkan bahwa hanya
49% (atau 165 juta jiwa) dari
penduduk dewasa Indonesia
yang sudah mempunyai akses
ke layanan keuangan formal.
Ada beberapa catatan
optimisme mengapa
ekosistem digital ini akan
senantiasa meningkat di masa

Gambar 1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Teknologi
Informasi dan Sektor Keuangan terhadap PDB

Sumber : BPS (2021)

yang akan datang. Google
Report 2019 lalu mencatat
bahwa nilai ekonomi digital
adalah 40 miliar USD dan
diprediksi akan meningkat
menjadi 130 miliar USD di
tahun 2030. Di tahun 2030
nanti juga diprediksi bahwa
ada peningkatan golongan
ekonomi menengah yang
tinggi yaitu mencapai 135
juta masyarakat Indonesia.
Penetrasi internet saat ini
juga tinggi, yaitu mencapai
170 juta jiwa. Saat ini
Pemerintah juga menyiapkan
infrastruktur teknologi
informasi melalui project
Palapa Ring. Palapa Ring
merupakan system jaringan
internet dengan panjang
mencapai 12.148 km yang
menghubungkan Indonenesia
bagian barat, tengah, dan
timur dengan jaringan serat
optik. Berdasarkan data dari
Kementerian Komunikasi
dan Informasi, saat ini
project tersebut telah selesai
100%. Infrastruktur lainnya
adalah penyediaan jaringan
telekomunikasi seluler berupa
BTS di daerah blankspot
sebanyak 1606 lokasi. Namun
demikian, perhitungan dari
Kemenkominfo juga mencatat
bahwa setelah infrastruktur
tersebut tercapai, tenyata
masih ada 149.500 lokasi
yang belum terhubung
jaringan broadband terrestrial.
Untuk lokasi ini, Pemerintah
mencoba menjangkaunya
dengan teknologi satelit
dengan teknologi high
troughput satellite.
Alasan berikutnya yang
menyebabkan akan
meningkatnya ekonomi digital
di masa depan adalah adanya
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potensi eCommerce yang
tinggi, dimana berdasarkan
data dari Google Report
2019 menyatakan bahwa
nilai transaksi eCommerce
mencapai 20,9 milyar USD
dan akan meningkat di 2025
mencapai 82 miliar USD.
Rasanya prediksi tersebut
tidak berlebihan apalagi di
era pandemi Covid-19 seolah
seperti sebuah blessing in
disguise karena kita dipaksa
menggunakan segala
sesuatu yang berbau digital
dalam kehidupan seharihari. Hal ini sebenarnya
sudah mulai kita rasakan
dimana masyarakat semakin
terbiasa menggunakan
online shopping platform,
beralih dari transportasi
konvensional ke transportasi
online sekolah tatap muka
tergantikan menjadi sekolah
online menggunakan video
conference, konsultansi medis
dengan aplikasi Kesehatan
online, membuka rekening
bank dan transfer uang
melalui apliasi bank online,
dan lain-lain. Maraknya

aplikasi online menyebabkan
menjamurnya perusahaan
startup di Indonesia.
Bappenas (2020) mencatat
bahwa saat ini terdapat
992 perusahaan startup di
Indonesia. Mayoritas adalah
perusahaan eCommerce (352
perusahaan), fintech (53),
game online (55), dan 532
perusahaan lainnya. Angka
ini sepertinya melebihi dari
realitas di Indonesia. Karena
kalau kita berkunjung ke situs
Asosiasi Fintech Indonesia
(Aftech), anggota asosiasi
tersebut sudah mencapai 335
anggota. Hal tersebut secara
tidak langsung menyebabkan
peningkatan jumlah transaksi
uang elektronik baik dilihat
dari nilai maupun volume
transaksi (Gambar 2).
Dibalik telah terbangunnya
ekosistem digital yang baik,
kita harus berhati-hati akan
potensi bahaya fintech di
masa yang akan datang.
Sebagaimana kita ketahui,
bahwa industri fintech kita
didominasi oleh industri
fintech payment dan fintech

Gambar 2. Transaksi Uang Elektronik, Nilai dan Volume

lending dengan besaran
berturut-turut 38% dan
31% (Statista, 2021). Untuk
fintech payment dibawah
regulasi Bank Indonesia
dan sampai dengan saat ini
relatif tidak ada masalah.
Namun demikian, fintech
lending masih menyisakan
banyak pekerjaan rumah
untuk regulatornya yaitu
OJK. OJK sejak 2016 telah
mengeluargkan regulasi
di sektor ini dengan POJK
Nomor 77/Tahun 2016
tentang peer to peer
Lending. Disebutkan sebuah
Perusahaan Ppeer to peer
lending harus berbadan
hukum PT/ Koperasi,
dengan modal minimal
1-2,5 miliar rupiah.Sampai
dengan September 2021
penyelenggara fintech adalah
107 perusahaan dengan
tingkat keberhasilan bayar
(TKB90) mencapai 98,1%
sehingga menyisakan Tingkat
Wanprestasi Bayar (TWB90)
hanya sebesar 1,78%. Hal ini
sepertinya tanpa masalah
karena data di OJK tersebut
adalah data fintech legal.
Namun demikian, banyak
sekali di masyarakat banyak
tersiar kabar pinjaman online
ilegal dan hal inilah yang
menjadi pekerjaan rumah kita.
Masalah yang kedua adalah
tentang adanya gap antara
pemahaman produk/jasa
keuangan yang dimiliki oleh
seseorang dan teknologi yang
berkembang, sehingga muncul
potensi penyalahgunaan/fraud
yang semakin besar. Risiko ini
antara lain berwujud malware

Sumber : Bank Indonesia (2021)
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(penyusupan yang merusak
program), phising (memancing
konsumen untuk menyerahkan
data pribadi), dan skimming
(pencurian data melalui
kartu).
Penutup
Suatu langkah harus diambil
untuk menanggulangi itu
semua. Patut dicoba agar
semua aplikasi peer to
peer lending dikeluarkan
oleh OJK. Saat ini, masingmasing perusahaan fintech
mengeluarkan aplikasi
masing-masing melalui toko
aplikasi, baik di Android play
store atau Apple Store. Untuk
keamanan para pengguna
aplikasi peer to peer Lending,
setelah aplikasi peer to peer
lending telah selesai dibangun
oleh perusahaan peer to peer
Lending, aplikasi tersebut
diserahkan ke divisi teknologi
informasi OJK. Nantinya
OJK yang akan mengupload aplikasi tersebut di
Android Playstore atau Apple
Appstore. Saat ini banyak
masyarakat terjebak peer to
peer lending ilegal karena
terkecoh logo OJK di aplikasi
tersebut. Masyarakat harus
mengecek sendiri ke situs
OJK untuk mengetahui bahwa
perusahaan tersebut benarbenar legal.7
Untuk permasalahan
tentang adanya gap antara
pemahaman produk/jasa
keuangan yang dimiliki oleh
seseorang dan teknologi yang
berkembang, literasi harus
digalakkan terutama melalui

media sosial. Karena saat ini
orang tidak membaca koran
lagi akan tetapi melihat media
sosial/Instagram/Twitter.
Data dari OJK (2019), literasi
keuangan berada di 38%
dan data dari APJII (2017)
tingkat literasi digital ada di
65%, artinya hanya 65% dari
masyarakat menyadari bahwa
data dapat dicuri. Solusi
selanjutnya tetap memantau
RUU Perlindungan Data
Pribadi yang disusun oleh
Kementerian Komunikasi dan
Informasi dan lembaga terkait,
juga RUU Pengembangan Dan
Penguatan Sektor Keuangan
yang saat ini sedang dibahas
oleh Kementerian Keuangan.
Sebagai tambahan, saat ini
kita semakin dekat dengan
era digital selanjutnya, yaitu
era digital banking. Pada 26
Oktober lalu, Otoritas Jasa
Keuangan meluncurkan
Cetak Biru Transformasi
Digital Perbankan sebagai
arah dan acuan dalam
upaya mempercepat
transformasi digital pada
industri perbankan nasional
agar lebih memiliki daya
tahan (resilience), berdaya
saing, dan kontributif.
Sebagai gambaran, di masa
pandemi Covid19, konsumsi
masyarakat ritel meningkat,
dan pastinya menggunakan
teknologi digital, termasuk
teknologi perbankan. Di
Amerika, Walmart dan
Ribbit Capital (perusahaan
pendanaan) berkolaborasi
membangun startup baru
yang belum dirilis namanya.
Walmart yang memiliki 4.700

toko fisik merupakan rujukan
masyarakat utama dalam
berbelanja. Kolaborasinya
dengan Ribbit Kapital akan
menciptakan ekosistem baru
di dunia ritel dan Perbankan.
Di Indonesia, Sea Group yang
merupakan induk dari Shopee
online shop mengakuisisi
Bank Kesejahteraan Ekonomi
dan menghasilkan SeaMoney,
yang tentunya membidik
pangsa pangsa ritel di
Indonesia. Di Indonesia, Gojek
berinvestasi ke Bank Jago
sehingga nilainya melejit
menjadi nilainya 2,7 trilyun
rupiah, juga Akulaku.com
online shop juga membeli
kepemilikan Bank Yudha
Bhakti sehingga berubah
nama menjadi Bank Neo
Commerce, juga dalam
rangka ikut menikmati ceruk
pasar ritel di tanah air yang
menggiurkan. Pemerintah
sebenarnya juga tidak kalah
ikut memanfaatkan era
tekonologi informasi dimana
Pemerintah ikut menyalurkan
bantuan sosial dan bantuan
prakerja melalui Gopay, Ovo,
dan Dana. Maka dari itu, tak
salah bila fintech adalah
masa depan Indonesia, yang
akan berkontribusi kepada
pertumbuhan ekonomi
Indonesia di masa depan.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20
FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf
7
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Tantangan dan Peluang Pengembangan
Dana Pensiun di Indonesia
Ferry Afi Andi7

D

ana pensiun
merupakan salah satu
instrumen investasi
yang ditujukan untuk
mempertahankan penghasilan
setelah seseorang melewati
usia produktif atau masa
pensiun. Di beberapa negara,
dana pensiun merupakan
salah satu instrumen yang
mempunyai andil penting
dalam sektor keuangan. Dana
pensiun di beberapa negara
mengelola aset dengan
jumlah signifikan. Menurut
7

Global Pension Study 2021
yang dilakukan oleh Thinking
Ahead Institute, jumlah aset
dana pensiun di Belanda
mencapai 214,4% dari PDB,
di Australia mencapai 174,8%
dari PDB, di Jepang mencapai
73% dari PDB, dan di Malaysia
mencapai 83% dari PDB.
Sedangkan di Indonesia aset
dana pensiun pada tahun
2019 baru mencapai 6,03%
dari PDB.
Untuk meningkatkan peran

Peneliti Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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dana pensiun, diperlukan
langkah langkah yang dapat
menarik minat masyarakat
untuk menjadikan dana
pensiun sebagai salah satu
alternatif utama dalam
portofolio investasinya.
Sebelum menentukan langkah
yang dapat diambil, diperlukan
identifikasi tantangan dalam
pengembangan dana pensiun
dan juga identifikasi potensi
pengembangan dana pensiun
ke depannya.

Fokus
Tantangan Pengembangan
Dana Pensiun
Jika melihat survei Financial
and Investment During
Pandemic yang dipublikasikan
oleh Populix pada Oktober
2021, instrumen investasi
yang banyak mendapat
perhatian masyarakat
Indonesia, khususnya ketika
pandemi, adalah emas,
reksadana, saham, aset kripto,
dan properti. Instrumeninstrumen tersebut
mencerminkan kebutuhan
dan tujuan investasi. Dari
survei tersebut juga terlihat
bahwa tujuan investasi yang
dilakukan utamanya adalah
untuk financial security di
masa depan di samping untuk
mendapatkan tambahan
penghasilan dan pemanfaatan
kelebihan dana.

kurangnya pengetahuan
tentang instrumen keuangan,
serta kekhawatiran akan
kerugian dan penipuan.
Melihat hasil survei tersebut
di atas dapat terlihat bahwa
walaupun tujuan berinvestasi
untuk keperluan jangka
panjang, namun instrumen
yang dipilih adalah instrumen
yang cenderung memiliki
risiko yang rendah dan mudah
untuk dicairkan sehubungan
dengan kekhawatiran akan
terjadinya kerugian.
Besarnya jumlah pekerja
sektor informal di Indonesia
dapat menjadi salah satu
tantangan penetrasi dana
pensiun terhadap para
pekerja. Menurut data BPS,
per Februari 2021 proporsi
tenaga kerja sektor informal
sebesar 59,62% atau sebanyak

Tabel.1 Produk investasi yang dimiliki

Sumber : Populix (2021)

Adapun alasan seseorang
untuk tidak melakukan
investasi lebih karena tidak
mempunyai kelebihan dana,

78.14 jiwa. Pekerja sektor
informal sering dihubungkan
dengan ketidakpastian
penghasilan dan penghasilan

yang lebih rendah. Untuk
memberikan gambaran,
menurut data World Bank,
pada tahun 2016 penduduk
berpenghasilan menengah
ke bawah di Indonesia
sebesar 78.3% termasuk
penduduk rentan dan miskin.
Selain itu, banyak pekerja
informal tidak terjamah
regulasi yang mewajibkan
untuk berkontribusi pada
program pensiun dan
jaminan sosial. Oleh karena
itu perilaku investasi dari
pekerja informal lebih
cenderung pada investasi
yang lebih mudah untuk
dicairkan sewaktu-waktu
untuk menjaga kemungkinan
terjadi penurunan penghasilan
secara tiba-tiba atau saat
terjadi pengeluaran yang
tidak terduga (darurat) selain
berusaha untuk menyisihkan
tabungan untuk kebutuhan
perumahan dan pendidikan
anak.
Hal lain yang bisa menjadi
tantangan pengembangan
dana pensiun di masa yang
lalu adalah sistem sosial
masyarakat. Para orang
tua banyak berinvestasi
untuk anak-anaknya.
Tidak jarang kita melihat
orang tua berinvestasi
untuk menyediakan tempat
tinggal anak-anaknya serta
menyediakan modal untuk
usaha, dengan harapan anakanaknya ikut menanggung
kebutuhan dan memelihara
orang tuanya pada saat
mereka menginjak usia
pensiun.
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Peluang Pengembangan Dana
Pensiun
Survei dari populix yang
menemukan bahwa
salah satu alasan utama
berinvestasi adalah untuk
penghasilan masa depan,
terdapat peluang untuk
pengembangan instrumen
investasi jangka panjang
termasuk dana pensiun.
Selain itu perkembangan
sistem sosial, ekonomi dan
kebijakan pemerintah akhirakhir ini dapat mendukung
pengembangan dana pensiun.
Perbaikan fasilitas umum
dan jaminan sosial yang
diselenggarakan pemerintah
dapat mengurangi risiko
guncangan sosial dan
pendapatan masyarakat.
Dengan demikian masyarakat
dapat lebih mengembangkan
pilihan investasi dan
tabungannya kepada hal-hal
yang beriorientasi jangka
panjang. Membaiknya akses
layanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh BPJS
kesehatan akan mengurangi
risiko guncangan penghasilan
yang berasal dari biaya
kesehatan. Kebijakan di
bidang pendidikan dasar
yang meminimalisasi
biaya pendidikan juga
akan mengurangi risiko
guncangan penghasilan
yang berasal dari kenaikan
biaya pendidikan anak.
Perkembangan kebijakan
berikutnya adalah kemudahan
akses pembiayaan perumahan
melalui program tabungan
perumahan rakyat (TAPERA)
yang bertujuan menghimpun
dan menyediakan dana

Warta Fiskal
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murah jangka panjang
untuk memenuhi kebutuhan
perumahan yang layak bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah. Dengan dukungan
kebijakan pemerintah,
pemenuhan kebutuhan utama
berupa kesehatan, pendidikan
dan perumahan menjadi lebih
baik dan lebih terencana
kedepannya. Selanjutnya hal
ini mengurangi kerentanan
masyarakat dalam
menghadapi risiko penurunan
kesejahteraan,
Adapun kebutuhan
untuk mempertahankan
kesejahteraan substansial di
masa pensiun bagi pekerja
formal telah dibentuk melalui
program jaminan pensiun
dan jaminan hari tua BPJS
Ketenagakerjaan. Pergeseran
sistem sosial dalam beberapa
waktu terakhir dapat
menjadi pendorong investasi
dana pensiun. Semakin
berkembangnya dunia
ketenagakerjaan berimplikasi
meningkatnya keseteraan
gender dalam memasuki
dunia kerja. Saat ini banyak
ditemui keluarga dimana
suami dan istri menjadi
pekerja. Imbas kesibukan dari
keduanya akan menyulitkan
untuk meluangkan waktu
memelihara orang tua secara
intensif. Oleh karena itu di
masa depan, tuntutan untuk
mandiri secara finansial bagi
para pensiunan akan lebih
besar.
Langkah-Langkah
Pengembangan Dana Pensiun
Besarnya sektor informal

dapat menjadi potensi
pasar untuk dana pensiun.
Menurut Statistik Dana
Pensiun Bulan September
2021 yang dipublikasi oleh
OJK, peserta dana pensiun
komersial sebanyak 4,3
juta peserta. Jumlah ini
masih sangat sedikit jika
dibandingkan jumlah pekerja
di sektor informal. Penggalian
potensi kepesertaan dari
pekerja sektor informal
mesti dilakukan salah
satunya dengan memberikan
rasa aman mengenai dana
yang ditempatkan pada
dana pensiun. Alternatif
kebijakan yang dapat diambil
adalah dengan melakukan
penjaminan dana yang
ditempatkan pada dana
pensiun seperti penjaminan
simpanan di bank, khususnya
untuk peserta dengan nilai
penempatan yang tidak
terlalu besar. Utamanya
penjaminan dapat dilakukan
terhadap penempatan dana
yang dilakukan oleh UMKM
untuk melindungi dan lebih
memberikan keyakinan
terhadap keamanan dananya.
Untuk menangkap potensi
pasar, diperlukan inovasi
dari pengelola dana pensiun
dalam memberikan informasi
yang memadai sehingga
minat untuk menempatkan
dana di dana pensiun dapat
meningkat. Fitur investasi
jangka panjang seperti
dana pensiun yang penuh
ketidakpastian perlu diimbangi
dengan pemberian edukasi
dan transparansi pengelolaan
dana sehingga mengurangi
keraguan bagi pemilik
dana. Di era digitalisasi,

Fokus
penggunaan teknologi
informasi untuk kemudahan
akses pembukaan rekening
atau kepesertaan instrumen
investasi untuk memantau
nilai investasi sudah menjadi
sesuatu yang lumrah.
Pengelola dana pensiun
dapat menyediakan fitur
aplikasi yang memungkinkan
para peserta dana pensiun
untuk melihat performa
investasi yang ditempatkan
di dana pensiun. Keterbukaan
informasi akan dapat
meningkatkan kepercayaan
publik akan pengelolaan dana
pensiun.
Dalam rangka peningkatan
dana kelolaan atau aset dana
pensiun yang berasal dari
iuran para pekerja, dapat pula
dibuat fleksibilitas jumlah
iuran yang dapat dibayarkan
oleh pekerja melalui pemberi
kerja tanpa menambah beban
iuran yang harus ditanggung
oleh pemberi kerja. Para
pekerja dapat dimungkinkan
untuk menambah iuran yang
dipotong dari penghasilannya
di luar jumlah yang
diharuskan dalam regulasi,
sehingga tidak berpengaruh
pada proporsi iuran yang
harus dibayarkan oleh
pemberi kerja.
Untuk menarik minat
sektor informal dapat pula
ditawarkan produk yang
selain memberikan manfaat
pensiun atau jaminan hari
tua, juga menawarkan
kemungkinan penarikan
sebagian dana untuk keadaan
mendesak atau darurat.
Profil penghasilan sektor
informal yang rentan terhadap

perubahan penghasilan tentu
membutuhkan immediate
buffer ketika mereka
mengalami penurunan
penghasilan atau lonjakan
pengeluaran darurat.
Dana Pensiun Untuk
Penopang Pembangunan
Berbagai perkembangan
kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat merupakan
faktor yang lebih membuka
peluang peningkatan
investasi masyarakat. Dana
pensiun merupakan salah
satu instrumen investasi
yang patut didorong selain
karena ditujukan untuk
menjaga kesejahteraan
pekerja atau peserta ketika
memasuki masa pensiun,
aset yang dikumpulkan oleh
dana pensiun dapat menjadi
sumber pembiayaan yang
berkesinambungan bagi
pembangunan.
Aset dana pensiun banyak
diinvestasikan kembali ke

instrumen ekuitas, obligasi,
dan instrumen lainnya.
Proporsi penempatan aset
dana pensiun dapat berbedabeda pada tiap negara
sepeti terlihat pada gambar
1. Namun, pada akhirnya
penggunaan aset dana
pensiun ditujukan untuk
menjaga keberlangsungan
pemupukan dana secara
berkesinambungan.
Indonesia sebagai salah
satu emerging economy
perlu mengembangkan
instrumen investasi jangka
panjang domestik seperti
dana pensiun sebagai
alternatif sumber pembiayaan
pembangunan yang
lebih berkesinambungan.
Optimalisasi dana pensiun
sejatinya adalah pemanfaatan
dana dari rakyat untuk
kepentingan rakyat dalam
jangka panjang, sehingga
manfaatnya akan dirasakan
bukan hanya oleh satu
generasi, namun juga akan
dirasakan oleh generasi
berikutnya.

Gambar 1. Alokasi aset dana pensiun di berbagai negara.

Sumber : Thinking Ahead Institute (2021)
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Wawancara: Mirza Adityaswara

Sektor Keuangan Indonesia dan
Optimisme dalam Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi ke Depan

P

emerintah saat
ini sedang
mempertimbangkan
untuk melakukan reformasi
sektor keuangan dalam
rangka memperdalam
pasar keuangan Indonesia.
Reformasi ini menjadi kritikal
dan diyakini akan mampu
mengatasi tantangan yang
selama dihadapi sektor
keuangan dalam negeri.
Bagaimana sebenarnya
kondisi sektor keuangan
Indonesia saat ini? Seberapa
optimis Pemerintah terhadap
reformasi sektor keuangan
8

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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yang digadang sebagai resep
mujarab bagi stagnannya
industri keuangan Indonesia?
Kali ini, tim redaksi Warta
Fiskal mewawancari Mirza
Adityaswara yang merupakan
tenaga ahli Menteri Keuangan
bidang jasa keuangan.
Kondisi Sektor Keuangan
Sebelum dan Pasca Krisis
Keuangan Asia 1998
Kedalaman sektor
keuangan Indonesia saat ini
dibandingkan lebih dari dua
dekade yang lalu sebelum

krisis, masih terbilang
dangkal. Hal ini menurut
Mirza sebagai suatu kondisi
yang belum menggembirakan.
“Kalau Indonesia itu sejak
dahulu sampai sekarang,
perubahan itu ada (proporsi
player) di industri sektor
keuangan. Tetapi menurut
saya belum sesuai harapan,”
ungkap pria kelahiran
Surabaya ini. Menurutnya,
meski terjadi perubahan dari
sisi produk dan pemain di
industri perbankan, namun
kedalamannnya mengalami
stagnasi.

Wawancara
Lebih lanjut Mirza
mengungkapkan, hal ini dapat
terlihat dari perbandingan
beberapa indikator sektor
keuangan Indonesia yang
masih di bawah negara
ASEAN lainnya seperti
Malaysia dan Thailand.
Sebagai perbandingan,
besaran asset perbankan
Indonesia saat ini berkisar
60% PDB, sedangkan
Malaysia mencapai 205%
PDB, dan Thailand 145% PDB.
Sementara itu, share asuransi
Indonesia hanya 6% PDB,
sedangkan Malaysia 20%
PDB, dan Thailand 23% PDB.
Dari sisi kapitalisasi pasar
modal, Malaysia memiliki
share hingga 121% dan
Thailand 103%. Pria lulusan
Universitas Indonesia ini
menyebutkan, meski samasama terdampak krisis
Asia 1998, nyatanya, pasar
keuangan Thailand dapat
mengatasi dampak krisis dan
berhasil memperdalam sektor
keuangannya.
Mirza menuturkan, meski
belum dalam, Ia menilai
bahwa terdapat progress
gradual dari kondisi sektor
keuangan Indonesia
khususnya di sektor
perbankan. Sebagai contoh, Ia
membeberkan bahwa dahulu,
pemain di industri perbankan
hanya didominasi oleh bank
dari BUMN. Namun saat ini,
kondisinya, pemain bank di
Indonesia lebih didominasi
oleh swasta nasional dan
asing.
Selain dari sisi pemain, Ia
juga mengungkapkan produk
perbankan saat ini, lebih
terdiversifikasi. Menurutnya,

ini suatu pelajaran berharga
industri perbankan pasca
krisis 1998 yang sangat
baik untuk dilakukan dan
dipertahankan. “Dahulu
sebelum 1998, komposisi
kredit sebagian besar
adalah kredit korporasi.
Namun setelah krisis,
perbankan belajar, kalau
terlalu terkonsentrasi pada
kredit besar, risikonya
besar. Sehingga bank mulai
mendiversifikasi produk
ke kredit konsumsi dan
kecil,” tutur Mirza. Hal ini
pun terlihat dari semakin
mudahnya masyarakat untuk
mengakses kredit saat ini.
Namun, tentu perkembangan
yang gradual ini harus terus
didorong. Selain itu, Mirza
menambahkan diperlukan
peningkatan upaya
untuk memperdalam
sektor keuangan
khusus di industri
asuransi, dana
pensiun, dan
pasar modal yang
merupakan sumber
dana jangka panjang.
Faktanya, saat ini,
sumber dana jangka
panjang Indonesia
masih bergantung
pada perbankan.
Jika dilihat dari total
populasi industri jasa
keuangan Indonesia,
perbankan memiliki
share hingga 77%,
asuransi 7%, dana
pensiun 8%, dan
lembaga pembiayaan
sekitar 5%.

ini, menurut Mirza, dari sisi
tata kelola sudah lebih baik.
Misalnya, dahulu, sektor
perbankan yang didominasi
oleh BUMN, memiliki tata
kelola yang terbilang
rentan mengingat banyak
bank belum go public dan
pengawasannya masih lemah,
sehingga terjadi berbagai
pelanggaran. Setelah itu,
terjadi perbaikan yang cukup
baik dalam pengawasan
sektor perbankan. Namun
sayangnya, belum ada
perbaikan signifikan dalam
pengawasan di industri
keuangan non-bank (IKNB).
“Mungkin ini karena anggaran
pengawasan lebih banyak
terfokus di perbankan, bukan
di IKNB,” tambah Mirza. Selain
anggaran yang terbatas,
menurutnya, Indonesia juga

Saat ditanya
tantangan yang
dihadapi selama

39

Edisi #III/2021

Wawancara
masih memiliki resource yang
terbatas untuk mengawasi
berbagai produk pasar modal
dan INKB lainnya.
Upaya Mendorong Kedalaman
Pasar Keuangan Indonesia
Terkait kedalaman pasar,
Mirza menjelaskan salah
satu upaya untuk mendorong
kedalaman sektor keuangan
dari asuransi dan dana
pensiun melalui program
mandatori. Ia melihat,
program asuransi dan dana
pensiun masih minim di
Indonesia. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pendalaman
melalui berbagai program
mandatori yang tetap
memperhatikan kesiapan
fiskal pemerintah. “Jangan
sampai program asuransi
dan dana pensiun yang akan
didorong, malah membebani
anggaran negara. Kita
menginginkan dorongan ini
tidak hanya dari program
mandatori tetapi juga melalui
mekanisme pasar,” ujarnya
lagi.
Tidak hanya itu, mantan
Deputi Gubernur Bank
Indonesia ini juga
menjelaskan bahwa
diperlukan upaya untuk
mendorong share atau nilai
instrumen keuangan saat ini.
Sebagai contoh, beberapa
tahun yang lalu, dari sisi
inklusi keuangan, jumlah
investor retail Indonesia
masih minim. Sekarang
kondisinya berbeda, di mana
investor retail Indonesia
meningkat cukup signifikan
meski dari sisi nilai, masih
relatif kecil.
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Upaya lain yang harus
dilakukan ialah dengan
memanfaatkan perkembangan
teknologi. Seperti yang
diketahui, akses untuk
melakukan investasi semakin
banyak dengan adanya
financial technology (fintech).
Namun, perkembangan ini
juga memberikan tantangan
baru yang perlu diantisipasi
oleh pemerintah dan otoritas
terkait. Perlu adanya kerja
sama berbagai pihak untuk
melakukan law enforcement
dalam menangani isu fintech
seperti pinjaman online
ilegal. Di samping itu, literasi
keuangan juga menjadi
kunci dalam pengembangan
sektor keuangan Indonesia.
Masyarakat perlu menyadari
dan memahami risiko dari
berbagai instrumen keuangan
sebelum menggunakannya.
Pengembangan obligasi
korporasi di mana investor
retail dapat membeli obligasi
juga harus didorong.
Pasalnya, selama ini, obligasi
korporasi Indonesia dari
sisi investor jumlahnya
masih kecil karena hanya
didominasi oleh investor
yang memiliki pendapatan
tinggi dan perusahaan besar.
Umumnya, obligasi korporasi
bersumber dari asuransi dan
dana pensiun yang memiliki
kedalaman masih dangkal.
Terkait kondisi ideal dari
sektor keuangan, Mirza
mengatakan salah satu
indikator yang dapat dilihat
yaitu pada akses kredit
yang bisa dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat,
baik dari masyarakat
penghasilan tinggi hingga

rendah. Namun sayangnya,
kondisi ini belum terjadi di
Indonesia. Sebagai contoh,
Mirza menyebut bahwa di
Indonesia, perusahaan atau
debitur besar yang ingin
meminjam dana lebih dari Rp
5 triliun masih belum tersedia.
Akibatnya, calon debitur ini
banyak melakukan pinjaman
ke bank atau dana pinjaman
dari asing.
Tidak hanya itu, dari
sisi lapisan masyarakat
berpenghasilan rendah,
mereka memiliki kendala yang
sama. Saat ini, kredit usaha
rakyat (KUR) Indonesia dilihat
sudah membebani APBN. Hal
ini disebabkan oleh subsidi
pembiayaan yang diberikan
pemerintah pada KUR
membuat pemain dari sektor
swasta tidak bisa bersaing
dengan harga yang diberikan
KUR pemerintah. “Jadi
memang harus ada insentif
agar yang market mechanism
juga bisa masuk,” tambahnya
lagi.
Instrumen yang bervariasi
juga diperlukan agar pemain
(investor) besar dapat
menaruh dananya di dalam
negeri. “Kalau regulasi baik,
untuk instrumen asuransi,
investasi asuransi dan
investasi lainnya terbatas,
akhirnya mereka akan taruh
uangnya di Singapura,” jelas
Mirza. Lebih lanjut Mirza
menyatakan, terbatasnya
variasi instrumen disebabkan
oleh regulasi yang ada saat
ini, membuat bank kurang
fleksibel menjalankan
fungsinya dalam memberikan
kredit dan menghimpun
dana. Tidak hanya dari sisi
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peraturan perbankan, aturan
lain terkait asuransi, dana
pensiun dan INKB juga
memiliki aturan main yang
membatasi pengembangan
sektor keuangan.
Oleh karena itu, perlu
dilakukan konsolidasi dan
integrasi antar peraturan
tersebut. “Saat ini, sebenarnya
sudah ada forum koordinasi
pendalaman pasar keuangan
(forum koordinasi pembiayaan
pembanguan melalui
pasar keuangan) untuk
mengintegrasikan peraturan
industri tersebut. Namun hal
ini belum maksimal,” ucap
Mirza.
Terkait dengan perkembangan
teknologi di sektor keuangan,
seperti munculnya berbagai
macam pinjaman online
dan crypto currency, Mirza
menyebut perlu disusun
payung hukum untuk dapat
melindungi konsumen.
“Perangkat hukum perlu
disiapkan. Selain itu, peta
jalannya juga harus ada dan
dieksekusi. Jangan cuma
nice to have,” terangnya.
Kerjasama regulasi antar
otoritas juga perlu dilakukan
untuk melindungi konsumen,
selain meningkatkan literasi
dengan edukasi terkait
instrumen sektor keuangan.
Kejelasan kewenangan
masing – masing otoritas
juga penting agar tidak ada
tumpang tindih pekerjaan dan
wewenang.
Reformasi Sektor Keuangan
dalam Mendukung Pencapaian
Ekonomi Ke Depan
Dengan berbagai kebutuhan

tersebut, Mirza menilai bahwa
reformasi sektor keuangan
penting dan diharapkan
bisa meningkatkan akses
dan peran dari masing –
masing pelaku di industri
jasa keuangan sehingga
dapat memperdalam sektor
keuangan dengan adanya
sumber dana jangka panjang
untuk pembangunan. Selain
itu, reformasi ini juga akan
mengurangi beban APBN.
“Untuk memperluas sumber
pendanaan jangka panjang
dengan mendorong mandatori
asuransi dan dana pensiun
tapi bukan yang membebani
APBN. Kalau membenani
namanya bukan reformasi,”
tutur Mirza.
Mirza juga optimis reformasi
sektor keuangan akan
meningkatkan daya saing,
efisiensi industri keuangan
dan mendorong pertumbuhan.
“Sumber pendanaan nonAPBN ini penting karena akan
mendorong aktivitas ekonomi.
Jika aktivitas ekonomi
semakin meningkat, maka
akan ada sumber penerimaan
dari pajak”, lanjutnya. Dengan
demikian, harapannya,
Indonesia mampu memiliki
tidak hanya sumber dana
jangka panjang tetapi juga
peningkatan penerimaan
yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang
semakin tinggi, kuat, dan
berkelanjutan
Ketika ditanya waktu
yang tepat untuk
mengimplementasikan
peraturan ini, perlu
mempertimbangkan kondisi
perekonomian saat ini. Ia pun
berargumen bahwa kondisi

Indonesia sekarang sudah
menunjukkan pemulihan
yang semakin kuat dengan
keberhasilan pengendalian
pandemi. Oleh karena itu, jika
kondisi tersebut dapat terjaga,
maka tentu perang non–
pemerintah seperti swasta
dan masyarakat dibutuhkan
untuk bersama mendorong
perekenomian. Dampaknya,
beban APBN sebagai
satu-satunya instrumen
penyelamatan ekonomi, dapat
dikurangi secara bertahap dan
APBN Indonesia tetap sehat
dan berkelanjutan.
Menutup percakapan, Mirza
berharap bahwa ke depannya,
sektor keuangan baik dari
perbankan, asuransi dan
industri keuangan non–bank
akan semakin seimbang. Di
dalam bank sendiri, peran dari
kredit kecil dan menengah
harus semakin besar tetapi
bukan yang ditopang oleh
subsidi APBN. Peran dari
dana pensiun, asuransi,
pasar saham, dan obligasi
korporasi harus meningkat.
“Kalau ini tidak terjadi,
akibatnya utang luar negeri
akan meningkat terus. Penting
sekali dana yang kita peroleh
itu harus juga didorong
untuk aktivitas ekspor untuk
memperoleh devisa yang
dapat membayar utang luar
negeri,” sambungnya. Selain
itu, stabilitas sektor keuangan
juga penting. Oleh karena
itu, diperlukan pelaku dan
regulator sektor keuangan
yang prudent. Terakhir, Ia
berharap agar edukasi terus
menerus perlu dilanjutkan
untuk mendorong keuangan
yang semakin infklusif.
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Penerapan Ekonomi Perilaku untuk Sektor
Keuangan yang Lebih Inklusif
Ariza Ayu Ramadhani9

“

Nudge” menjadi kata yang
sangat populer sejak
Richard Thaler, Ekonom
dari Universitas Chicago dan
Cass Sustein, Profesor dari
Harvard Law School, pertama
kali menerbitkan buku
berjudul Nudge: Improving
Decision About Health, Wealth
and Happiness di tahun
2008. Thaler dan Sustein
mengkritik konsep Homo
Economicus yang akrab kita
kenal sebagai individu yang
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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membuat keputusan secara
rasional dan ideal dalam
konsep-konsep ilmu ekonomi
yang kita pelajari di sekolah
atau universitas. Nyatanya,
manusia seringkali membuat
keputusan-keputusan yang
tidak logis, inkonsisten dan
merugikan dirinya sendiri.
Dalam ilmu perilaku, kondisi
tersebut disebabkan oleh
bias kognitif. Contohnya,
keengganan masyarakat
kelas menengah ke atas

untuk merencanakan dana
pensiun menunjukkan suatu
contoh bias kognitif berupa
kekhawatiran kehilangan
utilitas di masa sekarang
karena menyisihkan sebagian
harta untuk masa mendatang.
Menurut ilmu perilaku, kondisi
ini memerlukan intervensi
agar tidak menghalangi
pembuatan keputusan yang
paling optimal.

Analisis
Tabel 1. Beberapa Bias yang Seringkali Ditemukan di Sektor Keuangan

Sumber : Cognitive Biases as an Integral Part of Behavioral Finance (Miljan Lekovic, 2020), diolah penulis

“Nudge” memiliki arti harfiah
dorongan. Dalam konsep
Thaler dan Sustein, nudge
berarti intervensi berupa halhal kecil yang bisa mendorong
perubahan perilaku seseorang
dengan biaya yang rendah
dan tanpa mengurangi
kebebasan pembuat
keputusan. Konsep ini tidak
hanya menjadi perhatian
di bidang Ekonomi, tetapi
juga di bidang-bidang lain
yang memerlukan perubahan
perilaku manusia. Di bidang
kesehatan, misalnya, nudge
banyak digunakan untuk
mendorong masyarakat
untuk menerapkan pola hidup
sehat. Untuk mengurangi
konsumsi garam warganya,
city councils di Inggris
membuat choice architecture
dengan mewajibkan

restoran Fish & Chips untuk
menggunakan dispenser
garam dengan 5 lubang.
Upaya ini bisa mengurangi
konsumsi garam 34% lebih
rendah dibandingkan dengan
dispenser garam dengan lebih
banyak lubang (Koshy, 2019).
Sejak teori tersebut muncul,
organisasi-organisasi
internasional seperti World
Bank dan The European
Commision mulai menyadari
potensi besar dari penerapan
ekonomi perilaku dalam
pembuatan kebijakan publik
(Lourenco, Ciriolo, Almeida,
& Troussard, 2016). Bahkan
negara-negara anggota OECD
secara serius menggunakan
pendekatan ilmu perilaku
sebagai alat pembuatan
kebijakan (Hertwig & Grune-

Yanoff, 2019) termasuk di
sektor keuangan.
Penerapan Nudge di Sektor
Keuangan
Di sektor keuangan, choice
architecture dengan
menggunakan nudge bukanlah
praktek yang asing digunakan.
Hal ini karena sektor ini
sangat erat kaitannya dengan
penyediaan layanan keuangan
kepada konsumen secara
langsung. Selain itu, produk
dan jasa yang ditawarkan
sangat bervariasi mulai
dari industri perbankan,
perasuransian, dana pensiun,
pasar modal, lembaga
pembiayaan lain, serta
inovasi-inovasi yang saat
ini banyak muncul dengan
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maraknya Fintech. Thaler dan
Sustein (2008) menyatakan
dalam bukunya bahwa nudge
mungkin dapat diterapkan di
sektor keuangan, khususnya
untuk asuransi kesehatan
dan dana pensiun. Lebih
lanjut, Thaler et al (2010)
menawarkan berbagai jenis
alat untuk membuat choice
architecture antara lain
default atau opt-out, peta
informasi, error expectations,
serta feedback loops.
Dalam survei literatur
yang dilakukannya, Cai
(2020) mengidentifikasi
dua jenis nudge yang
secara umum ditemukan di
sektor keuangan. Pertama,
penyesuaian penyampaian
atas pilihan-pilihan investasi
kepada investor. Contoh
dari jenis ini adalah default
option. Pada pilihan default
artinya jika konsumen tidak
melakukan apapun, dia secara
otomatis akan terdaftar. Opsi
ini juga dilakukan misalnya
pada perusahaan yang by
default mengikutsertakan
pegawai-pegawainya pada
program dana pensiun.
Apabila pegawai tidak
mengisi surat pernyataan
yang disediakan atau tidak
merespon e-mail dari bagian
SDM, secara langsung dia
akan terdaftar pada program
dana pensiun. Keberhasilan
penerapan default option
pada kepesertaan dana
pensiun didukung oleh
data empiris dari penelitian
Choi (2015) pada sistem
kontribusi pensiun di
Amerika Serikat. Selain itu,
penelitian-penelitian empiris
yang mendukung penerapan
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nudge juga dilakukan antara
lain dengan menggunakan
data dari Inggris dan Afrika
Selatan.
Kedua, nudge dilakukan
dengan menyediakan
informasi secara spesifik. Cai
(2020) memberikan contoh
berupa studi yang dilakukan
oleh Australian Securities
and Investment Commisions
(ASIC) di tahun 2015 yang
mengidentifikasi bias
konsumen saat menilai risiko
terkait hybrid securities. Studi
dimaksud bertujuan untuk
membuat pesan perlindungan
konsumen yang harus
disertakan dalam materi
promosi hybrid securities
(ASIC, 2015).
Di samping itu, semakin
berkembangnya teknologi
digital, mendorong
penelitian-penelitian terbaru
mengenai penerapan ‘digital
nudging’. Benartzi (2017)
mengelompokkan tiga
pengembangan desain yang
memiliki dampak besar
terhadap perilaku keuangan
digital yaitu:
1. Intervensi berupa surat
elektronik meningkatkan
partisipasi keikutsertaan
peserta pada program
tabungan terencana
hampir 50%;
2. Aplikasi robo-savings
memotivasi pengguna
untuk menabung lebih
banyak;
3. Aplikasi personal finance
membantu pengguna
menghemat pengeluaran
sebesar 15,7% per bulan.

Siapa yang paling
Diuntungkan dari
Implementasi Nudge?
Dalam perkembangan riset
dan penerapan ilmu perilaku
pada pembuatan kebijakan
publik, kritik utama terhadap
teori nudge mempertanyakan
etis atau tidaknya otoritas
‘memanipulasi’ masyarakat
dalam pembuatan keputusan
(Cai, 2020). Kritik lainnya
juga mempertanyakan
apakah nudge benar-benar
memberikan kemerdekaan
dalam pembuatan
keputusan, jika sejak awal
tujuan utamanya adalah
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Hausman, 2010).
Selain itu, studi lain oleh
Statman (2013) menemukan
bahwa kebijakan dengan
menggunakan nudge tidak
bisa digunakan untuk
semua kalangan (one size
fits all). Menurut Statman,
memberlakukan default
option bagi masyarakat nonpenabung tidak efektif karena
rendahnya pendapatan,
rendahnya literasi keuangan
dan kurangnya akses
terhadap tabungan pensiun.
Berdasarkan Survei Financial
Inclusion Insight (FII)
Indonesia 2020, 81,4%
penduduk dewasa Indonesia
telah menggunakan produk
atau jasa dari institusi
keuangan formal (termasuk
BPJS) dan 61,7% di antaranya
memiliki akun bank. Jika
keikutsertaan dalam BPJS
dikecualikan, maka inklusi
keuangan di Indonesia
adalah sebesar 70%. Padahal,

Analisis
Perpres 110 tahun 2020
telah merevisi target inklusi
keuangan Indonesia di tahun
2024 adalah sebesar 90%,
naik signifikan dari target
sebelumnya. Sayangnya, FII
2020 tidak menunjukkan
tingkat inklusi keuangan
pada masing-masing sektor.
Survei OJK tentang literasi
dan inklusi keuangan 2019
menunjukkan bahwa terdapat
kesenjangan yang signifikan
antar sektor keuangan.
Kondisi ini memerlukan
terobosan dari seluruh aspek
pada sektor keuangan,
termasuk regulator, penyedia
jasa keuangan, maupun
sektor-sektor pendukung
lainnya. Penerapan ilmu
perilaku pada sektor jasa
keuangan bisa menjadi salah
satu faktor pendorong.

Lebih lanjut, Survey UK
Financial Conduct Authority
tahun 2013, menunjukkan
bahwa pada dasarnya
produk-produk jasa keuangan
memiliki karakteristik yang
lebih kompleks dibandingkan
sektor lainnya, antara lain
karena melibatkan trade-off
antara masa sekarang dan
masa depan, sementara itu
kebanyakan individu justru
membuat keputusan yang
merugikan masa depannya.
Selain itu, individu juga sulit
belajar dari pengalaman
di masa lalu mengingat
keputusan-keputusan
seperti tabungan pensiun
sangat jarang dilakukan.
Beberapa studi terdahulu
juga menyebutkan bahwa
seringkali edukasi keuangan
tidak cukup untuk membuat

masyarakat memilih pilihan
yang optimal karena bias dan
error telah tertanam di dalam
pikiran (Altman, 2012).
Dengan alasan-alasan di
atas, penerapan ekonomi
perilaku pada sektor
keuangan dapat dilanjutkan
dan ditingkatkan perencaan
serta pelaksanaannya. Selama
ini, sebagian besar penelitian
dan implementasinya
fokus kepada nudging oleh
penyedia layanan keuangan
kepada masyarakat umum.
Ke depan, penerapan ilmu
perilaku dapat dilakukan oleh
regulator kepada penyedia
layanan keuangan agar dapat
memberikan layanan yang
lebih efisien, lebih etis dan
lebih inklusif bagi masyarakat.

Gambar 1. Indikator kunci Financial Inclusion
(% penduduk dewasa)

Sumber : Indonesia Financial Insights 2020
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Peranan UMKM dalam Mendorong
Percepatan SDGs
Lokot Zein Nasution10

S

ustainable Development
Goals (SDGs) merupakan
rencana aksi global
yang disepakati oleh 192
negara dalam rangka
pengentasan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan
melestarikan lingkungan untuk
mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan (www.
sdg2030indonesia.org, 2021).
Sasaran dari pelaksanaan
SDGs dilakukan pada rentang
waktu tahun 2016-2030
sebagai kelanjutan dari
Millenium Development Goals
(MDGs) yang dilakukan pada
tahun 2000-2015. Menurut

Weber (2018), orientasi dari
SDGs untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan
sebagai pemenuhan
kebutuhan saat ini tanpa
mengurangi kemampuan
generasi mendatang. SDGs
berbasis pada tiga pilar,
yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan (Irmansyah, 2019).
Tiga pilar tersebut dirinci
berdasarkan lima komponen,
yaitu manusia (people), bumi
(planet), perdamaian (peace),
kesejahteraan (prosperity),
dan kemitraan (partnership)
(Sofianto, 2019).

Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal

10

Warta Fiskal

46

Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
mempunyai relevansi kuat
bagi percepatan pencapaian
SDGs, setidaknya karena
tiga alasan (Haan, 2015;
Tonis, 2015), yaitu: (i) UMKM
selama ini sebagai penopang
perekonomian makro; (ii)
UMKM mampu menyerap
tenaga kerja dalam jumlah
yang massif; dan (iii) UMKM
mempunyai peranan penting
dalam menciptakan nilai
tambah ekonomi lokal. Ketiga
alasan tersebut diistilahkan
sebagai pembangunan yang
inklusif. Peranan UMKM

Analisis
sangat dibutuhkan bagi
kepentingan multidimensi,
diantaranya adalah ekonomi,
sosial, lingkungan, dan
masyarakat (Haan, 2015).
Meski demikian, peranan
UMKM seringkali terhambat
akibat beragam persoalan,
terutama dari aspek
aksesibilitas permodalan.
Hasil studi dari Rasyid et al.
(2018) menemukan bahwa
persoalan utama UMKM
terletak pada rendahnya
aksesibilitas permodalan,
sehingga para pelakunya
kesulitan menghadapi
lingkungan usaha yang
sangat kompetitif akibat
proses globalisasi dan efek
teknologi yang disruptif.
Dengan aksesibilitas
permodalan yang terbatas,
peranan UMKM sebagai motor
penggerak perekonomian
menjadi terhambat akibat
pengambilan keputusan
bisnis yang terlambat. UMKM
membutuhkan kecepatan
keputusan bisnis untuk
memenuhi permintaan pasar,
di satu sisi dibutuhkan
untuk mengakses bahan
baku, proses produksi, dan
distribusi pemasaran.
Persoalan rendahnya
aksesibilitas permodalan
menjadi tantangan terberat
untuk memposisikan peranan
penting UMKM dalam
mempercepat SDGs. Tonis
(2015) berpendapat bahwa
variabel permodalan menjadi
daya dorong determinan
dalam meningkatkan
kinerja UMKM, sehingga
permodalan secara tidak
langsung sebagai variabel
perantara untuk mempercepat

pencapaian SDGs. Dengan
kemudahan aksesibilitas
permodalan, maka dapat
mengoptimalkan peranan
UMKM untuk mempercepat
pencapaian SDGs dari dimensi
pembangunan yang inklusif.
Urgensi SDGs
Tujuan SDGs secara umum
menyasar kesejahteraan
masyarakat yang
berkelanjutan, sehingga
dibutuhkan keseimbangan
dengan keterjaminan
lingkungan, sosial, keamanan,
dan keterlibatan semua
pihak (Weber, 2018). Secara
rinci, terdapat 17 (tujuh
belas) tujuan SDGs, yaitu:
(i) menghapus kemiskinan;
(ii) mengakhiri kelaparan;
(iii) kesehatan yang baik
dan kesejahteraan; (iv)
pendidikan bermutu; (v)
kesetaraan gender; (vi) akses
air bersih dan sanitasi; (vii)
energi bersih dan terjangkau;
(viii) pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi; (ix)
infrastruktur, industri dan
inovasi; (x) mengurangi
ketimpangan; (xi) kota dan
komunitas yang berkelanjutan;
(xii) konsumsi dan produksi
yang bertanggungjawab; (xiii)
penanganan perubahan iklim;
(xiv) menjaga ekosistem laut;
(xv) menjaga ekosistem darat;
(xvi) perdamaian, keadilan,
dan kelembagaan yang kuat;
dan (xvii) kemitraan untuk
mencapai tujuan.
Indonesia berkomitmen untuk
melaksanakan SDGs karena
tujuan pembangunan nasional
dan global saling menguatkan
(www.sdgs.bappenas.

go.id, 2021). Komitmen ini
tercermin dari penerbitan
Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, yang di
dalamnya telah disusun
strategi kebijakan pencapaian
SDGs hingga tahun 2030
yang sesuai dengan sasaran
pembangunan nasional.
Indonesia merupakan
salah satu negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang berperan aktif
dalam penentuan sasaran
SDGs sebagaimana tertuang
dalam dokumen Transforming
Our World: The 2030 Agenda
for Sustainable Development.
Berdasarkan tujuan yang
ingin dicapai, maka dimensi
dari SDGs sangat beragam,
terutama difokuskan pada
dimensi ekonomi, sosial,
konservasi, pengelolaan
sumberdaya pembangunan,
dan memperkuat peran
kelompok masyarakat
sebagai objek sekaligus
subjek pembangunan. SDGs
dibutuhkan sebagai arah
pembangunan dan kegiatan
bisnis berlandaskan pada
triple-bottom-line, yaitu
kegiatan ekonomi yang
tidak hanya terfokus pada
orientasi keuntungan, tetapi
juga dampaknya terhadap
kualitas lingkungan dan
masyarakat (Sebestova &
Sroka, 2020). Pemupukan
terhadap prinsip-prinsip SDGs
dibutuhkan untuk melindungi
lingkungan sekaligus
mendapatkan keuntungan
ekonomis (Tonis, 2015).
Weber (2018) menyatakan
bahwa SDGs bukanlah situasi
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yang statis, namun dinamis
dalam proses kegiatan
pembangunan, terutama
pengelolaan sumberdaya,
pengelolaan investasi, dan
pengembangan teknologi dan
kelembagaan yang diarahkan
secara konsisten untuk
memenuhi pembangunan
di masa yang akan datang.
Berdasarkan kondisi tersebut,
SDGs sangat dibutuhkan
dalam menciptakan model
pembangunan yang inklusif.
Peranan UMKM bagi
Percepatan SDGs
Sasaran utama dari SDGs
adalah pembangunan yang
inklusif, yang tercermin dari
beberapa target capaian,
seperti penghapusan
kemiskinan, kelaparan,
peningkatan kualitas
kesehatan, pendidikan,
kesetaraan gender, pekerjaan
yang layak, pertumbuhan
ekonomi, dan pengurangan
ketimpangan (Sebestova
& Sroka, 2020). Pengertian
pembangunan inklusif adalah
tingginya kinerja indikator
pembangunan secara makro
(pertumbuhan ekonomi) dan
diimbangi dengan kinerja
ekonomi secara mikro, seperti
pemerataan pendapatan,
penyerapan tenaga kerja,
dan pengurangan kemiskinan
(Haan, 2015). Pembangunan
inklusif juga dimaknai
sebagai model pembangunan
yang komprehensif sebagai
suatu proses perbaikan
berkesinambungan atas
masyarakat atau sistem sosial
secara keseluruhan menuju
suatu kondisi kehidupan
yang lebih baik atau lebih
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manusiawi (Warsilah, 2015).
Salah satu alasan disusunnya
SDGs adalah relatif belum
optimalnya MDGs dalam
menciptakan pembangunan
yang inklusif (Sofianto, 2019).
Selama periode MDGs pada
rentang tahun 2000-2015,
tingkat kemiskinan dan
ketimpangan global masih
sangat tinggi, termasuk
disparitas antara negara kaya
dan berkembang. Menurut
Sebestova & Sroska (2020),
tujuan SDGs berkorelasi
dalam menciptakan
pembangunan yang inklusif,
dan begitu sebaliknya
pembangunan inklusif sebagai
landasan utama dalam
mempercepat SGDs, sehingga
diantara keduanya bersifat
korelasional. Dalam kondisi
tersebut, maka pembangunan
inklusif sangat dibutuhkan
dalam mempercepat
pencapaian SDGs.
Relevansi lain antara SDGs
dan UMKM karena UMKM
sebagai pelaku ekonomi
kerakyatan, yang menyentuh
banyak kegiatan ekonomi dan
bagi kepentingan masyarakat.
Pengertian ekonomi
kerakyatan adalah kegiatan
ekonomi yang banyak
dilakukan oleh masyarakat,
yang mayoritas berskala
mikro, kecil, dan menengah
(Gancarczyk & Iturriagagoitia,
2015). Menurut Khan (2019),
UMKM dinilai sebagai entitas
paling representatif dari
ekonomi masyarakat karena
ruang lingkupnya ratarata menyasar masyarakat
kelas bawah dan mampu
mengakomodasi kepentingan
perekonomian lokal. Jika

dioptimalkan, UMKM dinilai
mampu menyesuaikan
dengan perubahan lingkungan
dan ekosistem bisnis yang
dinamis, serta mendapatkan
dan mempertahankan tingkat
kompetisi, sehingga bisa
memposisikan organisasi
atau perusahaan dalam
mengadopsi strategi bisnis
yang tepat.
Peranan UMKM di Indonesia
Peranan UMKM dalam
menciptakan pembangunan
yang inklusif di Indonesia
dapat dilihat dari dominasinya
terhadap total pelaku usaha,
pangsa pasar, dan bagi
penyerapan tenaga kerja.
Tabel 01 menjelaskan bahwa
dari total pelaku usaha di
Indonesia pada tahun 2015,
jumlah UMKM mencapai
60,26 juta unit (99,99 persen),
dimana rinciannya untuk
skala mikro sebanyak 59,52
juta unit (98,76 persen),
skala kecil sebanyak 681,52
ribu unit (0,13 persen), dan
skala menengah sebanyak
59,26 ribu unit (0,10 persen).
Sementara untuk skala usaha
besar (UB) pada tahun 2015
hanya sebanyak 4,9 ribu unit
(0,01 persen). Pada tahun
2019 juga menunjukkan
kecenderungan yang sama,
dimana jumlah UMKM sangat
mendominasi, yakni untuk
jumlah UMKM mencapai
66,46 juta unit (99,99 persen),
dimana rinciannya untuk
skala mikro sebanyak 65,60
juta unit (98,69 persen),
skala kecil sebanyak 798,67
ribu unit (1,20 persen), dan
skala menengah sebanyak
65,36 ribu unit (0,10 persen).

Analisis
Sementara untuk jumlah pelaku usaha besar (UB) pada tahun
2019 hanya sebanyak 5,6 ribu unit (0,01 persen).
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha di Indonesia

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Jika dirata-rata selama kurun waktu tahun 2015-2019, maka
rata-rata jumlah UMKM per tahun sumbangannya terhadap
total pelaku usaha di Indonesia mencapai 99,99 persen,
dimana rinciannya untuk skala usaha mikro sebesar 98,71
persen, skala kecil sebesar 1,19 persen, dan skala menengah
sebesar 0,10 persen. Sementara itu, untuk pelaku usaha
besar (UB) rata-rata per tahun sumbangannya terhadap total
pelaku usaha di Indonesia hanya sebesar 0,01 persen. Fakta
ini mencerminkan bahwa dari total UMKM, mayoritas pangsa
pasarnya didominasi oleh pelaku usaha skala mikro. Hal ini
sangat jelas menandakan bahwa UMKM, khususnya pelaku
usaha mikro mampu menopang perekonomian masyarakat.
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
Pelaku Usaha di Indonesia

Selain jumlah pelaku usaha,
cerminan lain dari pentingnya
peranan UMKM bagi
pembangunan inklusif adalah
dari penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2015, jumlah
penyerapan tenaga kerja
untuk UMKM mencapai 123,29
juta tenaga kerja (96,71
persen), dimana rinciannya
untuk skala mikro sebanyak
110,80 juta tenaga kerja
(86,96 persen), skala kecil
sebanyak 7,30 juta tenaga
kerja (5,73 persen), dan skala
menengah sebanyak 5,11 juta
tenaga kerja (4,01 persen).
Sementara untuk skala usaha
besar (UB), jumlah tenaga
kerja pada tahun 2015 hanya
sebanyak 4,19 juta (3,29
persen). Sementara untuk
tahun 2019 kecenderungannya
relatif sama, dimana
penyerapan tenaga kerja
UMKM mencapai 119,56 juta
tenaga kerja (96,92 persen),
dimana rinciannya untuk
skala mikro sebanyak 109,84
juta tenaga kerja (89,04
persen), skala kecil sebanyak
5,93 juta tenaga kerja (4,81
persen), dan skala menengah
sebanyak 3,79 juta tenaga
kerja (3,07 persen). Untuk
skala usaha besar (UB),
jumlah tenaga kerjanya pada
tahun 2019 hanya sebanyak
3,80 juta (3,08 persen).

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 (Diolah)
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Problem Aksesibilitas
Permodalan
Bila dilihat dari peranan
UMKM dari sisi jumlah pelaku
usaha dan kontribusi terhadap
penyerapan tenaga kerja
bisa dinilai sangat signifikan.
Artinya, beberapa target SDGs
sudah terpenuhi. Namun, dari
sisi kualitas kontribusi dalam
perekonomian bisa disebut
belum besar.Ini tercermin
dari nilai kredit UMKM yang
masih rendah, rata-rata
di bawah sekitar 28%. Hal
inilah yang perlu menjadi
perhatian pemerintah. Dalam
konstelasi kebijakan politik
dan ekonomi, peranan UMKM
dalam mempercepat SDGs di
Indonesia seharusnya menjadi
isu strategis, karena jika
dioptimalkan, maka dampak
multiplier yang diciptakan
menjadi sangat besar.
Peranan UMKM dalam
mencapai SDGs terhambat
akibat beberapa persoalan
utama. Karadag (2015)
menjelaskan bahwa
permasalahan UMKM dapat
dipetakan menjadi beberapa
persoalan mendasar, antara
lain: (i) rendahnya efisiensi
perolehan sumberdaya
produksi; (ii) rendahnya
inovasi usaha; (iii) rendahnya
aksesibilitas pemasaran; dan
(iv) rendahnya aksesibilitas
permodalan. Dari empat
persoalan mendasar tersebut,
rendahnya aksesibilitas
permodalan dinilai sebagai
persoalan yang paling berat
dan menantang.
Beragam studi empiris baik
di tingkat global maupun
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nasional membuktikan
bahwa persoalan dari sisi
permodalan menjadikan
kinerja UMKM yang
seharusnya sebagai garda
terdepan menciptakan
pembangunan inklusif sulit
diwujudkan. Gambar 02
menjadi salah satu contoh
yang menjelaskan proporsi
kredit UMKM pada total
kredit yang diberikan oleh
perbankan sejauh ini masih
relatif rendah. Penilaian atas
rendahnya proporsi kredit
yang diberikan kepada UMKM
didasarkan pada jumlah
pelaku usaha yang sangat
tinggi (Tabel 1), namun
proporsi kreditnya sangat
kecil dibandingkan jumlah
pelaku usaha besar (UB)
yang jumlah pelaku usahanya
sedikit namun mempunyai
proporsi kredit yang besar.

Pada tahun 2016, jumlah
kredit yang diberikan kepada
UMKM sebanyak 856.957 (Rp.
Milyar) atau sebesar 22,45
persen, kemudian tahun 2017
naik menjadi 942.388 (Rp.
Milyar) atau sebesar 34,15
persen, tahun 2018 naik
menjadi 1.032.643 (Rp.Milyar)
atau sebesar 33,43 persen,
tahun 2019 naik lagi menjadi
1.111.340 (Rp.Milyar) atau
sebesar 33,44 persen, tahun
2020 turun menjadi 1.091.232
(Rp.Milyar) atau sebesar 22,61
persen, dan sampai bulan
mei tahun 2021 naik sedikit
menjadi 1.095.627 (Rp.Milyar)
atau sebesar 22,61 persen.
Selama kurun waktu
tersebut, rata-rata proporsi
kredit UMKM terhadap total
kredit yang diberikan oleh
perbankan hanya sebesar
28,12 persen, bandingkan

Gambar 2. Proporsi Kredit UMKM dari Total Pemberian Kredit
Perbankan di Indonesia (Rp. Milyar)

Sumber : Bank Indonesia, 2021 (Diolah)
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dengan total kredit kepada
pelaku usaha besar (UB) yang
rata-rata per tahun mencapai
71,88 persen. Kondisi ini
mencerminkan bahwa
keberadaan UMKM yang
notabene sebagai cerminan
ekonomi kerakyatan belum
mendapat prioritas utama

persoalan shock external
lainnya. Masih dari pendapat
Koirala (2018), rendahnya
aksesibilitas permodalan
menjadikan UMKM sulit
bersaing dalam arena pasar,
sementara karakteristik usaha
UMKM hampir mirip dengan
persaingan sempurna.

Gambar 2. Implikasi Persoalan Akibat Rendahnya Akses
Permodalan pada UMKM

bagi lembaga keuangan
khususnya perbankan.
Koirala (2018) memetakan
dampak yang bisa
ditimbulkan dari rendahnya
aksesibilitas permodalan
bagi UMKM, seperti
tingginya biaya mengakses
bahan baku, inefisiensi
produksi, rendahnya
aksesibilitas pemasaran,
dan lemahnya riset serta
pengembangan produk.
Kondisi ini semakin parah
jika UMKM dihadapkan pada
ketidakpastian lingkungan
eksternal, contohnya pada
kasus pandemi Covid-19,
perubahan geopolitik global,
ketidakpastian kebijakan
makro, instabilitas politik,
friksi sosial, dan beragam

Berdasarkan penjelasan di
atas, permasalahan pada
aksesibilitas permodalan
menjadi salah satu aspek
penting yang harus
diselesaikan, khususnya
dalam rangka mempercepat
pencapaian SDGs.
Aksesibilitas permodalan
UMKM dikategorikan sebagai
akar masalah utama dari
beragam permasalahan
lain yang dihadapi UMKM.
Permasalahan permodalan
UMKM tidak bisa dinilai
sebagai persoalan tunggal,
namun harus diiringi dengan
perbaikan persoalan lainnya
yang tidak kalah kompleks,
terutama terkait bahan
baku, produksi, pemasaran,
dan inovasi usaha dan

aksesibilitas terhadap
teknologi informasi.
Melalui percepatan
penguatan strategi
aksesibilitas UMKM terhadap
penguatan permodalan
bagi UMKM, maka peranan
UMKM semakin mampu
krusial dalam mendorong
pembangunan yang inklusif,
yang diindikasikan dalam
tiga aspek (Koirala, 2018),
yaitu: (i) kontribusinya yang
semakin penting terhadap
penyerapan tenaga kerja; (ii)
meningkatkan keterampilan
sumberdaya manusia lokal;
(iii) menciptakan nilai
tambah perekonomian;
dan (iv) sebagai motor
pencipta inovasi daerah.
Sementara Morina & Gashi
(2016) menambahkan,
melalui peningkatan akses
menemukan bahwa dengan
permodalan yang efektif,
maka peranan UMKM semakin
optimal dalam menciptakan
pertumbuhan kesejahteraan
sosial, sumber lapangan
kerja, renovasi perekonomian
lokal, dan meningkatkan
produktivitas daerah.
Dengan kinerja yang baik,
UMKM diharapkan mampu
menciptakan daya dorong
dalam mencapai tujuantujuan SDGs. Menurut
Gambetta et al. (2019),
UMKM dinilai sebagai pelaku
paling relevan dengan konsep
pembangunan berkelanjutan,
karena berkontribusi terhadap
perekonomian yang sifatnya
dinamis, inovatif, efisien,
dan ukurannya yang kecil
memungkinkan proses
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pengambilan keputusan
secara lebih cepat. Dengan
karakter tersebut, UMKM
dipandang mempunyai
kapasitas untuk mengurangi
disparitas pendapatan
dan mampu meningkatkan
hubungan antar sektor
ekonomi yang beragam.

pemerintah, perguruan tinggi,
dan organisasi masyarakat.

memberikan masukan
dan saran, supervisi, dan

Gambar 4. Posisi UMKM dalam Ekosistem Pendorong SDGs

Strategi Penguatan
Permodalan UMKM bagi
Percepatan SDGs
Penguatan permodalan
bagi UMKM merupakan
strategi utama untuk
mengoptimalkan peranan
UMKM dalam mempercepat
pencapaian SDGs. Meski
demikian, strategi tersebut
tidak berdiri tunggal, namun
harus dikaitkan dengan
konstelasi berbagai pemangku
kepentingan, mengingat
pencapaian SDGs harus
melibatkan seluruh pihak.
Pentingnya UMKM dalam
mempercepat SDGs dapat
diperkuat melalui konsep
ekosistem pendorong
percepatan SDGs, dimana
UMKM mempunyai posisi
sentral, sehingga aksesibilitas
permodalan menjadi variabel
yang sangat penting dalam
memposisikan peran dan
fungsi UMKM. Secara
konseptual, peranan UMKM
dalam mencapai tujuan
SDGs perlu mendapat
dukungan berbagai pemangku
kepentingan, yang disebut
sebagai konsep ekosistem
multi-stakeholder (Mozos
et al. 2019). Gambar 04
menjelaskan adanya pelibatan
pemangku kepentingan selain
UMKM, diantaranya adalah
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Sumber : Mozos et al. (2019), Dimodifikasi

Dalam ekosistem percepatan
SDGs, dibutuhkan penguatan
regulasi yang disepakati
antara eksekutif dan legislatif.
Kemudian peran pemerintah
diantaranya adalah bagi
perumusan regulasi,
merumuskan standarisasi
kebijakan bisnis, dan fungsi
penilaian serta evaluasi.
Peran dan fungsi pemerintah
diorientasikan dalam
mewujudkan lingkungan
kebijakan yang mampu
mempercepat SDGs melalui
kebijakan penguatan kinerja
UMKM. Peran Perguruan
Tinggi juga dibutuhkan untuk
melakukan edukasi dan
literasi bisnis, pembentukan
inkubator bisnis, serta
penelitian dan pengembangan.
Peran dan fungsi UMKM
diposisikan dalam lingkup
pengembangan bisnis lokal,
penciptaan inovasi bisnis,
menjalin kemitraan strategis,
dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara untuk komunitas
masyarakat difungsikan bagi
keikutsertaan masyarakat,

pembentukan inkubator
bisnis skala lokal. Semuanya
menjadi satu kesatuan
sehingga menghasilkan
ekosistem SDGs yang
ideal, terutama dalam
mengoptimalkan peran dan
fungsi UMKM.
Untuk mengoptimalkan
peranan UMKM dalam
ekosistem pendorong
percepatan SDGs, maka
penguatan permodalan
menjadi agenda utama (tanpa
mengesampingkan persoalan
lainnya). Terdapat beberapa
prioritas yang harus dilakukan
selain mengandalkan
permodalan dari perbankan,
seperti melakukan
diversifikasi permodalan
bagi UMKM. Contoh paling
konkrit dalam menguatkan
diversifikasi permodalan
adalah merevitalisasi
keberadaan LKM (Lembaga
Keuangan Mikro).
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Agenda Ke Depan
Menjaga kinerja penguatan
aksesibilitas permodalan akan
menguatkan peran dan fungsi
UMKM dalam mempercepat
pencapaian SDGs. Hal
ini karena: (i) penguatan
permodalan diharapkan
mampu minimalisasi
kerugian UMKM menghadapi
ketidakpastian pasar; (ii)
penguatan permodalan
diharapkan mampu menjaga
UMKM agar tetap terhubung
dalam akses sumberdaya; dan

(iii) penguatan permodalan
diharapkan mampu menjaga
kinerja usaha UMKM,
sehingga penyerapan tenaga
kerja tetap stabil. Dalam
konstelasi tersebut, LKM
mempunyai peranan penting
dalam mendiversifikasi
sumber permodalan bagi
UMKM.
Melalui penguatan penguatan
diversifikasi permodalan
UMKM dapat : (i) memperoleh
pelayanan keuangan tepat
waktu dan sasaran sesuai

kebutuhan; (ii) mempunyai
aksesibilitas permodalan yang
lebih tinggi; (iii) meminimalisir
pelarian modal keluar
daerah; dan (iv) mendorong
peluang usaha baru dan
mengoptimalkan potensi
unggulan daerah. Selain
itu, LKM juga harus terus
meningkatkan kinerjanya
agar dapat meningkatkan
kemampuan dalam
mengakses kredit yang lebih
besar dari perbankan untuk
tujuan ekspansi.
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Pengembangan Wakaf Uang dan
Kedudukan Hukumnya
Akhmad Yasin11

L

embaga wakaf sebagai
pranata keagamaan
yang memiliki potensi
dan manfaat ekonomi perlu
dikelola secara efektif dan
efisien untuk kepentingan
ibadah dan memajukan
kesejahteraan umum. Wakaf
merupakan perbuatan
hukum yang telah lama
hidup dan dilaksanakan
dalam masyarakat. Secara
bahasa, wakaf berasal
dari kata waqofa-yaqifuwaqfan yang memiliki arti
menghentikan atau menahan.
Wakaf memiliki tujuan untuk
memanfaatkan benda wakaf

sesuai dengan fungsinya.
Sementara itu, fungsi wakaf
adalah untuk mewujudkan
sebuah potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah
dan meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat.
Pengertian wakaf menurut
Imam Nawawi adalah
menahan harta yang
dapat diambil manfaatnya,
tetapi bukan untuk dirinya
sedangkan benda itu tetap
ada padanya dan digunakan
manfaatnya untuk kebaikan
dan mendekatkan diri
kepada Allah. Sementara itu,

Peneliti Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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wakaf dapat dimaknai juga
sebagai menahan harta yang
bisa dimanfaatkan dengan
menjaga keutuhan harta
tersebut melalui pemutusan
kepemilikan barang tersebut
dari pemiliknya untuk hal
yang dibolehkan (https://
pkebs.feb.ugm.ac.id 2018).
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf
mendefinisikan wakaf adalah
perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu

Analisis
tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut
syariah.
Di beberapa negara, wakaf
secara serius dijadikan
sebagai media untuk
mensejahterakan rakyat selain
pendapatan negara yang
lain (Sesse Volume 8, Nomor
2, Juli 2010). Wakaf bisa
memajukan kesejahteraan
umat dengan cara dikelola
secara wakaf produktif sesuai
dengan prinsip syariah. Ilmu
ekonomi dan wakaf sebagai
bagian dari aspek ajaran
Islam menjadi bagian dari
pembahasan bidang ekonomi
yang berperan sangat besar
dalam menyelesaikan masalah
kemiskinan yang sedang
dihadapi bangsa, terutama
sejak krisis ekonomi.
Dalam perspektif historis,
wakaf sangat berperan
dalam mengembangkan
kegiatan sosial, ekonomi
dan kebudayaan masyarakat
Islam dengan mendirikan
sekolah, rumah sakit, masjid,
pesantren dan lainnya
(Hapsari 2019).
Sebagai sebuah akad, wakaf
memerlukan syarat dan rukun.
Dari kitab-kitab fiqh, rukunrukun wakaf menurut selain
mazhab Hanafi terdiri dari
wakif (orang yang berwakaf),
mauquf alaih (orang yang
mendapatkan manfaat dari
wakaf), mauquf (harta yang
diwakafkan) dan shighat
wakaf (Usman Vol. XI, No. 2,
Desember 2016). Salah satu
jenis wakaf adalah wakaf
produktif. Wakaf produktif
merupakan salah satu

jenis wakaf yang memiliki
keunggulan lebih tinggi
dibandingkan jenis wakaf
lainnya. Wakaf produktif ini
merupakan salah satu dari
bentuk wakaf uang. Pemikiran
oleh masyarakat umumnya,
wakaf hanya dilakukan
oleh orang yang memiliki
harta yang banyak, karena
mereka masih berfikir bahwa
wakaf itu tentang tanah,
masjid, kuburan dan rumah
sakit. Wawasan masyarakat
umum tentang wakaf masih
sangat minim sehingga
mengakibatkan perkembangan
wakaf di Indonesia masih
sedikit.
Artikel ini mencoba untuk
mengulas mengenai
perkembangan dan
pengelolaan wakaf uang di
Indonesia.
Kajian Hukum Wakaf Uang
Pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf
bisa berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
Pada pasal 48 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) disebutkan
bahwa (1) Pengelolaan dan
pengembangan harta benda
wakaf harus berpedoman
pada peraturan Badan Wakaf
Indonesia. (2) Pengelolaan
dan pengembangan atas
harta benda wakaf uang
hanya dapat dilakukan melalui
investasi pada produk-produk
lembaga keuangan Syariah
dan/atau instrumen keuangan
Syariah. (3) Dalam hal LKSPWU menerima wakaf uang
untuk jangka waktu tertentu,
maka Nazhir hanya dapat

melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda
wakaf uang pada LKS-PWU
dimaksud.
Dalam undang-undang No.
41/2004 juga telah diatur
beberapa jenis harta yang
dapat diwakafkan selain
tanah dan bangunan,
diantaranya uang dan
saham. Pasal 16 ayat 3 UU
No.41/2004 menyebutkan
bahwa uang dan surat
berharga termasuk ke dalam
jenis harta bergerak. Diantara
empat mazhab utama hanya
mazhab Hanafi yang melarang
praktek wakaf benda bergerak,
sedangkan ketiga mazhab
lainnya secara umum
memperbolehkan (Kabisi
2004). Mayoritas ulama
mazhab Hanafi melarang
praktek wakaf benda bergerak
dengan alasan bahwa
harta yang sah diwakafkan
hanyalah benda bergerak.
Hal tersebut disebabkan
hanya benda tak bergerak,
khususnya tanah dan
bangunan, umur ekonomisnya
sangat lama sehingga
dianggap memiliki sifat kekal.
Sementara benda bergerak
akan lebih cepat mengalami
kerusakan, sehingga dianggap
tidak kekal (Girindra Mega
Paksi Vol.9 No.2 Juli Desember 2018).
Di sisi lain, mazhab Syafii,
Hambali, dan Maliki
memperbolehkan wakaf benda
bergerak. Ketiga mazhab
tersebut memiliki landasan
bahwa kekekalan suatu harta
wakaf tidak semata terletak
pada zatnya saja, melainkan
juga pada pada kekekalan
manfaatnya. Sehingga jika
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suatu harta wakaf rusak
zatnya, dapat diganti dengan
harta baru yang mampu
memberikan manfaat yang
sama, meskipun benda
tersebut bukanlah benda asli
yang diwakafkan. Proses
tersebut disebut sebagai
proses istibdal (Arifin Vol 3
No. 1, 2015).
Wakaf uang dan saham
pada dasarnya dapat
dihukumi sama dengan
wakaf harta bergerak, yaitu
boleh dilakukan berdasarkan
pendapat mayoritas ulama.
Namun demikian secara
spesifik perdebatan hukum
mengenai kebolehan wakaf
uang dan saham berbeda
dengan perdebatan hukum
wakaf benda bergerak.
Beberapa ulama melarang
praktek wakaf uang
dan sebagian yang lain
memperbolehkannya. Salah
satu ulama yang melarang
adalah Ibnu Qudamah.
Dia berpendapat jika uang
dimanfaatkan dengan
tetap mempertahankan
kekekalannya, artinya uang
tersebut disewakan untuk
memperoleh keuntungan.
Padahal dalam konsep
ekonomi Islam uang
tidak boleh menghasilkan
keuntungan kecuali diputar
dalam sektor produksi.
Ulama yang memperbolehkan
wakaf dalam bentuk uang
diantaranya adalah Imam
Zuhri dan Imam Hanafi.
Imam Zuhri berpendapat
bahwa pemanfaatan wakaf
uang yaitu dengan cara
menjadikannya sebagai
modal usaha dengan akad
bagi hasil, yang kemudian
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keuntungannya disedekahkan.
Sementara Imam Hanafi
berpijak pada hukum ‘urf
dan pendapat Abdullah bin
Masud, bahwasanya apa yang
dipandang baik oleh seorang
muslim maka akan dipandang
baik pula oleh Allah. Oleh
karena itu, selama wakaf uang
membawa kebermanfaatan,
tidak apa-apa dilakukan
(Girindra Mega Paksi Vol.9
No.2 Juli - Desember 2018).
Imam al-Zuhri (wafat 124
H) salah seorang ulama
terkemuka dan peletak
dasar kodifikasi hadis
memfatwakan, dianjurkannya
wakaf dinar dan dirham
untuk pembangunan
sarana dakwah, sosial,
dan pendidikan umat
Islam. Adapun caranya
adalah dengan menjadikan
uang tersebut sebagai
modal usaha kemudian
menyalurkan keuntungannya.
Mazhab Syafi’I dan Hambali
berpendapat wakaf dinar dan
dirham tidak diperbolehkan
karena dinar dan dirham akan
lenyap dengan dibelanjakan
dan sulit mengekalkan zatnya.
Di samping itu, uang juga
tidak dapat disewakan karena
menyewakan uang akan
merubah fungsi uang sebagai
standar harga. Mazhab Hanafi
membolehkan wakaf uang
asalkan hal itu sudah menjadi
‘urf (adat kebiasaan) di
kalangan masyarakat. Mazhab
Maliki berpendapat boleh
berwakaf uang, penjelasan
dalam kitab al-Mudawwanah
mengenai penggunaan wakaf
uang yaitu melalui cara
pembentukan dana pinjaman
sebagaimana Imam al Zuhri.

Wakaf uang di Indonesia
sudah dilegitimasi sebagai
salah satu harta yang dapat
diwakafkan melalui fatwa
Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI No 32/DSN-MUI/
IX/2002 tentang Wakaf Uang.
Ketentuan umum pengelolaan
wakaf uang di Indonesia
menurut fatwa DSN MUI
antara lain:
1. Wakaf uang (cash wakaf/
waqf al nuqud) adalah
wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok
orang, lembaga atau
badan hukum dalam
bentuk uang tunai,
2. Termasuk ke dalam
pengertian uang adalah
surat-surat berharga,
3. Wakaf uang hukumnya
jawaz (boleh),
4. Wakaf uang hanya boleh
disalurkan dan digunakan
untuk hal-hal yang
dibolehkan secara syar’ia,
5. Nilai pokok wakaf
uang harus dijamin
kelestariannya, tidak boleh
dijual, dihibahkan, dan
atau diwariskan.
Pengelolaan dan
Perkembangan Wakaf Uang
Pemahaman mayoritas
masyarakat muslim Indonesia
terhadap wakaf yang hanya
terbatas pada wakaf sektor
sosial, khususnya untuk
peribadahan, menjadikan
potensi wakaf dalam bentuk
uang belum dimanfaatkan
secara maksimal. Melalui
Gerakan Nasional Wakaf
Uang (GNWU), pemerintah

Analisis
berharap gerakan ini bisa
memulai transformasi
pelaksanaan wakaf lebih luas
dan modern. Sehingga tidak
lagi terbatas untuk tujuan
ibadah, tetapi dikembangkan
untuk tujuan sosial ekonomi.
Harapannya program ini

sesuai dengan peruntukannya.
Kemudian harta wakif yang
dipercayakan kepada nadzir
disalurkan kepada pihak
penerima manfaat dari harta
yang diwakafkan (Mauquf
alaih), berupa pinjaman tanpa
margin atau modal usaha.

Gambar 1. Perkembangan Skema Wakaf Uang

Sumber : Materi FGD Jaminan Keuangan Sosial Islam, BKF, 2021

dapat memberikan dampak
signifikan bagi pengurangan
kemiskinan dan ketimpangan
sosial dalam masyarakat.
Skema wakaf uang pun
diyakini berdampak besar.
Di antaranya mampu
memperkuat perbankan
syariah, memperbesar
permodalan syariah,
menggerakkan ekonomi
syariah, membiayai aset
wakaf produktif, dan
mendukung pelaksanaan
program sosial (Azzura 2021).
Gambar 1 di atas
mengilustrasikan bahwa
muwakif atau wakif (pemilik
harta wakaf) menitipkan
hartanya kepada nadzir yaitu
pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wakif untuk
dikelola dan dikembangkan

Pengelolaan wakaf uang
akan dipercayakan kepada
nazir (pengelola wakaf)
melalui Lembaga Keuangan

Syariah Penerima Wakaf
Uang (LKS-PWU) yang sudah
mendapat izin dari Menteri
Agama. Pihak yang menjadi
nazir dalam GNWU adalah
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
yang merupakan lembaga
independen. Uang wakaf yang
terhimpun kemudian akan
diinvestasikan ke berbagai
macam produk keuangan
syariah yang resmi. Misalnya,
deposito mudharabah,
musyarakah, bahkan sukuk
atau Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN). Sebagaimana
digambarkan pada gambar 2
di bawah ini.
Dalam mengelola potensi
wakaf uang, ada beberapa
skenario yang dibuat untuk
menggambarkan seberapa
besarnya jumlah nominal
uang yang bisa dikumpulkan
sebagai wakaf uang dari
masyarakat Indonesia
sebagaimana yang terlihat
pada gambar 3. Ada tiga
skenario yang terbagi dalam
skenario rendah, skenario
moderat dan skenario
optimis. Penghimpunan dan

Gambar 2. Perkembangan Produk Wakaf Uang

Sumber : Materi FGD Jaminan Keuangan Sosial Islam, BKF, 2021
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Gambar 3. Skema Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Uang

5. Peruntukan harta benda
wakaf, dalam rangka
mencapai tujuan dan
fungsi wakaf, harta
benda wakaf hanya dapat
diperuntukkan bagi:
sarana dan kegiatan
ibadah; sarana dan
kegiatan pendidikan serta
kesehatan; anak terlantar,
yatim piatu, beasiswa;
kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat; dan/atau
kemajuan kesejahteraan
umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan
syariah dan peraturan
perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf. Saat
ini wakaf dapat diberikan
jangka waktu, yaitu pada
instrument wakaf uang.

Sumber : Sumber: merdeka.com, 2021

pengelolaan wakaf uang saat
ini dilakukan oleh lembaga
keuangan syariah penerima
wakaf uang. Selanjutnya
diserahkan kepada pengelola
wakaf atau nadzir untuk
kemudian diinvestasikan
di berbagai macam produk
keuangan syariah. Manfaat
wakaf uang bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat
dapat dilihat dari wakaf uang
yang diberikan penerima
manfaat (mauquf alaih)
sebesar 90% dari uang wakaf
yang terkumpul dan dikelola
oleh nadzir.
Dalam pelaksanaan wakaf
perlu diperhatikan beberapa
unsur wakaf, sebagai berikut:
1. Wakif ialah pihak yang
mewakafkan harta benda
miliknya, wakif dapat
berupa perorangan,
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organisasi dan badan
hukum.
2. Nazhir ialah pihak
yang menerima harta
benda wakaf dari wakif
untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai
dengan peruntukkannya.
3. Harta benda hanya dapat
diwakafkan apabila dimiliki
dan dikuasai secara penuh
dan sah oleh wakif.
4. Ikrar wakaf yang
dibuktikan dengan
pembuatan akta ikrar
wakaf sebagai bukti
pernyataan kehendak
wakif untuk mewakafkan
harta benda miliknya guna
dikelola oleh nazhir sesuai
dengan peruntukkan
harta benda wakaf yang
dituangkan dalam bentuk
akta.

Sebagai salah satu instrument
fiskal Islam, wakaf telah
menunjukkan berbagai
peran penting dalam
mengembangkan berbagai
kegiatan sosial, ekonomi,
pendidikan dan kebudayaan.
Wakaf diharapkan juga
mampu berperan efektif
dalam membangun umat,
sehingga dapat mengurangi
ketergantungan pendanaan
dari pemerintah. Pada
akhirnya, wakaf terbukti
mampu menjadi instrumen
jaminan sosial dalam
pemberdayaan masyarakat
(Arif Vol. 44, No. II tahun
2010).
Penutup
Kedudukan hukum wakaf
masih menjadi khilafiyah di
antara empat imam madzhab
dan ulama. Namun, karena
manfaatnya yang sangat

Analisis
besar bagi kemaslahatan
umat, maka MUI melalui
DSN MUI No 32/DSN-MUI/
IX/2002 tentang Wakaf
Uang mengeluarkan fatwa
diperbolehkannya wakaf
dalam bentuk uang dan surat
berharga.
Wakaf sebagai salah satu
instrumen fiskal dalam Islam
berperan penting dalam
pengembangan kegiatan
sosial ekonomi, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan
serta bidang-bidang lainnya.
Wakaf uang diyakini mampu
menjadi instrumen jaminan
sosial dalam pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan umat. Uang
wakaf yang terhimpun dapat
diinvestasikan ke berbagai
macam produk keuangan
syariah yang resmi. Skema
wakaf uang berdampak

besar bagi pengembangan
produk-produk syariah, di
antaranya untuk memperkuat
perbankan syariah,
memperbesar permodalan
syariah, menggerakkan
ekonomi syariah, membiayai
aset wakaf produktif, dan
mendukung pelaksanaan
program sosial.
Dalam rangka mendukung
pengembangan dan
pengelolaan wakaf produktif
yang berupa wakaf uang,
maka perlu diperkuat
dengan aturan regulasi yang
terbaru dan sinergi antar
lembaga resmi pengelola
wakaf dan lembaga swadaya
masyarakat pengelola
wakaf agar mampu menjadi
solusi bagi permasalahan
wakaf di masyarakat
Indonesia. Sosialisasi
urgensi wakaf uang yang

produktif menjadi pekerjaan
rumah pemerintah dalam
memberikan pemahaman
tentang wakaf yang modern,
karena sebagian masyarakat
Indonesia masih memahami
wakaf secara tradisional yang
terbatas pada wakaf tanah,
masjid dan kuburan serta
bentuk-bentuk peribadatan
lainnya. Di samping itu,
peningkatan kualitas SDM
sebagai nadzir melalui
pelatihan dan bimbingan
dari para cendekiawan yang
memahami konsep wakaf,
sehingga pengelolaan dan
pengembangan wakaf
dilakukan secara amanah dan
sesuai dengan manajemen
modern.
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Taksonomi Hijau:
Langkah Penting Mengembangkan
Sektor Keuangan Berkelanjutan
Erlangga Gilang Pradana12

E

konomi dunia tidak
bisa lepas dari
ketergantungan terhadap
penggunaan bahan baku
dan sumber daya yang ada
di bumi. Berdasarkan data
empiris, setidaknya dalam
dua dasawarsa terakhir
pertumbuhan ekonomi masih
bergerak searah dengan
jumlah emisi gas rumah
kaca (GRK) yang dihasilkan.
Sebagaimana diketahui, emisi
GRK seperti karbon dioksida
ditengarai menjadi penyebab
atas terjadinya kenaikan
suhu rata-rata bumi sehingga
mengakibatkan perubahan
iklim yang berdampak buruk
bagi kehidupan manusia.
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

12
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Gambar 1. Rata-rata perubahan pertumbuhan GRK dan GDP

Sumber : Sumber: merdeka.com, 2021

Analisis
Gambar 1 menunjukkan rata-rata perubahan
GDP beberapa negara dari tahun 1993
sampai dengan 2018. Berdasarkan grafik di
atas, emisi GRK mayoritas negara-negara di
dunia naik bersamaan dengan GDP, termasuk
Indonesia, yang mengindikasikan bahwa
kegiatan ekonomi masih bergantung dari
penggunaan resource yang menghasilkan
emisi GRK. Hanya sedikit negara di
dunia yang di saat bersamaan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sekaligus menurunkan emisi GRK (Jepang,
Jerman, Denmark).

Salah satu faktor penyebabnya adalah tren
global yang semakin menuntut adanya
penggunaan energi dan sumber daya yang
lebih efisien.

Namun demikian, bukan berarti pertumbuhan
ekonomi hanya dapat dicapai dengan

Indonesia harus segera menangkap peluang
tren global pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang
mengutamakan sustainable dan renewable
energy. Pasalnya, pembangunan ekonomi
berkelanjutan ini justru membuka peluang
Indonesia untuk dapat membuka lapangan
kerja baru dan potensi pertumbuhan ekonomi
dengan paradigma baru. Berdasarkan laporan
ILO, diperkirakan akan terdapat sekitar 6 juta
lapangan kerja yang hilang di sektor migas

Gambar 2. Perkembangan GDP dan GRK
Dunia, %, 1990–2018, tahun dasar 2000=100

Gambar 3. Pekembangan GDP dan GRK
Indonesia, %, 1990–2018, tahun dasar 2000=100

Sumber : World Development Indicators, diolah

mengorbankan kualitas lingkungan.
Sebagaimana dibuktikan oleh negara seperti
Jepang, Jerman, atau Denmark yang dapat
menurunkan emisi GRK-nya, tren global saat
ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan (sustainable growth).
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa
tren pertumbuhan ekonomi dunia semakin
membutuhkan lebih sedikit emisi GRK untuk
tiap pertumbuhan unit GDP. Hal yang sama
juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan GDP
sepuluh tahun terakhir relatif dapat tumbuh
lebih besar dibandingkan pertumbuhan emisi
GRK. Meskipun secara total emisi GRK tetap
tumbuh, intensitasnya semakin menurun.

dan batubara pada 2030 akibat tren global
ini. Namun, diproyeksikan adanya 24 juta
lapangan pekerjaan baru di sektor pekerjaan
ramah lingkungan (green jobs) yang dapat
menggantikan pekerjaan yang hilang akibat
transisi menuju ekonomi hijau13. Tentunya hal
ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi
Indonesia pasca pandemi Covid-19.
Pembangunan ekonomi berkelanjutan
tentunya membutuhkan investasi yang cukup
besar. Di sini lah peran sektor keuangan
menjadi vital untuk dapat membiayai
pembangunan menuju ekonomi hijau tersebut.
Sebagaimana diketahui dalam National
Determined Contribution (NDC), Indonesia

nternational Labour Organization, World Employment Social Outlook Greening with Jobs (2018)

13
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telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK, setidaknya
sebesar 29% pada tahun 2030.
Tabel 1: Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian NDC Indonesia

Sumber : Peta Jalan NDC (2019), Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim BKF (2021)

Mengacu pada Peta Jalan NDC Indonesia, total kebutuhan
pendanaan investasi berkelanjutan mencapai Rp3.779 triliun
agar dapat memenuhi target penurunan emisi GRK, dengan
rata-rata pendanaan per tahun sebesar Rp343 triliun. Tentunya
kebutuhan tersebut tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh
negara. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari sektor
keuangan untuk membiayai investasi pada sektor hijau.
Kolaborasi antar-stakeholders ekosistem sektor keuangan,
yakni pemerintah, regulator, pelaksana infrasturktur pasar,
investor, korporasi, serta penyedia profesi, perlu ditingkatkan.
Salah satu kebijakan penting untuk mendukung keuangan
berkelanjutan dan kolaborasi antar-stakeholders adalah
dengan mengembangkan taksonomi hijau (green taxonomy).
Taksonomi Hijau
Taksonomi hijau didefinisikan sebagai sebuah sistem
klasifikasi yang mengidentifikasi suatu investasi yang dapat
mencapai tujuan suatu negara terkait sustainability sesuai
dengan target yang telah ditetapkan14. Adanya definisi
dan klasifikasi atas “investasi hijau” membantu investor
Gambar 4. fungsi taksonomi hijau bagi stakeholders

Sumber : penulis
International Capital Market Association, Sustainable Finance High-level Definitions (2020)
World Bank, Developing a National Green Taxonomy (2020)

14
15
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mengetahui mana aset hijau
di suatu negara, mendorong
korporasi untuk melakukan
aktivitas hijau, mendukung
regulator mencapai target
keberlanjutan, mempermudah
institusi keuangan melakukan
transaksi intermediari, dan
mencegah risiko terjadinya
greenwashing.
Di Indonesia, definisi tersebut
belum diatur secara jelas.
Pendefinisian investasi hijau
penting sebagai langkah
awal pengembangan sektor
keuangan hijau. Maka dari
itu, roadmap keuangan
berkelanjutan 2021 – 2025
yang telah disusun oleh OJK
memasukkan penyusunan
taksonomi hijau sebagai
program prioritas. Belum
adanya definisi yang
terstandardisasi berpotensi
mengakibatkan kebijakan
hijau lain menjadi tidak tepat
sasaran. Misalnya, kebijakan
penyusunan sustainable
reporting dijalankan
berdasarkan sudut pandang
masing-masing, alih-alih
berdasarkan pedoman definisi
yang jelas.
World Bank telah
mengeluarkan panduan untuk
mengembangkan taksonomi
hijau15. Setidaknya diperlukan
beberapa langkah key factors
dalam proses penyusunan
taksonomi hijau bagi suatu
negara. Pertama, menentukan
strategic dan environmental
goals taksonomi hijau yang
disesuaikan dengan agenda
prioritas negara. Indonesia
pada prinsipnya telah
memiliki tujuan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan

Analisis
sebagaimana tertuang
dalam Perpres Nomor
59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.Tujuan ini juga
telah diselaraskan dalam
RPJMN 2020 – 2024 sebagai
salah satu agenda prioritas
yakni i) peningkatan kualitas
lingkungan, ii) peningkatan
ketahan bencana dan
perubahan iklim, dan iii)
pembangunan rendah karbon.
Kedua, menentukan sektor
mana saja yang akan
didefinisikan oleh taksonomi
hijau. Sektor dimaksud
seyogyanya ditentukan
berdasarkan dampaknya
kepada strategic dan
environmental goals yang
telah ditetapkan. Apabila
melihat referensi best
practice dari negara-negara
lain yang telah menerapkan
taksonomi hijau, setidaknya
ada tiga kategori besar
yang selalu masuk ke dalam
taksonomi, yakni sektor energi

terbarukan, pengelolaan
limbah dan daur ulang, serta
penggunaan lahan (termasuk
pertanian, kehutanan, atau
eco-tourism). Selanjutnya,
dari sektor-sektor tersebut
perlu ditetapkan suatu kriteria
atau treshold tertentu dalam
rangka asesmen terhadap
investasi yang nantinya
dapat dikategorikan sebagai
investasi hijau.
Ketiga, menentukan target
pengguna serta ketentuan
pelaporan taksonomi hijau.
Pengguna utama taksonomi
hijau seperti digambarkan
pada Gambar 4 yakni para
investor, institusi keuangan,
dan issuer produk investasi
hijau. Namun, tidak menutup
kemungkinan taksonomi hijau
disusun juga untuk target
stakeholders lain seperti
pelaksana infrastruktur pasar,
standard setter, atau pemberi
jasa profesi. Dengan adanya
aturan taksonomi hijau, tiap
pihak dapat memahami “rule
of the game” green market

dan mengetahui kewajibannya
masing-masing. Selain itu,
regulator dapat lebih mudah
melacak data dan memantau
efektivitas pendanaan hijau
dengan adanya kewajiban
pelaporan reguler yang
menyelaraskan taksonomi
hijau.
Terakhir, salah satu yang
menjadi kendala utama
pengembangan sektor
keuangan berkelanjutan
adalah kurangnya
literasi tentang apa
itu produk keuangan
hijau dan bagaimana
mengidentifikasinya.
Diharapkan dengan adanya
taksonomi hijau dapat
mempercepat pengembangan
sektor ini. Meski demikian,
langkah-langkah
penyusunan taksonomi
hijau membutuhkan kerja
sama banyak pihak dan
proses studi yang dalam
dari berbagai sektor dan
profesi. Oleh karenanya,
pengembangan taksonomi
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Melihat Lebih Dekat Tren Sektor
Keuangan Global ke Depan
Bramantya Saputro13

C

OVID-19 telah mengubah
banyak rencana pada
sektor keuangan,
karena dampaknya sangat
mempengaruhi aspek
kehidupan, bisnis, dan
geopolitik serta seluruh
industri. COVID-19 juga
mengubah beberapa bagian
layanan keuangan secara
signifikan, mempercepat tren
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

13
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yang sudah ada, membangun
lintasan baru, dan
memperlambat atau bahkan
menghentikan sejumlah
perubahan yang sebelumnya
sedang berlangsung. Oleh
karenanya, kita jadi bertanya:
Apakah kita cukup cepat
beradaptasi dengan keadaan
saat ini?

Ekonomi global dilanda
guncangan sistemik besar
Untuk memahami kondisi
masa depan, kita harus
memahami kondisi saat
ini. Sektor keuangan
penting tidak hanya dalam
hal ketenagakerjaan dan
perpajakan, tetapi juga
sebagai sumber utama

Fiskal Internasional
pendanaan untuk mendukung
apa yang disebut ekonomi
riil. Sebelum pandemi
COVID-19, sebagian besar
bisnis memiliki modal yang
baik, tetapi naiknya biaya
regulasi, footprint reductions,
melemahnya ekonomi global,
dan suku bunga rendah,
mengakibatkan banyak
perusahaan gagal mencapai
tingkat return yang dapat
diterima.
Berbeda dengan krisis
keuangan global, pandemi
COVID-19 memicu krisis
perekonomian riil dan semakin
memanifestasi seluruh sektor
keuangan. Lockdown dan
pembatasan jarak sosial
yang diberlakukan oleh
pemerintah di seluruh dunia
menyebabkan kerusakan
signifikan pada banyak
industri, yang semuanya
dilayani oleh lembaga
keuangan. Dibandingkan
dengan semua krisis
sebelumnya, guncangan harga
minyak tahun 1970-an, atau
bahkan the Great Depression
tahun 1930-an, pandemi
COVID-19 terbukti memiliki
dampak paling substansial
terhadap ekonomi global,
dengan penurunan PDB lebih
dari 6% selama satu tahun
lalu di seluruh dunia.
Beberapa sektor industri
seperti ritel makanan,
telekomunikasi, dan pasar
modal awalnya diuntungkan
oleh krisis, tetapi banyak
sektor lain yang terkena
dampak negatif, termasuk
sebagian besar industri
manufaktur dan industri
terkait jasa. Dampak yang
ditimbulkan adalah tingkat

penurunan permintaan, baik
dari pelanggan korporat
maupun konsumen individu.
Sektor transportasi,
perhotelan, hiburan,
pariwisata, dan barang
konsumsi dan ritel nonmakanan termasuk di
antara industri yang paling
terpukul. Industri otomotif
dan industri manufaktur
menghadapi kontraksi serupa,
dan sekarang tampaknya
menuju ‘skenario berbentuk
U’ yang berkepanjangan, yang
ditandai dengan penurunan
pendapatan yang substansial.
Sejauh ini tidak ada krisis
sektor keuangan; namun ada
pandangan yang beragam ke
depannya
Untuk industri jasa keuangan,
dampak negatif dari COVID-19
tidak merata pada semua
segmen. Pendapatan
perdagangan yang lebih tinggi
karena volatilitas pasar telah
mendorong bisnis pasar
modal, sementara kegiatan
bank sentral dan dukungan
pemerintah terhadap bisnis
dan individu sejauh ini telah
mencegah kerusakan pada
neraca bank dan mencegah
contagion seperti yang terjadi
pada saat krisis keuangan
global tahun 2008. Meskipun
volatilitas tetap tinggi, pasar
secara keseluruhan telah
stabil dan pulih sedikit dari
posisi terendah yang dialami
pada saat awal krisis meluas
ke luar China.
Di sisi lain, sektor jasa
keuangan terpukul oleh
apa yang disebut secondorder effects, yang mana

kualitas kredit nasabah kian
memburuk, serta kondisi
suku bunga rendah terus
berlanjut akibat pandemi dan
dampaknya akan dirasakan
di seluruh perekonomian riil
selama beberapa tahun ke
depan.
Dalam jangka menengah,
normalisasi suku bunga
telah pupus karena bank
sentral terpaksa terus
mempertahankan nilainya
untuk tetap di bawah. Selain
itu, dalam jangka panjang,
dampak ekonomi dari krisis
akan mempengaruhi sektor
jasa keuangan untuk tahuntahun mendatang.
Tren makro global
Di masa depan, penting untuk
dicatat bahwa COVID-19
menghadirkan tantangan yang
signifikan, faktor fundamental
lainnya seperti ketegangan
geopolitik dan regulatory
regimes yang berkembang
akan membentuk arah
lembaga keuangan semakin
pasti dalam jangka menengah
hingga panjang. Berikut di
bawah ini akan diuraikan
secara ringkas mengenai
tren makro yang potensial
mempengaruhi sektor
keuangan global ke depan.
Suku bunga rendah akan terus
menjadi momok terhadap
margin dan model bisnis
Respon terhadap COVID-19
secara signifikan
memperpanjang suku bunga
untuk berada pada level
yang sangat rendah atau
bahkan negatif. Sebagaimana

65

Edisi #III/2021

Fiskal Internasional
diketahui, bank sentral telah
mempertahankan kondisi suku
bunga rendah sejak terjadinya
krisis keuangan global,
ditambah dengan quantitative
easing yang substansial,
yang mana telah menurunkan
margin bunga bersih untuk
bank dan return investasi
untuk perusahaan asuransi
dan manajer aset. Namun,
tingkat bunga yang lebih
rendah juga telah mendorong
investor menjauh dari uang
tunai; meningkatkan assets
undermanagement (AuM) di
perusahaan manajemen aset.
Suku bunga rendah
berpotensi untuk bertahan
di masa mendatang,
mengharuskan peningkatan
investasi dalam langkahlangkah untuk mengurangi
biaya, mendigitalkan dan
meningkatkan produktivitas
untuk mempertahankan
margin dan profitabilitas.
Nilai aset dan tingkat return
yang tertekan juga memiliki
dampak negatif pada prospek
asuransi jiwa dan memaksa
perusahaan asuransi untuk
melihat model bisnisnya dan
biaya layanan pelanggan
melalui saluran digital.
Resesi COVID-19 dan
penurunan nilai aset akan
mengurangi kapasitas riskbearing bagi industri yang
mendukung ekonomi riil
Penurunan nilai aset akibat
pandemi COVID-19 pada
akhirnya akan semakin
membatasi pinjaman dan
kapasitas risk-bearing bank
dan perusahaan asuransi.
Ini akan menjadi masalah
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terutama di Eropa, di mana
perusahaan memperoleh
hampir 90% pendanaan
baru mereka pada 2018 dari
pinjaman bank (menurut
laporan tahunan Association
for Financial Markets in
Europe 2019).
Bagaimanapun, sebagian
besar bisnis perlu
mengembangkan pilihan
opsi pendanaan yang lebih
luas dan meningkatkan
pangsa yang diberikan oleh
pasar modal dan lembaga
pembiayaan alternatif saat ini.
Bagi perusahaan asuransi,
kombinasi suku bunga
rendah, penurunan nilai aset,
dan potensi peningkatan
pembayaran, semuanya
menjadi perhatian serius.
Oleh karena itu, perusahaan
asuransi akan membutuhkan
peningkatan fokus pada
pembangunan kembali
modal, rasionalisasi portofolio
produk, dan memaksimalkan
profitabilitas per-klien.
Penyedia modal pembiayaan
alternatif (nonbank) menjadi
bagian yang lebih penting
pada sistem keuangan global
Regulasi pasca krisis
keuangan global meningkatkan
perbedaan biaya (dan
ketersediaan) regulated capital
versus unregulated capital,
sehingga secara signifikan
meningkatkan peran penyedia
modal nonbank. Faktanya,
peran pembiayaan alternatif
telah meningkat secara
dramatis sejak 2010.
Pembangunan kembali
ekonomi pasca-COVID-19
akan membutuhkan sumber

modal baru. Hal ini terutama
berlaku di sektor usaha
kecil dan menengah (UKM),
yang menyediakan sebagian
besar lapangan kerja di
sebagian besar negara. Bagi
lembaga keuangan yang
sudah mapan, munculnya
sumber modal alternatif
mempertanyakan peran
mereka sebagai penyedia
modal versus perantara,
bagaimana berbagai model
pendanaan akan berkembang
di masa depan, dan di mana
mereka harus bermain dalam
ekosistem ini. Pergeseran ini
memiliki beberapa implikasi;
lembaga keuangan perlu
menemukan cara baru
untuk berpartisipasi dalam
rantai nilai intermediasi dan
pemasaran.
Di sisi lain, peran Pemerintah
juga akan meningkat dengan
memberikan dukungan
ekuitas dan non-ekuitas
untuk sektor korporasi. Untuk
memungkinkan pembiayaan
alternatif berkembang,
pembuat kebijakan perlu
membuat perubahan
peraturan, pajak, dan hukum
yang sangat dibutuhkan.
Insentif juga diperlukan. Ini
akan menjadi penting untuk
ketersediaan pendanaan bagi
UKM.
COVID-19 mempercepat
implementasi tindakan
regulasi saat ini dan yang
akan datang
Respon yang diambil oleh
para pembuat kebijakan
sebagai bagian dari reaksi
COVID-19 bersifat sementara,
dan pada akhirnya akan
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dikurangi. Inisiatif regulasi
yang telah direncanakan akan
diimplementasikan dalam
waktu singkat. Regulasi akan
menjadi pertimbangan utama
di bidang seperti sanksi
perdagangan, anti pencucian
uang, implementasi IFRS
17, dan penggantian LIBOR/
reference rate reform.
Guna mengatasi dampak
COVID-19, investasi besarbesaran diperuntukkan bagi
sektor ekonomi riil dengan
mendukung industri yang
paling terpukul melalui
program direct spending,
investasi ekuitas, atau
penyediaan kapasitas
pembiayaan yang didukung
oleh pola pikir environmental,
social and governance (ESG).
Sektor manajemen aset juga
dengan cepat mengadopsi
pola pikir ESG. Di sisi lain,
persyaratan pelaporan seperti
di Uni Eropa akan semakin
membutuhkan pengungkapan
terperinci terkait aspek
keberlanjutan.
Setelah krisis keuangan
global, regulasi difokuskan
pada menyusutkan lembaga
keuangan (terutama bank),
karena pemerintah dunia
memutuskan bahwa tidak
dapat lagi mendukung sistem
keuangan di mana modal
dan risiko disebarkan secara
global tetapi dana talangan
sepenuhnya bersifat lokal.
Hal ini merupakan tatanan
dunia keuangan baru, yang
lebih selaras dengan kekuatan
ekonomi nasional.
COVID-19 telah mengubah
individu yang paling anti
teknologi ke saluran digital.
Di dunia yang bekerja dan

berinteraksi hampir 100%
dari jarak jauh, institusi yang
melakukan investasi dalam
infrastruktur teknologi dan
mengembangkan saluran
digital sebelum COVID-19
bernasib lebih baik dalam
krisis saat ini daripada yang
tidak.
Lembaga keuangan akan
lebih mendigitalkan model
interaksi dengan pelanggan,
memperkuat penjualan
digital dan interaksi model
layanan, serta secara material
mengurangi fungsi pendukung
dan infrastruktur. Hal ini, pada
gilirannya, akan meningkatkan
tekanan pada infrastruktur
lama dan kebutuhan untuk
mempercepat peralihan ke
arsitektur modern berbasis
cloud. Dunia pasca-COVID-19
menciptakan lebih banyak
prospek bagi pekerja terampil
digital dan permintaan
pelatihan yang lebih besar.
COVID-19 juga telah
mengubah perilaku
pelanggan dan mempercepat
perpindahan ke digital.
Pergeseran ke industri yang
lebih berbasis platform
dan ekosistem, termasuk
interaksi klien yang lebih
digital, akan menciptakan
serangkaian tantangan dan
peluang baru bagi industri
seperti perusahaan asuransi
yang sudah bergulat dengan
keseimbangan antara model
distribusi langsung dan
berbasis broker, dan untuk
bank besar yang berjuang
dengan serangan dari platform
pembayaran baru, dan
pemberi pinjaman UKM yang
semakin bersaing dengan
lembaga crowdfunding.

Saat ini dunia telah mulai
beralih untuk meminimalkan
penggunaan uang fisik.
Perpindahan ke ekonomi
tanpa uang tunai jelas telah
dipercepat dan akan terus
berlanjut pasca-COVID-19. Ini
telah mendorong penggunaan
platform pembayaran
elektronik, termasuk yang
terkait dengan mata uang
digital. Cryptocurrency ini,
mungkin disrupsi terbesar
dalam jangka panjang,
yang memang baru mulai
mendapatkan penerimaan di
tingkat institusional, tetapi
ada tanda-tanda bahwa kita
akan mengalami percepatan
dramatis dalam hal adopsinya.
Menurut Bank for International
Settlements, lebih dari 40
bank sentral saat ini sedang
meneliti bentuk mata uang
digital yang dapat mereka
keluarkan.
Penutup
Saat ini, dalam lingkungan
global dengan perkembangan
perusahaan teknologi yang
besar mendorong arena usaha
baru yang sebelumnya hanya
dimainkan secara eksklusif
oleh bank (seperti faailitas
pembayaran dan kredit
pinjaman). Teknologi keuangan
digital di krisis pandemi saat
ini meningkatkan kepuasan
dan kepercayaan konsumen
dengan rangkaian produk dan
layanan yang lebih luas dan
berkembang.
Demi menjaga kepuasan
dan kepercayaan konsumen
tersebut, invisible hand
pemerintah tetap diperlukan
di setiap aspek terkecil
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dari sektor keuangan, yang
akan mempengaruhi baik
bisnis maupun individu.
Pemerintah di seluruh dunia
juga diberi wewenang untuk
membuat pasar global lebih
aman dengan memberikan
transparansi transaksi
untuk menstabilkan sistem
keuangan. Melalui undangundang, peraturan lembaga,
kegiatan bank sentral,
kebijakan pajak, dan badan
pengawasan keuangan,
pemerintah mempengaruhi
cara perusahaan melakukan
bisnis dan cara individu
membelanjakan, menyimpan,
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atau menginvestasikan uang
mereka.

mengurangi perilaku buruk di
sektor jasa keuangan.

Lembaga keuangan
harus terus diawasi untuk
memastikan mereka mengikuti
aturan Pemerintah. Untuk
memastikan penyedia
layanan keuangan mengikuti
aturan, pengawasan harus
ketat dan juga intrusif.
Pengawasan berbasis risiko
harus didasarkan pada
seberapa besar risiko yang
mereka timbulkan terhadap
sistem keuangan. Penegakan
hukum juga dapat dijalankan
sebagi langkah akhir untuk

Selaras dengan itu, penting
bagi analis keuangan untuk
tetap mendapat informasi
tentang undang-undang,
peraturan, dan kebijakan
pemerintah yang dapat
memengaruhi perusahaan
mereka. Perubahan kebijakan
pemerintah dapat berdampak
signifikan pada model dan
proyeksi keuangan. Oleh
karena itu, diseminasi
kebijakan sektor keuangan
haruslah dilakukan secara
masif dan inklusif.

Inspirasi

Achmad Syafiuddin
Anak Bakul Jamu
Jadi Ilmuwan Top Dunia
Rosyid Bagus Ginanjar Habibi14

ilmiah yang sekarang
menjadi satu rujukan
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
Kemendikbud untuk
pemeringkatan
institusi dan peneliti
di Indonesia.
Elsevier
mengategorikan
Ilmuwan dalam
22 bidang
keilmuan dan 176
subbidang. Persentil
khusus bidang
dan subbidang
disediakan untuk
semua ilmuwan yang
telah menerbitkan
paling sedikit 5
makalah.

T

idak sulit menelusuri
jejak Achmad Syafiuddin
S.Si., M.Phil., Ph.D di
dunia maya. Setelah bertanya
melalui jalur direct message
ke admin instagram @
unusa_official, Tim Warta
Fiskal dibekali sebuah nomor
Whatsapp bagian kehumasan.
Lalu kami diarahkan untuk
bertanya langsung kepada
sosok yang masuk dalam
rilis Elsevier sebagai daftar
ilmuwan top dunia tersebut.
Stanford University bersama
dengan penerbit Elsevier

dan SciTech Strategies
menerbitkan peringkat 2%
ilmuwan terbaik dunia yang
diperbarui pada 20 Oktober
2021 kemarin. Elsevier adalah
penyedia informasi ilmiah,
teknis, dan medis terbesar
di dunia dan perusahaan
teknologi yang didirikan tahun
1880.

Data single year impact
menggunakan beberapa
indikator atau composite
indicators seperti sitasi,
h-index, co-authorship dan
beberapa indikator lainnya.
Kemudian diperoleh 100.000
teratas berdasarkan skor-c
(dengan dan tanpa kutipan
sendiri) atau peringkat
persentil 2% atau lebih tinggi.

Salah satu database (pusat
data) sitasi atau literatur
ilmiah yang dimiliki oleh
penerbit terkemuka ini yaitu
Jurnal Scopus. Scopus sendiri
merupakan literasi jurnal

Syafiuddin berhasil
menduduki peringkat ke18 dari pemeringkatan all
citation atau urutan ke-26
berdasarkan self-citation
excluded. Kesuksesannya itu

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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membuat ia sejajar dengan 57
ilmuwan senior asal Indonesia
yang berasal dari beberapa
kampus ternama.
“Saya termasuk yang
paling junior di antara
peneliti lainnya,” ungkapnya
merendah.
Laporan basis data tentang
analisis spesifik lapangan
disiapkan oleh Stanford
University dan dipublikasikan
di PLOS Biology untuk
mendapatkan spektrum
pembaca yang luas. Publikasi
ini berfokus pada penerbitan
makalah penelitian yang
sangat selektif di berbagai
laporan penelitian global.
Dosen di Prodi Kesehatan
Masyarakat Universitas
Nahdlatul Ulama Surabaya
(Unusa) ini tidak menyangka
bisa mendapatkan
penghargaan itu. Selama ini
ia hanya fokus menerbitkan
artikel di jurnal internasional
bereputasi tinggi di antaranya
yaitu Scopus. Tulisannya
yang terbit di Journal of The
Chinese Chemical Society,
Wiley dinobatkan sebagai
artikel dengan jumlah sitasi
terbanyak di jurnal bergengsi
dunia itu.
Artikel tersebut mereviu
sekitar 250 artikel ilmiah.
Hingga akhir Oktober 2021,
artikelnya berjudul A Review
of Silver Nanoparticles:
Research Trends, Global
Consumption, Synthesis,
Properties, and Future
Challenges tersebut telah
disitasi 197 kali.
“Artikel ini hasil review yang
menjadi tulisan komprehensif,
mulai dari dasar hingga
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advance. Jadi, sekali baca
bisa paham perkembangan
ilmunya,” kata dosen kelahiran
29 September 1988 tentang
tulisannya yang terbit pada
2017 tersebut.

proses tersebut kemudian
dimanfaatkan untuk
memurnikan air.

Penelitian terkait pemurnian
air untuk mengurangi
polusi di dalam air di pusat
perbelanjaan Malaysia
menjadi awal ketertarikannya
menulis di jurnal
internasional. Doktor lulusan
Universiti Teknologi Malaysia
itu kini sedang melakukan
uji coba serupa di salah satu
hotel terkenal di Surabaya.

Syaifuddin berasal dari
keluarga sederhana. Ia
menjadi anak yatim sejak
duduk di bangku kelas 4
sekolah dasar. Otomatis
tulang punggung keluarga
harus dipikul ibunya, seorang
penjual jamu keliling untuk
memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

“Saya banyak meneliti
tentang kesehatan lingkungan
khususnya di bioremediasi
polusi air. Riset ini bertumpu
pada penggunaan bahan
alami untuk mengurangi
kandungan polusi di dalam
air,” tambah pria yang pernah
bekerja sebagai pemegang
sapi di Pasar Hewan
Pamekasan
dengan upah 15
ribuan itu.
Risetnya
memanfaatkan
limbah tak
terpakai
yang layak
olah seperti
tempurung
kelapa dan
biji mangga.
Bahan-bahan
itu lalu dibakar
sampai menjadi
arang dengan
suhu tertentu
dan beberapa
campuran zat
kimia. Karbon
aktif yang
dihasilkan dari

Bangga Jadi Anak Bakul Jamu

Peruntungan pria kelahiran
Madura 33 tahun lalu itu
berubah saat mendapatkan
beasiswa Bidikmisi tahun
2010, salah satu program
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia dengan menteri
saat itu dijabat oleh Prof.
Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA.
Awalnya, ia hanya punya

Inspirasi
target hanya sampai lulus
SMA saja mengingat ketiga
kakaknya hanya jebolan SD.

Doktoral lulus 3 tahun
di Universiti Teknologi
Malaysia (UTM),” jelasnya.

“Dulu saya tidak berpikir
sama sekali untuk
melanjutkan kuliah. Untuk
makan saja susah, jadi
mustahil bagi saya untuk
kuliah. Apalagi ibu harus
menanggung hidup lima
orang anak,” ujar Dosen yang
juga menjadi Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Unusa tersebut.

Putra keempat dari Ibu Muni’a
itu sangat bersyukur dengan
adanya program beasiswa
bidikmisi yang dicanangkan
oleh Prof. Nuh. Ia berharap
program beasiswa semacam
ini dapat diperbanyak
dan terjangkau kalangan
bawah di berbagai daerah
sehingga kelak akan muncul
Syaifuddin-Syaifuddin lain
seperti dirinya.

Perjuangan Syaifuddin
menembus beasiswa bidikmisi
membuahkan hasil berkat
bantuan seorang guru di
SMAN 2 Pamekasan. Sang
guru mendaftarkan beasiswa
ini melalui jaringan komputer
sekolah.
Saat tahu dirinya lolos
beasiswa bidikmisi di Institut
Pertanian Bogor (IPB),
ia masih bingung lokasi
kuliahnya nanti berada
dimana. Ia lalu mencari
informasi calon kampusnya
itu dengan bertanya kepada
teman dan gurunya.
Selama kuliah di Bogor, ia
memanfaatkan waktu untuk
belajar dengan target lulus
sarjana dalam waktu 3,5
tahun. Meski masuk kampus
biru lewat jalur beasiswa
bidikmisi, ia tidak merasa
minder karena banyak
bantuan dari teman dan
dosen saat proses memahami
perkuliahan.
“Saat itu saya kembali dapat
kesempatan studi lanjut
jenjang Magister di Universiti
Teknologi Malaysia (UTM),
alhamdulillah saya lulus 1,5
tahun. Dilanjutkan kuliah

“Beasiswa bidikmisi ini salah
satu upaya pemerintah untuk
mengentas kemiskinan,
seperti yang saya alami,”
tambahnya.
Sekarang ini, dia bisa
membiayai adik bungsunya
untuk mengenyam pendidikan
hingga kuliah. Pengorbanan
ibu sebagai penjual jamu
selama ini tidak boleh
berhenti hanya padanya
tapi harus dilanjutkan
semangatnya kepada sang
adik. Sebagai seorang dosen
ia ingin mendorong cita-cita
adiknya setinggi mungkin.
Kuncinya Adalah Tekun
Menurut Syafiuddin, prestasi
menjadi Ilmuwan top dunia
bisa dicapai oleh semua
orang. Buktinya, meski
berasal dari latar belakang
kurang mampu ia berhasil
menjadi dosen yang dikenal
dunia. Ia membeberkan kunci
kesuksesannya meraih hal itu
yaitu jangan mudah menyerah
dan mau bekerja keras.
“Yang penting tekun.
Suatu saat Allah SWT akan

menyediakan jalan. Semesta
akan mendukung perjuangan
kita,” ujar suami dari Arsi
Istiqola tersebut.
Tekun di sini berarti sungguhsungguh sesuai bidang yang
digeluti. Jika sedang diberi
waktu untuk riset maka
penelitian harus dilakukan
dengan tekun. Seperti halnya
mahasiswa yang sedang
belajar harus gigih mengejar
ilmu.
Sebagai orang Jawa Timur, ia
selalu memegang kuat nasihat
dari bapak dan ibunya.
Almarhum bapak berpesan
agar ia selalu menjunjung
tinggi kredibilitas dan harga
diri keluarga. Sedangkan sang
ibu lebih banyak bertutur
tentang kehidupan, sehebat
apapun jangan pernah
sombong dan tetap menjadi
pribadi sederhana.
Ia tularkan nilai-nilai hidup
itu kepada mahasiswanya
agar tidak mudah mengeluh
saat punya masalah dan
menghadapi keterbatasan.
Gunakan apa yang ada saat
ini untuk menemukan solusi
dan terus berkarya sesuai
passion yang dimiliki masingmasing. Tidak perlu punya
angan yang muluk-muluk,
harus pandai bersyukur
dengan nikmat yang sudah
diberikan selama ini.
“Jangan berandai-andai,
nanti jadinya suka mengeluh.
Manfaatkan perlengkapan
dan mahasiswa yang mau
diajak kerja sama. Yang
penting tekun, selanjutnya
biar Allah SWT yang menilai,”
pungkasnya.
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Muda Bicara

Sambil Menyelam Minum Air
Fatima Medina Septiyanti15

W

ignyo Parasian, atau
yang lebih sering
disapa dengan
Wignyo, merupakan salah
satu penulis Buku COVID-19:
Catatan Lini Masa Para
Analis Muda yang telah
diterbitkan pada tahun 2020
silam. Bergabung di Badan
Kebijakan Fiskal (BKF),
Kementerian Keuangan sejak
Desember 2017, Wignyo
saat ini ditempatkan di
Pusat Kebijakan Ekonomi
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Makro (PKEM) dengan tugas
memantau perkembangan
perekonomian global serta
situasi terkini pandemi
COVID-19.
Proses Menulis Buku bersama
Analis Muda BKF Lainnya
“Tidak ada seorang pun
yang berpikir bahwa
pandemi COVID-19 akan
memberikan dampak

signifikan terhadap dunia
pada tahun 2020. Aktivitas
serta mobilitas masyarakat
di berbagai negara seketika
berhenti seiring dengan
lonjakan kasus COVID-19
yang terjadi, termasuk di
Indonesia. Hal ini tentu
menimbulkan kebingungan
bagi Pemerintah karena tidak
adanya pengalaman dalam
menghadapi penyebaran
virus ini sebelumnya. Kalau
pun ada, itu telah terjadi

Muda Bicara
satu abad yang lalu ketika
Flu Spanyol menyerang pada
tahun 1918,” ujar Wignyo.
Di tengah kesulitan yang ada,
pemerintah harus mengambil
langkah extraordinary untuk
menyelamatkan masyarakat
dan perekonomian dari
pandemi. Tentu untuk
membangun kebijakan makro
fiskal yang solid, dibutuhkan
analisa komprehensif terkait
situasi COVID-19. Di sinilah
Wignyo bersama dengan
lima rekan kerjanya di
PKEM, yakni Anggi, Ika, Kiki,
Yoga, dan Affan, mengambil
inisiatif untuk memperdalam
bacaan terkait COVID-19. Di
tengah keterbatasan data
maupun referensi, Wignyo
dan teman-temannya mampu
untuk membangun analisa
penyebaran pandemi secara
utuh. Analisa ini pada
akhirnya merupakan landasan
dalam pembuatan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu)
No. 1 tahun 2020 yang
menjadi cikal bakal Program
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) saat ini.

waktu menulis karena
kesibukan pekerjaan, rasa
kejenuhan, sampai terkadang
rasa pasrah apakah buku ini
akan rampung atau tidak.
Namun, Pak Amir terus
memacu semangat para
pemuda PKEM ini agar tidak
menyerah di tengah jalan.
Tidak hanya sampai di situ,
ketika draft buku sudah
selesai, Pak Amir terus
memberikan dukungan dalam
proses percetakan. Pada
akhirnya, buku ini terbit pada
November 2020 dan telah
dijual di Toko Buku Gramedia.
“Ngga pernah kepikiran bahwa
saya bisa membuat publikasi
buku yang diterbitkan oleh

Gramedia, apalagi sampai
dijual di toko bukunya yang
dulu sering saya samperin
buat baca komik. Sekarang
saya dengan bangganya bisa
datang ke Gramedia baca
buku hasil karya sendiri,” jelas
Wignyo sambil tertawa.
Gagasan untuk Inovasi
Perumusan Kebijakan Fiskal &
Sektor Keuangan Saat Ini
Pandemi COVID-19 diakui
oleh Wignyo sebagai
tantangan yang masih
harus dihadapi oleh setiap
negara, termasuk Indonesia,
dalam beberapa tahun ke
depan. Sehingga, kesehatan

Melihat hal tersebut, Kepala
PKEM saat itu, Bapak Hidayat
Amir, mendorong Wignyo
dan teman-temannya untuk
menulis buku. “Sayang sekali
analisa yang telah kalian
bangun tidak dituangkan
dalam sebuah buku. Ini
momentum yang tepat karena
masih sedikit sekali publikasi
mengenai COVID-19,” ujar
Wignyo menceritakan awal
mula proses penulisan
buku. Saat proses penulisan
pun lika-liku permasalahan
muncul, mulai dari minimnya
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menjadi aspek yang harus
diperhatikan oleh Pemerintah
agar mampu menghadapi
penyebaran COVID-19.
“Menurut saya, kebijakan
fiskal saat ini harus
diprioritaskan untuk
penguatan sistem kesehatan
terlebih dahulu. Percuma kita
terus memikirkan akselerasi
ekonomi apabila masyarakat
kita tidak sehat,” ujar Wignyo.
Namun, Pemerintah juga
harus memikirkan agar
tingkat utang tidak kembali
meningkat. “Di tahun 2020
kan Pemerintah sudah jorjoran memberikan stimulus
yang berdampak pada
kenaikan utang. Sekarang
mau tidak mau Pemerintah
harus agak mengerem supaya
kondisi fiskal kita tetap
sehat,” lanjut Wignyo.
Sementara itu, Wignyo
juga berpendapat bahwa
COVID-19 dapat dijadikan
sebagai momentum dalam
pendalaman sektor keuangan.
Dengan beralihnya banyak
aktivitas keuangan menjadi
cashless, perbankan dapat
melakukan penguatan literasi
keuangan masyarakat,
terutama di daerah pedesaan
dan wilayah tertinggal.
Dengan semakin tingginya
niat masyarakat untuk
membuka rekening di bank,
hal ini dapat membantu
transisi digitalisasi keuangan
di Indonesia ke depannya.
Rencana studi dan karir dalam
5 tahun ke depan
“Puji Tuhan, saya udah
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dapet Letter of Acceptance
(LoA) untuk mengambil
pendidikan S2 di University
of Nottingham, Inggris, serta
berhasil meraih beasiswa
Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) di tahun
2021 ini,” kata Wignyo dengan
wajahnya yang sumringah.
Wignyo melanjutkan
bahwa di sana ia akan
mengambil jurusan Ekonomi
Internasional karena selain
saat ini ditugaskan dalam
pemantauan ekonomi global,
ketika di bangku kuliah pun ia
memiliki peminatan terhadap
topik ekonomi internasional.
Dalam lima tahun ke depan,
Wignyo memiliki harapan
untuk menjadi peneliti
atau analis di Kementerian
Keuangan. “Sejak kuliah,
saya tuh pengen banget jadi
peneliti karena kita sampai
tua itu terus belajar halhal baru. Selain itu, saya
juga lebih senang bekerja
secara independen, tahu
kapan harus giat bekerja dan
kapan waktunya bersantai.
Buat saya hidup tuh harus
balance, dan saya rasa
peneliti adalah pekerjaan
yang cocok buat saya
pribadi,” ujar Wignyo dengan
semangat. Selain itu, Wignyo
juga berharap agar dapat
melanjutkan pendidikannya
ke jenjang S3 agar memiliki
pemahaman utuh terhadap
ilmu ekonomi yang diraihnya.
Dengan demikian, analisa
yang dibangun pun menjadi
lebih komprehensif serta
menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang solid bagi
Pemerintah.

Pesan untuk Generasi Muda
“Untuk para Sahabat Fiskal,
dalam setiap langkah hidup
kalian ingatlah moto hidup
‘ora et labora’, yang artinya
bekerja dan berdoa. Setiap
orang pasti ingin sukses
dalam hidupnya, kan? Nah,
untuk mencapai kesuksesan
tersebut tentu harus
diiringi dengan kerja keras.
Percayalah ngga ada sesuatu
yang instan di muka bumi ini,
maka giat dan tekunlah dalam
mengerjakan segala sesuatu,”
jelas pria berzodiak Capricorn
ini.
Memang, dengan bekerja
keras pun terkadang hasil
yang diraih tidak sesuai
dengan yang diharapkan.
Hal ini mungkin seringkali
dirasakan oleh Sahabat Fiskal
yang acapkali dibuat frustrasi
dengan berbagai kegagalan
yang menghampiri. Menurut
Wignyo, di sinilah berdoa
memiliki peran kuat untuk
terus membantu menguatkan
kita agar menjadi lebih baik
ke depan.
“Saya juga sering gagal kok
di hidup ini, ngga selamanya
mengalami keberhasilan.
Nah, kalo saya lagi down,
biasanya saya berdoa saja
dan somehow saya akan
jadi tenang. Kadang saya
mikir rencana Tuhan itu ada
waktunya dan percayalah
waktu-Nya adalah yang
terbaik serta memberi kita
kebahagiaan tiada tara,” tutup
Wignyo.

Renungan

Dua Musuh Kehidupan
Indrawan Susanto16 dan Chintya Pramasanti17

B

anyak orang yang
menjalani hidupnya
justru tidak
mendapatkan kebahagiaan
dan selalu diliputi
keserakahan. Penyebabnya
karena dua sifat, dan
kedua sifat tersebut sangat
berbahaya jika berada di

dalam jiwa seorang manusia,
yaitu selalu ingin merasa
lebih dibandingkan orang lain
(sombong) dan ingin selalu
mendapat pujian dari orang
lain (haus pujian). Kedua sifat
ini sangat merusak bahkan
bisa menghilangkan sisi
manusiawi seseorang.

Apabila kedua sifat itu
dirawat dan dibiarkan ada
dalam diri seseorang, maka
orang tersebut tentu akan
menjadi egois, jahat, serakah
dan menggunakan cara-cara
kotor untuk mewujudkan
keinginannya. Dorongan
utamanya agar dirinya bisa

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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lebih hebat dibandingkan
orang lain dan berbagai pujian
datang untuknya.
Boleh jadi, secara tidak sadar,
terkadang kita merawat dan
memanjakan kedua sifat itu
bersemayam di dalam diri
kita. Banyak orang -mungkin
juga anda- terobsesi dengan
kalimat yang menguatkan
kedua sifat tadi. Misalnya
“kalau orang lain bisa,
pasti saya juga bisa. Saya
akan buktikan bahwa saya
sanggup.” Namun, apabila
kita tidak diapresiasi atau
dipuji, di dalam hati kita
boleh jadi secara naluri akan
berkata: “dia belum tahu
ya siapa saya? Akan saya
tunjukkan siapa saya agar ia
tidak melecehkan saya.”
Apabila kita ingin mencapai
kesuksesan dalam setiap
pekerjaan serta aktivitas
dan juga menjalani hidup
dengan tenang, damai dan
bahagia, kita perlu melepas
kedua sifat buruk tersebut.
Sebab berperangai sombong
dan haus pujian, sangat
dekat dengan kejatuhan
seseorang. Bukankah karena
kesombongan dan merasa
lebih mulia dibandingkan
yang lain, menyebabkan iblis
di usir dari surga oleh Sang
Pencipta?
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Untuk menaklukkan kedua
sifat tersebut, secara
sederhana kita bisa awali
dengan diam, pause, pit
stop atau berhenti berbicara.
Kita hanya berbicara apabila
kita yakin bahwa kalimat yang
keluar dari lisan kita jauh
lebih indah dan bermanfaat
dibandingkan diam. Orang
yang banyak bicara dan selalu
ingin didengar oleh orang
lain itu menandakan bahwa
orang tersebut telah dikuasai
ego dan bisa jadi, kedua sifat
tersebut, sombong dan haus
pujian, sudah mulai merasuki
hatinya.
Menjadi pribadi yang rendah
hati tentu tidak mudah, tapi
pasti bisa kita miliki. Perangai
mulia tersebut, beberapa
cirinya ditandai dengan
keinginan untuk terus belajar,
kemampuan mendengar
yang baik, lalu tidak sungkan
menjadi “murid”, serta
meminjam istilah Bob Sadino,
kita perlu “mengosongkan
gelas kita” ketika bertemu
orang baru. Selain itu, apabila
ia telah menguasai satu ilmu
atau keahlian, dengan penuh
semangat ia mengajarkannya
kepada orang lain. Selain
itu juga, di dalam dirinya
muncul kesadaran bahwa “di
atas langit masih ada
langit” sehingga pikirannya

selalu terbuka dengan saran,
ide dan pendapat orang
lain. Tidak ngotot dengan
pendapatnya sendiri atau
merasa paling mengerti
dibandingkan yang lain.
Bukankah, otak dan pikiran
manusia itu seperti parasut?
ia baru akan berfungsi apabila
terbuka.
Untuk berlatih menjadi pribadi
yang rendah hati juga bisa
dilakukan dengan melakukan
kegiatan yang seolah terlihat
sepele namun sejatinya
memiliki nilai yang mahal.
Misalnya, mengambil sampah
yang tercecer di kantor untuk
dimasukkannya ke tempat
sampah, merapihkan sandal
atau sepatu pengunjung
rumah ibadah, tidak merokok
saat berkendara, merapihkan
kembali meja kerja, tidak
memotong orang yang sedang
berbicara atau mengutarakan
pendapatnya sebelum ia
menyelesaikannya dan
berbagai kegiatan sederhana
namun penuh kebaikan
lainnya.
Saatnya, kedua sifat tadi
yaitu sombong dan haus
pujian atau “tepuk tangan’’
kita singkirkan dari dalam diri
kita. Bukankah nyamuk mati
karena tepuk tangan?

Serba - Serbi

Sumber: PBSI

Mengenal Sejarah Thomas Cup
Ari Nugroho18

Keberhasilan Indonesia
menjuarai Thomas Cup pada
17 Oktober 2021 membawa
angin segar bagi pecinta
bulutangkis tanah air.
Bagaimana tidak, Indonesia
berhasil menjuarai Thomas
Cup 2020 untuk ke-empat
belas kali setelah terakhir
mendapat gelar tersebut
pada 2002 silam. Dari 31
edisi, Indonesia merupakan
tim tersukses yang berhasil
meraih gelar sebanyak 14 kali,
disusul Tiongkok (10 kali),
Malaysia (5 kali), Jepang (1
kali), dan Denmark (1 kali).
Thomas Cup bukanlah hal
yang asing bagi pecinta
bulutangkis, namun bagi
masyarakat awam mungkin
masih banyak yang belum

tahu bagaimana sejarah
panjang turnamen bergengsi
itu tercipta.
Thomas Cup merupakan
kejuaraan bulu tangkis
internasional yang
mempertandingkan nomor
beregu putra. Nama
kejuaraan sendiri diambil
dari nama mantan Presiden
International Badminton
Federation (IBF) pertama
yang juga merupakan pemain
bulu tangkis dari Inggris Sir
George Alan Thomas. Thomas
pula yang menyumbangkan
piala Thomas Cup yang
dibuat oleh pengrajin perak
Bernama Atkin Bros. Oleh
karena itu, terukir kalimat
“The International Badminton
Championship Cup presented

to the International Badminton
Federation by Sir George
Thomas, Bart., 1939”, pada
piala setinggi 28 inci tersebut.
Lima tahun setelah
IBF didirikan, Thomas
mengusulkan kompetisi
Thomas Cup pada 1939
karena Ia ingin bulutangkis
memiliki kompetisi level
dunia seperti Davis Cup
di tenis dan World Cup di
sepakbola. Akhirnya, Thomas
Cup pertama kali digelar
di Preston, Lancashire,
Inggris pada 1949. Ketika itu
Malaya (sekarang Malaysia)
menjadi negara pertama yang
memboyong Piala Thomas
setelah menundukkan Tim
Thomas Denmark di partai
Final dengan skor 8-1.

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Serba - Serbi
Perjalanan Indonesia Meraih
Gelar ke-14 Thomas Cup
Perjalanan Indonesia yang
merupakan unggulan
pertama Thomas Cup 2020
terbilang tidak mudah.
Beberapa pemain sedang
tidak dalam performa
terbaik, seperti Marcus/
Kevin dan Hendra/Ahsan
yang belum bisa bangkit
sepenuhnya setelah kekalahan
mereka di Olimpiade Tokyo
2020. Tunggal putra juga
menunjukkan performa
yang kurang baik selama
Sudirman Cup yang diadakan
sepekan sebelumnya. Belum
lagi, Indonesia tergabung ke
Grup A bersama Taiwan dan
Thailand yang merupakan tim
kuat serta Algeria.

Sumber: PBSI

Pada awalnya, Thomas Cup
diadakan setiap tiga tahun
sekali, dengan format best
of nine yang terdiri dari lima
partai tunggal dan empat
ganda. Perubahan dan
penyempurnaan turnamen
terus terjadi. Misalnya
semenjak tahun 1982
hingga saat ini, kejuaraan
tersebut diadakan setiap
dua tahun sekali. Pada
1984, Thomas Cup juga
mengalami perubahan format
pertandingan menjadi best
of five yang terdiri dari tiga
partai tunggal dan dua ganda.
Thomas Cup edisi perdana
sebenarnya direncanakan
akan digelar pada 19411942 namun terpaksa
ditunda akibat meletusnya
Perang Dunia II. Sementara
untuk edisi 2020, gelaran
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Thomas Cup terpaksa
ditunda ke tahun 2021 karena
melonjaknya kasus Covid-19
dan pembatasan sosial di
seluruh dunia.
Sebagai turnamen bergengsi
(major event) bulutangkis
tertua di dunia, Thomas
Cup merupakan impian bagi
setiap pemain bulutangkis
putra. Maka tak heran, jika
tiap negara dan pemain akan
tampil ngotot untuk dapat
memenangkan kejuaraan
bergengsi tersebut. Selain
adu gengsi antar negara,
gelar juara Thomas Cup juga
diburu agar dapat melengkapi
perolehan gelar individu dari
tiap pemain.

Pada laga pertama di
penyisihan grup, Indonesia
menang mudah atas Algeria
dengan skor 5-0. Disisi lain,
Thailand secara mengejutkan
menang atas Taiwan yang
memiliki komposisi pemain
yang lebih solid. Pada laga
kedua, Indonesia harus
bertemu dengan Thailand.
Tunggal pertama dan kedua
yang diturunkan Indonesia
kontra Thailand, Anthony
Sinisuka Ginting dan Jonatan
Christie, harus takluk dari
dari tunggal putra Thailand.
Namun pada nomor ganda
putra, Marcus Fernaldi
Gideon/Kevin Sanjaya
Sukamuljo dan Fajar Alfian/
Muhammad Rian Ardianto
berhasil mengungguli
Thailand. Pertandingan
berlanjut ke tunggal ketiga
dimana Shesar Hiren

Serba - Serbi
Rhustavito berhasil membawa
Indonesia menang 3-2 lewat
pertandingan rubber set.
Bangkit disaat yang tepat
mungkin sangat pas
disematkan untuk Tim
Thomas Indonesia. Pada
laga terakhir grup, Indonesia
berhasil mengatasi Taiwan
dengan skor 3-2. Menariknya,
ketiga poin tersebut
disumbangkan oleh tunggal
putra yang sebelumnya tampil
underperform.
Quarterfinal Thomas Cup
2020 mempertemukan
Indonesia dan Malaysia.
Ginting yang turun sebagai
partai pembuka menang
atas Lee Zii Jia. Sementara
Marcus/Kevin yang turun
kedua berhasil revans dari
Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang
sebelumnya mengalahkan
mereka di Olimpiade Tokyo
dan Sudirman Cup. Jonatan
melengkapi kemenangan
Indonesia atas Malaysia 3-0
sekaligus memastikan tiket ke
semifinal.

poin. Pada partai keempat,
Fajar/Rian menghabisi
ganda Denmark sekaligus
mengantarkan Indonesia ke
final.
Sementara di final, Indonesia
berhasil membekuk Tiongkok
3-0 yang menurunkan pemain
muda mereka. Lagu Indonesia
Raya akhirnya berkumandang
di Ceres Arena, Aarhus,
Denmark. Tim Thomas
Cup secara bergantian
mengangkat piala Thomas
diatas podium dengan haru
dan penuh rasa bangga.
Atas kemenangan tersebut,
Presiden RI, Joko Widodo,
memberi ucapan selamat
melalui akun instragramnya.
“Piala Thomas akhirnya

kembali ke Indonesia
setelah penantian 19 tahun
lamanya. Dari Tanah Air,
saya menyampaikan selamat
kepada seluruh atlet bulu
tangkis Indonesia dan para
pelatih yang telah berjuang
dan mengharumkan nama
bangsa di Ceres Arena,
Aarhus, Denmark.” tulis
Jokowi.
Indonesia berpeluang
menambah koleksi piala
Thomas pada edisi Thomas
Cup berikutnya yang akan
berlangsung pada bulan Mei
2022 di Thailand. Mari kita
doakan agar merah-putih
dapat berkibar di puncak
tertinggi podium Thomas Cup
2022. Indonesia Jaya!

Denmark menjadi lawan
Indonesia di semifinal.
Denmark memiliki komposisi
pemain yang cukup baik di
sektor tunggal putra sehingga
target mereka adalah
memenangkan ketiga nomor
tunggal yang dipertandingkan.
Target ini berhasil pada
partai pembuka dimana
Anthony kalah dari peraih
emas Olimpiade Tokyo, Viktor
Axelsen. Indonesia berhasil
menyamakan kedudukan
lewat Marcus/Kevin yang
turun di partai kedua.
Selanjutnya, Jonatan tampil
impresif dengan mengalahkan
Anders Antonsen dan mencuri
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Indonesia Jadi Tuan Rumah International
Economic Association Ke-19

J

akarta (02/07) – Tahun
ini Indonesia menjadi
tuan rumah kongres
International Economic
Association (IEA) ke-19
yang bertemakan ‘Equity,
Sustainability and Prosperity
in a Fractured World’. Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Wakil
Menteri Keuangan Suahasil
Nazara, dan Kepala Badan
Kebijakan Fiskal Febrio
Kacaribu hadir dalam
rangkaian acara ini sebagai
panelis.
IEA adalah konferensi
akademis internasional yang
diselenggarakan per tiga
tahunan. IEA bertujuan untuk
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mempererat hubungan antara
ekonom di seluruh dunia
melalui pertemuan ilmiah dan
organisasi. Terdapat lebih dari
40 sesi dan 100 pembicara
yang terdiri dari ekonomis
ternama, pembicara ahli dan
beberapa pemenang nobel
ekonomi.

mengatasi dan bertahan di
tengah pandemi COVID-19
secara kuat. Defisit tahun
lalu ada pada 6,1%, dan
tahun ini ditargetkan pada
5,7% dan kita akan terus
memperbaikinya secara
bertahap dengan anggota
parlemen,” ujar Sri Mulyani.

“Saat ini Pemerintah
Indonesia juga fokus dalam
kebijakan penyeimbangan
dimana di satu sisi terus
melanjutkan upaya-upaya
pemulihan, dan secara
bersamaan sebagai Menteri
Keuangan saya harus
melakukan upaya-upaya
konsolidasi fiskal untuk dapat

Sri Mulyani berharap
dapat menemukan titik
keseimbangan di antara
pemulihan ekonomi dan terus
menjaga keberlanjutan dan
kesehatan fiskal, baik untuk
jangka menengah maupun
jangka panjang.

Fiskalista

Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam
Pemulihan Ekonomi Nasional

J

akarta (25/08) – Annual
Islamic Finance Conference
(AIFC) ke-5 hari ini
dilangsungkan secara virtual
dengan mengangkat tema
‘Peran Keuangan Syariah
dalam Pemulihan Ekonomi
Nasional: Meningkatkan
Produktivitas, Stabilitas
Keuangan, Pertumbuhan
Berkelanjutan dan Inklusif’.
Menghadirkan sejumlah
narasumber terkemuka, AIFC
ke-5, acara ini menjadi sarana
diskusi untuk mempromosikan
pengembangan keuangan
syariah yang mencakup
kerangka, penerapan, model,
isu bisnis syariah, dan
instrumen keuangan syariah
yang digunakan selama
pemulihan ekonomi pasca
Pandemi COVID-19 (sejalan
dengan road map Presidensi
G20 Indonesia di tahun 2022
mendatang).
“Dalam dekade terakhir,
keuangan syariah telah
menjadi salah satu sektor
dengan pertumbuhan tercepat
di industri keuangan global,
bahkan melampaui pasar
keuangan konvensional.

Global Islamic Economic
Report (2020) memperkirakan
nilai aset keuangan syariah
meningkat 13,9% pada 2019,
dari $2,52 triliun menjadi
$2,88 triliun. Akibat dampak
dari krisis COVID-19, nilai aset
keuangan syariah diperkirakan
tidak menunjukkan
pertumbuhan pada tahun
2020 tetapi diproyeksikan
akan pulih dan tumbuh pada
tingkat pertumbuhan tahunan
gabungan (CAGR) 5 tahun
sebesar 5% mulai tahun 2019
dan seterusnya. mencapai
$3,69 triliun pada tahun
2024,” ujar Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati.
Kepala Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu
menambahkan bahwa
pertumbuhan tersebut mulai
dari sektor perbankan dengan
aset yang tumbuh 15,6% (yoy)
pada Mei 2021 dan mencapai
Rp 598,2 trilyun, hingga
pasar modal syariah yang
mencatatkan pertumbuhan
investor sebesar 9,3% dalam
tiga bulan pertama tahun
2021.

“Keuangan syariah dipercaya
sebagai salah satu instrumen
yang berperan penting
dalam mendukung program
pemulihan ekonomi dan
mengurangi kemiskinan
melalui pemberdayaan usaha/
ekonomi masyarakat. Hal ini
disebabkan keuangan syariah
yang memberi cara, kerangka,
yang mengatur aset dan
transaksi berdasarkan prinsip
keadilan dan ketulusan.
Semua itu terlihat dari
mekanisme pembiayaan risiko
yang adil dalam pembiayaan
syariah serta kehadiran sosial
keuangan syariah seperti
zakat, waqf, dan infaq,”
ungkap Febrio.
Indonesia telah berupaya
untuk melakukan
kombinasi kebijakan yang
mengakselerasi penanganan
pandemi maupun pemulihan
ekonomi, seperti melalui
intervensi pada bidang
kesehatan publik dan
pemberian stimulus untuk
ketahanan dan pemulihan.
Implentasi kebijakan countercyclical. Pemerintah melalui
APBN telah sukses membatasi
dampak dari pandemi
COVID-19 dan mengurangi
kontraksi ekonomi. Selain
itu, Indonesia juga berfokus
kepada konsolidasi fiskal
untuk menjaga resiliensi
Indonesia dan upaya
reformasi struktural seperti
melalui Undang-Undang Cipta
Kerja.
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Bagaimana Kondisi Ekonomi
dan Kinerja APBN pada
Agustus 2021?

Jakarta (23/09): Kasus
COVID-19 global sudah
menurun meskipun memang
sempat meningkat karena
adanya varian Delta.
Kewaspadaan masih harus
dijaga karena mutasi virus
terus memberikan tantangan.
Varian Mu yang sudah
menyebar di Amerika Latin dan
Eropa masuk ke daftar variant
of interest WHO telah
menambah risiko baru.

yang dilakukan merupakan
hasil dari langkah-langkah
yang luar biasa yang
dilakukan pemerintah baik
di tingkat pusat dan daerah
seperti monitoring yang
sangat-sangat detail di
Jawa Bali dan luar Jawa Bali
serta akselerasi vaksinasi.
Indonesia termasuk negara
yang sudah menembus 100
juta vaksinasi.

dengan Agustus 2021,
APBN melanjutkan kinerja
yang baik. Belanja negara
dan pembiayaan investasi
tumbuh signifikan dan
bermanfaat langsung kepada
masyarakat. Realisasi Belanja
Negara mencapai Rp1.560,8
triliun (tumbuh 1,5%) dan
pembiayaan investasi sebesar
Rp187,1 triliun (tumbuh
127%).

“Kita sudah melewati masa
puncak gelombang kedua
COVID-19 dan sekarang ini
bahkan kasus hariannya
sudah di bawah 3000,” ujar
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani dalam konfrensi
Pers APBN KITA September
2021 yang ditayangkan secara
virtual melalui kanal Youtube
Kemenkeu RI.

Aktivitas ekonomi berangsur
membaik sejak Agustus
2021 dan diprediksi terus
meningkat hingga akhir tahun.
Konsumsi masyarakat mulai
menunjukkan tren positif,
seiring dengan pelonggaran
PPKM di sejumlah
daerah. Kinerja produksi
tetap resilient, didorong oleh
ekspor yang naik signifikan
pada Agustus 2021.

Sementara itu, dari sisi
penerimaan negara, pajak
telah terealisasi sebesar
Rp741,3 triliun (60,3% dari
pagu), bea cukai terealisasi
sebesar Rp215 triliun (73,5%
dari pagu), dan PNBP
terealisasi sebesar Rp299,1
triliun (93,1% dari pagu).
Sehingga, defisit APBN adalah
sebesar Rp383,2 triliun atau
2,32% dari PDB.

Menkeu menyampaikan
bahwa penurunan kasus

Lebih lanjut, Menkeu
menyampaikan bahwa sampai
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Resensi

Cara Indonesia Menangani
Pandemi COVID-19 dan Dampaknya
Terhadap Perekonomian

K

ondisi Pandemi
Covid-19 yang berawal
dari krisis sektor
kesehatan telah menyebar
menjadi krisis multidimensi
yang mendisrupsi sektor
ekonomi, keuangan, dan
juga sosial. Untuk menahan
penyebaran kasus Covid-19,
pemerintah memberlakukan
restriksi mobilitas penduduk
yang membuat aktivitas
ekonomi tehambat, baik
pada sektor formal maupun
informal. Covid-19 di
Indonesia yang mulai
terdeteksi pada 2 Maret 2020
mengharuskan Pemerintah
Indonesia mengambil
langkah tegas dengan

Irsyan Maududy19

memberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB).
Untuk menahan restriksi
mobilitas tersebut kepada
dunia usaha dan rumah
tangga serta menanggulangi
krisis pada bidang kesehatan,
Pemerintah Indonesa
mengeluarkan kebijakan fiskal
yang extraordinary dengan
menaikan defist dari -1,76%
pada APBN 2020 menjadi
-6,14%. BI dan OJK juga
melakukan countercyclical
policy untuk mendukung
ekpansi fiskal yang dilakukan
Pemerintah.
Dinamika perekonomian
akibat Covid-19 dan juga
bauran kebijakan Pemerintah

Indonesia tersebut
digambarkan secara jelas
pada Buku berjudul Cara
Indonesia menangani Pandemi
Covid-19 dan Dampaknya
Terhadap Perekonomian.
Buku yang diinisiasi peneliti
di Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) mengulas secara
komprehensif kondisi
perekonomian dan sektor
keuangan pada saat
Pandemi Covid-19 pada
tingkat nasional dan global,
respon lembaga keuangan
multilaretal, aspek hukum
penanganan Pandemi
Covid-19, serta kebijakan
pada sisi perlindungan sosial
dan dukungan UMKM.

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Resensi
Buku ini diawali Prolog
dari Anton Gunawan yang
menyajikan analisis peran
sektor keuangan sebagai
darah perekonomian
dan mesin pertumbuhan,
khususnya pada pandemi
Covid-19. Kondisi sektor
keuangan memang
mengalami gangguan pada
awal pandemi, namun tidak
sampai pada kondisi krisis
keuangan. Tulisan ini juga
mengulas bagaimana BI
terus menlakukan penurunan
suku bunga acuan (BI17DRRR) untuk menstimulasi
pertumbuan ekonomi
serta kebijakan OJK dalam
mendorong bank melakukan
restrukturisasi kredit.
Bagian awal pada buku
yang berjenis bunga
rampai (kumpulan karya
tulis ilmiah pada topik
tertentu) ini menjelaskan
langkah antisipasi dampak
kontraksi ekonomi serta
bauran kebijakan baik
pada sektor moneter,
pengawasan keuangan,
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serta fiskal. Selanjutnya,
Buku ini mengalisa secara
ilmiah kedalaman lembaga
dan pasar keuangan dan
juga perbandingan dampak
Covid-19 di Indonesia relatif
terhadap negara lain pada sisi
pasar saham dan pasar valuta
asing. Tulisan selanjutnya dari
buku ini adalah bagaimana
kerjasama antarnegara dan
antarlembaga multilateral
dalam merespon kondisi
Covid-19 dan analisa
hukum terkait Perpu nomor
1 Tahun 2020 terhadap
keberlangsungan keuangan
negara serta peran Komite
Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK).
Bagian selanjutnya pada
buku ini spesifik membahas
dukungan pemerintah dalam
menyiapkan bantalan pada
UMKM serta perlindungan
sosial. Pada dukungan
UMKM, buku ini menyajikan
analisa mengenai ketahanan
UMKM pada kondisi pandemi.
Dukungan pemerintah yang
secara khusus diulas pada

buku ini adalah Banpres
Produktif Usaha Mikro
(BPUM) dan KUR Super Mikro
yang merupakan bantuan
untuk lapisan paling bawah
pada ekosistem UMKM.
Tulisan yang mengulas
bagian perlindungan sosial
menjelaskan secara rinci
analisa exclusion error pada
program bantuan sosial untuk
pekerja sektor keuangan
dan asuransi serta analisa
relaksasi iuran jaminan
sosial ketenagakerjaan dalam
mendorong dunia usaha.
Buku ini dapat berfungsi
sebagai salah satu referensi
utama studi mengenai
gambaran perekonomian pada
kondisi pandemi Covid-19
serta respon kebijakan
dari pemerintah. Tulisan
yang berasal dari insan
BKF juga menambah warna
dalam penulisan karena
merupakan aktor langsung
dalam perumusan kebijakan
pemerintah disaat pandemi
Covid-19. Selamat membaca!

Glosarium

GLOSARIUM
Assets Undermananagement
(AuM)
Total nilai pasar dari investasi
yang telah dikelola oleh
seseorang atau suatu entitas
dengan menggunakan nama
investor.
Blueprint
Kerangka kerja terperinci
sebagai landasan dalam
pembuatan kebijakan yang
meliputi penetapan tujuan dan
sasaran, penyusunan strategi,
pelaksanaan program dan
fokus kegiatan serta langkahlangkah atau implementasi
yang harus dilaksanakan
oleh setiap unit di lingkungan
kerja.

Bursa Berjangka
Tempat atau fasilitas untuk
memperjual belikan kontrak
atas sejumlah komoditi
atau instrumen keuangan
dengan harga tertentu yang
penyerahan barangnya
disepakati akan dilakukan
pada saat yang akan datang.
Ekonomi Hijau
Atau green economy
adalah upaya pemerintah
dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi kesenjangan
di masyarakat. Upaya
tersebut juga bersamaan
dengan mengurangi risiko
lingkungan dan memastikan

bahwa sumber daya alam
tetap lestari sehingga dapat
menyediakan kebutuhan
manusia.
Emerging Market Economy
(EME)
Negara dengan ekonomi
rendah menuju ke level
menengah pendapatan per
kapita. Istilah ini diciptakan
pada 1981 oleh Antoine W.
Van Agtmael dari International
Finance Corporation dari Bank
Dunia.
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Glosarium

Exchange Trading Funds

Initial Public Offerings

Pilot Project

Atau Dana Pertukaran
Dagang adalah reksa dana
yang diperdagangkan di
bursa efek. Exchange trading
funds merupakan kontrak
investasi kolektif yang unit
penyertaannya dicatat dan
diperdagangkan di bursa efek
seperti halnya saham.

Penawaran umum perdana
atau penawaran saham
perdana atau initial public
offerings (IPO) adalah
penjualan saham pertama
dari suatu perusahaan kepada
investor dan masyarakat
umum. Penawaran saham
perdana biasanya dikelola
oleh bank yang membantu
investasi.

Studi pendahuluan, proyek
pendahuluan, uji pendahuluan,
atau eksperimen pendahuluan
yang berarti sebuah studi
yang dilakukan untuk
mengevaluasi kelayakan,
durasi, biaya, kelemahan,
dan rancangan dari
suatu penelitian, sebelum
dilaksanakan sebagai proyek
penelitian berskala penuh.

Interbank Lending Market

Triple Bottom Line

Pasar di mana bank saling
meminjamkan dana untuk
jangka waktu tertentu.

Konsep bisnis berkelanjutan
atau suistainability
business yang mengukur
nilai kesuksesan sebuah
perusahaan menggunakan
tiga kriteria, yaitu People
(sosial), Planet (lingkungan),
dan Profit (ekonomi).

High Throughput Satellite
Teknologi peningkatan
kapasitas yang signiﬁkan
karena penggunaan reuse frekuensi tingkat tinggi
dan multi-spot beam yang
terfokus. High Throughput
Satellite (HTS) merupakan
teknologi dimana kapasitas
akses data melalui satelit
bisa jauh lebih besar dari
kapasitas yang saat ini
banyak digunakan.

Legal Tender
Atau alat bayar sah adalah
sebuah alat pembayaran yang
diakui oleh hukum sebagai
alat pemenuhan pembayaran
yang sah.

Hybrid Securities
Pembiayaan dalam bentuk
utang atau ekuitas yang
memiliki karakteristik dari
kedua utang dan pembiayaan
ekuitas. Yang termasuk
dalam Hybrid Security adalah
financial leases, convertible
securities, and stock purchase
warrants.
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Pelonggaran Kuantitatif
Atau quatitative easing adalah
kebijakan moneter nonkonvensional yang dipakai
bank sentral untuk mencegah
penurunan suplai uang ketika
kebijakan moneter standar
mulai tidak efektif.

FOMO
FOMO atau Fear Of Missing
Out adalah rasa takut merasa
“tertinggal” karena tidak
mengikuti aktivitas tertentu.

Kuis

Mendatar
2

Pertanggungan antara kedua
belah pihak

5

Bukti kepemilikan modal
perusahaan

7

Ibu Kota Sumatera Barat

9

Badan Kebijakan Fiskal

10

Bebas dari ancaman

Menurun

Ada hadiah menarik bagi
yang beruntung, pemenang
akan diumumkan pada edisi
selanjutnya

1

Lembaga yang menghimpun
dana masyarakat

3

Gunung di Lombok

4

Kondisi ketika setiap
masyarakat mempunyai
akses terhadap layanan
keuangan formal

6

Sesuai dengan syariat Islam

8

Alat musik Jawa Barat

Pemenang Kuis Edisi I/2021:
1. Qory Dewi (qorydewi29@gmail.com)

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id
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