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IDB merupakan institusi keuangan internasional yang 
didirikan berdasarkan Declaration of Intent yang dikeluarkan 
oleh Konferensi Menteri Keuangan Negara-Negara Muslim di 
Jeddah, Dhul Q’adah 1393H atau Desember 1973. Indonesia 
merupakan salah satu negara pendiri Islamic Development Bank 
(IDB) dengan kepemilikan saham sebesar 2,25 persen. Saat 
ini, anggota IDB terdiri atas 56 negara. Sekitar 86,54% saham 
IDB dipegang oleh sepuluh negara, yaitu: Arab Saudi, Libia, 
Iran, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Mesir, Kuwait, 
Turki dan Algeria.

IDB didirikan dengan semangat menyediakan pembiayaan 
sesuai syariah Islam untuk pembangunan ekonomi dan sosial 
bagi negara-negara anggotanya dan komunitas muslim 
di luar negara anggota. Keberadaan IDB juga memotivasi 
banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan 
syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-
an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, 
negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.

Pendanaan IDB meliputi (i) Ordinary Capital Resources, berasal 
dari komitmen penyertaan negara-negara anggota yang 
bersedia memberikan dananya untuk modal operasional IDB. 
(ii) Islamic Bank Portfolio (IBP), yaitu dana sindikasi antara IDB 
selaku mudharib  dengan 20 lembaga keuangan syariah mitra 
usaha negara-negara anggota IDB yang mempercayakan 
dananya untuk dikelola oleh pihak lain. (iii) Export Financing 
Scheme (EFS), bertujuan meningkatkan volume perdagangan 
antar negara anggota IDB. (iv) Fund of the Islamic for Corporation 
of the Investment and the Insurance of Export Credit (ICIEC),  meru-
pakan sumber pendanaan untuk penjaminan kerugian dalam 
investasi maupun perdagangan bagi negara anggotanya. (v) 
Waqf Fund,  yaitu dana yang berasal dari bunga atas dana IDB 
yang digunakan untuk grant/hibah bagi korban bencana alam 
dan bantuan program beasiswa.

Untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan 
bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan 
informasi, serta pencairan dana dan pembayaran kembali, 
IDB penempatan national agency di negara anggota, terma-
suk Indonesia. National agency yang telah ditunjuk Menteri 
Keuangan selaku Gubernur IDB untuk Indonesia meliputi 
antara lain : (i) penyaluran dana dari IDB, dilakukan oleh 
Bank Mandiri meliputi Line of Instalment Sale, Equity, Islamic 
Trade Financing Orgnization (ITFO), EFS, dan trade financing; 
(ii) penanganan bantuan proyek, dilakukan oleh Bappenas, 
Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia; (iii) kerja sama 
ilmu dan teknologi, Committee for Science and Technology  dan 

International Islamic Forum for Science Technology and Human 
Resources Development, dilakukan oleh Kantor Menristek/BPP 
Teknologi, dan (iv) IDB Scholarship Program dan Merit Scholarship 
Program, dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Meskipun kepemilikan saham di ADB tidak terlalu besar, akan 
tetapi Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup 
besar dari keberadaan IDB. Sejak IDB berdiri pada tahun 1975 
hingga 2016, total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai sebe-
sar USD 3.761,10 juta atau 3,27% dari seluruh bantuan oleh 
IDB yang sebesar US$115.038 juta. Sektor pertanian, pendi-
dikan, keuangan, dan transportasi merupakan empat sektor 
yang paling banyak menyerap pinjaman tersebut. Dengan 
bantuan sebesar USD 3.761,10 juta, IDB merupakan pemberi 
utang (donor) terbesar ketiga bagi Indonesia setelah World 
Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB).

Seberapa signifikan peran IDB mendorong industri keuangan 
syariah di Indonesia, merupakan pertanyaan banyak orang. 
Apakah pertumbuhan industri keuangan syariah selama peri-
ode 2010-2014 yang mencapai sekitar 62,3% per tahun meru-
pakan kontribusi dari IDB? Sebaliknya fenomena apa yang 
bisa menjalaskan mengapa pertumbuhan industri keuangan 
syariah dalam dua tahun terakhir ini menurun? Masih ada 
tanya yang lain, mengapa perbankan syariah sulit berkem-
bang di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara 
lain seperti Malaysia. Pangsa pasar bank syariah Indonesia 
hanya mencapai 4,6% dan sulit menembus 5 persen. Rata-
rata lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki modal 
yang kecil. Modal inti bank-bank syariah rata-rata masih di 
kategori buku 1 dan II, kecuali BSM yang baru saja pindah ke 
BUKU III. Bisakah IDB memberikan jawaban terhadap kondisi 
lembaga keuangan syariah yang perkembangnya relatif 
lamban ditengah potensi yang begitu besar mengingat lebih 
dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam. Fakta bahwa 
tingkat kemiskinan di Indonesia termasuk tinggi dibanding-
kan dengan negara-negara lain, lebih dari 80% orang miskin 
di Indonesia merupakan penduduk muslim. ST IDB tahun ini, 
di mana Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi 
tuan rumah, ada harapan bahwa IDB bisa membuka ak-
ses pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan menengah 
Indonesia, terutama mereka yang masih dalam kategori 
“startup”. Pembiayaan dalam mendukung infrastruktur adalah 
cara untuk mendorong pertumbuhan, tetapi strategi financial 
inclusion adalah cara untuk mengatasi kemiskinan. Keduanya 
sama-sama penting, dan membutuhkan kepedulian dari IDB. 
Demikian Editorial, selamat membaca. Syahrir Ika

The 41st Annual Meeting of IDB 2016

Memacu Pertumbuhan Ekonomi 
Dan Mengurangi Kemiskinan
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Makmun Syadullah*)

Kiprah Islamic Development Bank  
di Indonesia

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal  

Tahun ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Tahunan (ST) Islamic Development Bank 
(IDB) ke-41. Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah ST IDB ini didasarkan pada Resolusi 
ST IDB ke-39 yang diselenggarakan di Jeddah, Saudi Arabia pada tahun 2014. ST IDB sendiri 
merupakan rapat tahunan Dewan Gubernur IDB, yang diselenggarakan di negara-negara  
anggotanya.
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Seperti diketahui, Indonesia merupakan 
salah satu negara pendiri Islamic Devel-
opment Bank (IDB) dengan kepemilikan 
saham sebesar 2,25 persen. IDB meru-
pakan institusi keuangan internasional 
yang didirikan berdasarkan Declaration 
of Intent yang dikeluarkan oleh Konfer-
ensi Menteri Keuangan Negara-Negara 
Muslim di Jeddah, Dhul Q’adah 1393H 
atau Desember 1973. Rapat perdana 
Dewan Gubernur berlangsung pada 
bulan Rajab 1395H atau Juli 1975, 
sedangkan IDB resmi beroperasi pada 
15 Syawal 1395H atau 20 Oktober 1975. 
Saat ini, anggota IDB terdiri atas 56 
negara yang juga anggota OKI.

Bersamaan dengan Sidang Tahunan 
IDB, tidak ada salahnya Warta Fiskal 
mengajak pembaca untuk mengetahui 
seluk beluk yang berkenaan dengan 
sejarah pendirian IDB dan seberapa 
jauh Pemerintah Indonesia meman-
faatkan keberadaan IDB tersebut dalam 
menunjang pembangunan.

IDB didirikan dengan semangat menye-
diakan pembiayaan sesuai syariah Islam 
untuk pembangunan ekonomi dan 
sosial bagi negara-negara anggotanya 
dan komunitas muslim di luar negara 
anggota. Secara organisasi, kekuasan 
tertinggi dalam organisasi IDB adalah 
Dewan Gubernur (Board of Governor). De-
wan Gubernur merupakan perwakilan 
dari negara-negara anggota IDB yang 
biasanya menduduki jabatan Menteri 
Keuangan atau Menteri Ekonomi.

Ide pendirian Islamic Development Bank 
(IDB) diawali dengan proposal yang 
diajukan oleh Mesir, yang mendorong 
didirikannya bank syariah internasional. 
Proposal tersebut ditindaklanjuti den-
gan sidang menteri luar negeri negara-
negara Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) bertempat di Karachi, Pakistan  
pada bulan Desember 1970.  Setelah 
melalui persetujuan negara-negara OKI, 
maka pada tahun 1975 berdirilah IDB 
yang beranggotakan 22 negara Islam 
(Karim, 2003)1.

IDB berperan penting dalam memenuhi 
kebutuhan dana negara-negara Islam 
untuk pembangunan dan secara aktif 
memberi jaminan bebas bunga ber-
dasarkan partisipasi modal negara ang-
gotanya. Di samping itu, keberadaan IDB 

juga memotivasi banyak negara lain 
untuk mendirikan lembaga keuangan 
syariah. Pada akhir periode 1970-an 
dan awal dekade 1980-an, lembaga 
keuangan syariah bermunculan di Mesir, 
Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, 
Iran, Malaysia, dan Turki (Sudarsono, 
2014) .

Keanggotan IDB dari tahun ke tahun 
terus bertambah, dan kini telah ada 
56 negara yang bergabung. Adapun 
syarat dasar untuk menjadi anggota 
IDB adalah harus menjadi anggota OKI, 
membayar kontribusi terhadap modal 
IDB dan bersedia menerima syarat dan 
ketentuan sebagaimana diputuskan 
oleh Dewan Gubernur IDB. Berdasarkan 
laporan IDB pada Oktober 2015, sebesar 
86,54% saham dipegang oleh sepuluh 
negara, yaitu: Arab Saudi, Libia, Iran, 
Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Qatar, 
Mesir, Kuwait, Turki dan Algeria.

Modal  awal yang ditempatkan untuk 
operasional IDB pada tahun 1975 adalah 
sebesar ID 2.000.000.000, dibagi ke 

dalam 200.000 lembar saham dengan 
harga ID10.000 per lembar. Mengingat 
perkembangan dan kebutuhan dana 
untuk menjalankan kegiatan opera-
sional IDB yang semakin meningkat, 
Sidang Tahunan Khusus di Jeddah pada 
tanggal 4 Juli 1992 menyepakati bahwa 
besarnya modal yang ditempatkan un-
tuk operasional IDB dinaikkan menjadi 
ID 6.000.000.000 dalam bentuk 600.000 
lembar saham, dengan harga tetap 
sebesar ID 10.000 per lembar saham.

Adapun jenis pendanaan IDB terdiri 
dari, pertama, Ordinary Capital Resources. 
Sumber pendanaan ini berasal dari 
komitmen penyertaan negara-negara 
anggota yang bersedia memberikan 
dananya untuk modal operasional 
IDB. Besarnya penyertaan minimal ID 
2.500.000, dengan rincian 50% harus 
segera dibayar dalam jangka waktu 10 
kali/tahun angsuran, sedangkan 50% 
sisanya dibayar setelah 50% sebelum-
nya selesai dan menunggu keputusan/
tagihan dari dewan gubernur.

Kedua, Islamic Bank Portfolio (IBP). IBP 
merupakan dana sindikasi antara IDB 
selaku mudharib, yaitu lembaga yang 
dipercaya untuk mengelola dana pihak 
lain, dengan mitra usaha, yaitu 20 
lembaga keuangan syariah di negara-
negara anggota IDB selaku shohibul 
mal, yaitu penyandang dana atau pihak 
yang mempercayakan dananya untuk 
dikelola oleh pihak lain.

Ketiga, Export Financing Scheme (EFS). 
EFS merupakan sumber pendanaan 

Gambar 1: Negara-Negara Pemegang Saham IDB Terbesar (Prosentase) 
 

     Sumber: IDB Group in Brief, retrieved 21 February 2016.. 

 
IDB berperan penting dalam 
memenuhi kebutuhan dana 
negara-negara Islam untuk 
pembangunan dan secara 
aktif memberi jaminan 
bebas bunga berdasarkan 
partisipasi modal negara 
anggotanya. 

________________________________________________________________________
1) Karim, Adiwarman A. 2003. Praktik Pengembangan Perbankan Syariah di Negara-negara Islam, FHUI. Depok. 
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yang bertujuan untuk meningkatkan 
volume perdagangan antar negara ang-
gota IDB. Tidak semua negara anggota 
dapat memanfaatkan dana ini karena 
dana ini hanya dapat dimanfaatkan oleh 
negara anggota EFS yang sampai saat 
ini berjumlah 23 negara. 

Keempat, Fund of the Islamic for Corpora-
tion of the Investment and the Insurance 
of Export Credit (ICIEC). ICIEC merupakan 
sumber pendanaan untuk penjami-
nan kerugian dalam investasi maupun 
perdagangan bagi negara anggotanya.

Kelima, Waqf Fund. Sumber dana ini 
berasal dari bunga atas dana IDB yang 
dalam aktivitasnya tidak dapat dihindari 
terdeposit pada bank-bank konven-
sional, dan digunakan untuk grant/hibah 
bagi korban bencana alam dan bantuan 
program beasiswa.

Perkembangan Organisasi

Dewasa ini Islamic Development Bank 
(IDB) telah berkembang pesat. Se-
cara organisasi beberapa entitas yang 
berafiliasi dengan IDB adalah Islamic 
Research & Training Institute (IRTI), Islamic 
Corporation for Development of the Private 
Sector (ICD), Islamic Corporation for Insur-
ance of Investment and Export Credit (ICIEC), 
dan International Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC).

Berawal dari sebuah lembaga keuangan 
internasional yang sederhana pada 
tahun 1974, IDB berkembang menjadi 
kelompok enam entitas yang terdiri dari 
Islamic Development Bank (ISDB or the 
Bank), Islamic Research & Training Institute 
(IRTI), Islamic Corporation for Development 
of the Private Sector (ICD), Islamic Corpora-
tion for Insurance of Investment and Export 
Credit (ICIEC), International Islamic Trade 
Finance Corporation (ITFC), dan Islamic 
Solidarity Fund for Development (ISFD).

The Islamic Corporation for the Insurance 
of Investment and Export Credit (ICIEC) 
didirikan pada tahun 1994 sebagai 
lembaga keuangan multilateral yang 
beroperasi di bawah prinsip-prinsip sya-
riah. Visi ICIEC adalah sebagai lembaga 
keuangan yang diakui dalam menda-
nai perdagangan dan investasi untuk 
pembangunan ekonomi berkelanjutan 
di negara-negara anggota, dengan misi 
untuk memfasilitasi perdagangan dan 
investasi antara negara-negara anggota 

dan dunia melalui mitigasi risiko sesuai 
syariah. 

The Islamic Research & Training Institute 
(IRTI) didirikan pada tahun 1979 yang 
mendedikasikan diri sebagai pusat 
penelitian dan pelatihan khusus untuk 
kemajuan keuangan Islam. Visi IRTI 
adalah menjadi pusat pengetahuan 
global untuk ekonomi Islam dan keuan-
gan pada tahun 2020 dan menetapkan 
misi untuk menginspirasi dan melaku-
kan penelitian, pengembangan kapa-
sitas, jasa konsultasi dan informasi di 
bidang ekonomi dan keuangan Islam. 

International Islamic Trade Finance Corpora-
tion (ITFC) diciptakan sebagai lembaga 
keuangan pembangunan multilateral 
untuk menyediakan pembiayaan perda-
gangan berbasis syariah dan mendo-
rong intra-trade antara negara-negara 
anggota OKI. ITFC bertujuan membantu 
bisnis di negara-negara anggota untuk 
mendapatkan akses yang lebih baik bagi 
perdagangan, keuangan, dan pemban-
gunan kapasitas yang terkait dengan 
perdagangan yang diperlukan untuk 
membantu negara-negara anggota ber-
saing dengan sukses di pasar global. 

The Islamic Corporation for the Develop-
ment of the Private Sector (ICD)

adalah lembaga pembangunan 
keuangan multilateral yang didirikan 
pada tahun 1999 untuk mendukung 
pengembangan ekonomi negara-negara 
anggotanya melalui penyediaan pem-
biayaan untuk proyek-proyek sektor 
swasta, mempromosikan kompetisi dan 
kewirausahaan, menyediakan layanan 
konsultasi untuk pemerintah dan 
perusahaan swasta serta mendorong 

investasi lintas batas. ICD mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelan-
jutan di negara-negara anggotanya 
dengan membiayai investasi sektor 
swasta, memobilisasi modal di pasar 
keuangan internasional, dan memberi-
kan layanan konsultasi untuk bisnis dan 
pemerintah.

The Islamic Solidarity Fund for Development 
(ISFD) didedikasikan untuk mengu-
rangi kemiskinan di negara-negara 
anggotanya dengan mempromosikan 
pertumbuhan pro-poor, menekankan 
pembangunan manusia, terutama 
perbaikan dalam pelayanan kesehatan 
dan pendidikan, serta memberikan 
dukungan keuangan untuk mening-
katkan kapasitas produktif dan sarana 
pendapatan yang berkelanjutan bagi 
masyarakat miskin, termasuk kesem-
patan kerja, pembiayaan, menyediakan 
outlet pasar, terutama untuk  infrastruk-
tur dasar di pedesaan.

Peranan Indonesia dalam IDB 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia 
selalu berperan aktif dalam kegiatan 
IDB, baik dalam hal memberikan du-
kungan moral, finansial, maupun yang 
berkaitan dengan peningkatan sumber 
daya manusia. Dukungan moral, an-
tara lain dilakukan terhadap beberapa 
negara yang akan masuk menjadi ang-
gota baru IDB, bantuan pendanaan bagi 
negara Palestina dan negara anggota 
lainnya, khususnya di kawasan Afrika 
yang mengalami bencana alam, serta 
bantuan pembangunan daerah Mindan-
ao, Filipina Selatan. Dukungan finansial, 
antara lain berupa kontribusi ke dalam 
modal IDB (ordinary capital resources), 
kontribusi ke dalam modal Export Financ-
ing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan 
ke dalam modal The Islamic Corporation 
for the Insurance of Investment and Export 
Credit (ICIIEC).

Dukungan yang berkaitan dengan pen-
ingkatan sumber daya manusia dapat 
dilihat dari penempatan national agency 
di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB 
sebagai channeling, line atau executing 
agent IDB di Indonesia. Tujuan penem-
patan national agency tersebut adalah 
untuk memperlancar operasional IDB 
dalam hubungan bilateral, korespon-
densi, komunikasi, pertukaran data dan 

 
International Islamic Trade  
Finance Corporation (ITFC)  
diciptakan sebagai lembaga 
keuangan pembangunan  
multilateral untuk  
menyediakan pembiayaan 
perdagangan berbasis  
syariah dan mendorong 
intra-trade antara negara-
negara anggota OKI.

________________________________________________________________________
2) Sudarsono, Heri. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Penerbit Ekonisia.
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informasi, serta pencairan dana dan 
pembayaran kembali. 

National agency yang telah ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan selaku Gubernur 
IDB untuk Indonesia meliputi : 

1. Bidang IDB Scholarship Program dan 
Merit Scholarship Program, dilakukan 
oleh Biro Perencanaan & Hubungan 
Kerjasama Luar Negeri, Departemen 
Keuangan;

2. Bidang penanganan bantuan proyek-
proyek, dilakukan oleh Bappenas, 
Departemen Keuangan (Direktorat Dana 
Luar Negeri, dan Direktorat Pengelo-
laan Penerusan Pinjaman), dan Bank 
Indonesia;

3. Bidang pemasaran perdagangan, 
dilakukan oleh Badan Pengembangan 
Ekspor Nasional, Departemen Perindus-
trian dan Perdagangan;

4. Bidang kerja sama perdagangan, 
Commitee for Commercial and Economic 
Corporation (COMCEC), dilakukan oleh 
Departemen Luar Negeri;

5. Bidang kerja sama ilmu dan teknologi, 
Committee for Science and Technology 
(COMSTECH) dan International Islamic 
Forum for Science Technology and Hu-
man Resources Development (IIFTIHAR), 
dilakukan oleh Kantor Menristek/BPP 
Teknologi;

6. Bidang pertukaran informasi melalui 
OICIS-NET-SITA (Organization of Islamic 
Conference Information Systems Network-
Societe Internationale de Telecommunica-
tions Aeronutiques), dilakukan oleh Biro 
Perencanaan & HKLN dengan code 
JKTIBCR;

7. Bidang asuransi (ICIIEC), dilakukan 
oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (PT 
Jasindo);

8. Bidang penyaluran dana dari IDB, 
dilakukan oleh Bank Mandiri meliputi 
Line of Instalment Sale, Equity, Islamic Trade 
Financing Orgnization (ITFO), EFS, dan 
trade financing;

9. Bidang kerja sama antar pengusaha 
OKI (Organisasi Konperensi Islam), 
dilakukan oleh KADIN Komisi Timur 
Tengah dan OKI; dan 

10. Bidang kerja sama teknik, dilakukan 
oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, 

Gambar 2: Perkembangan Pinjaman Indonesia dari IDB (Juta USD) 

Sumber : Data Resources and Statistics Division, ERPD, Chief Economist Complex

Sekretariat Kabinet.

Pinjaman Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara 
pendiri Islamic Development Bank (IDB) 
dengan kepemilikan saham sebesar 
2,25%. Meskipun kepemilikan saham 
tidak terlalu besar, namun Indonesia 
telah memperoleh manfaat yang cukup 
besar dari keberadaan IDB. Sejak IDB 
berdiri pada tahun 1975 hingga 2016 
(Januari), total pinjaman Indonesia ke 
IDB mencapai sebesar USD 3.761,10 
juta. Adapun sektor terbesar yang 
mendapatkan pinjaman IDB adalah 
pertanian, pendidikan, keuangan, dan 
transportasi. Sedangkan untuk sektor-
sektor lainnya pada umumnya sangat 
kecil. 

Terlihat pada gambar 2, nyata sekali 
bahwa kehadiran IDB bagi Indonesia 
sangat penting, terutama dalam men-

Indonesia merupakan salah 
satu negara pendiri Islamic 
Development Bank (IDB)  
dengan kepemilikan saham 
sebesar 2,25%. Meskipun 
kepemilikan saham tidak ter-
lalu besar, namun Indonesia 
telah memperoleh manfaat 
yang cukup besar dari ke-
beradaan IDB. 

dukung pendanaan bagi pembangunan 
di Indonesia. Kedepan kita berharap 
peranan IDB bagi pembangunan di 
Indonesia semakin besar. Semoga.

Referensi
•	Karim, Adiwarman A. 2003. Praktik Pengem-
bangan Perbankan Syariah di Negara-negara 
Islam, FHUI. Depok.

•	Sudarsono, Heri. 2014. Bank dan Lembaga 
Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.  Pener-
bit Ekonisia.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) **) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Banyak keuntungan yang diperoleh dari kerjasama regional, diantaranya adalah dana yang 
terkumpul akan lebih besar, proyek tertentu yang melintasi batas-batas nasional  
memerlukan kerjasama dan koordinasi antar satu atau lebih negara, dan kegagalan dalam 
mengatasi kemacetan infrastruktur lintas batas yang akan menghambat pengembangan 
dan intensifikasi jaringan pasokan regional dapat memicu perdagangan dan pertumbuhan 
pendapatan di wilayah.

Efektivitas Berbagai  
Multilateral Development Bank 
Makmun Syadullah *) Cornelius Tjahjaprijadi **)

http://www.deafaspirations.org
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Menyadari beberapa keuntungan dari 
adanya kerjasama regional untuk 
pembiayaan infrastruktur di atas, 
negara-negara di kawasan Afrika pada 
tahun 2002 membentuk The Emerging 
Africa Infrastructure Fund (EAIF), sebuah 
kemitraan publik-private partnership 
yang menyediakan pembiayaan jangka 
panjang untuk pembangunan dan 
pengembangan infrastruktur swasta di 
sub-Sahara Afrika. EAIF menyediakan 
US$10 juta sampai dengan US$ 36,5 
juta untuk proyek-proyek di berbagai 
sektor termasuk telekomunikasi, trans-
portasi, air, dan listrik.

EAIF ini didirikan untuk mengatasi 
kurangnya pembiayaan jangka panjang 
untuk proyek-proyek infrastruktur di 
sub-Sahara Afrika. EAIF menawarkan 
pinjaman dalam USD dan EUR kepada 
perusahaan swasta dengan per-
syaratan komersial. Pinjaman tersebut 
adalah untuk membiayai proyek-proyek 
greenfield. EAIF akan membiayai 
proyek-proyek yang memiliki tujuan se-
bagai berikut : (i) meningkatkan pertum-
buhan ekonomi dan mengurangi ke-
miskinan, (ii) membawa  manfaat yang 
berbasis luas pada kelompok penduduk, 
(iii) membahas isu-isu kesetaraan, 
dan (iv) berpartisipasi dalam mempro-
mosikan hak-hak sosial, ekonomi dan 
budaya.

Di wilayah Timur Tengah juga telah 
didirikan The Middle East and North Africa 
(MENA) Infrastructure Fund. MENA 
yang didirikan di Dubai International 
Finance Centre (DIFC) ini merupakan in-
vestor regional, dengan target investasi 
di sektor infrastruktur dan energi di 
seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. 
Pendanaan MENA  
disponsori oleh tiga investor terkemuka 
di kawasan Timur Tengah dan Afrika 
Utara, yakni Fajr Capital, HSBC Bank 
Middle East, dan Waha Capital. 

Sementara itu di kawasan ASEAN juga 
telah dibentuk  Asean Infrastructure Fund 
(AIF) yang diharapkan dapat mem-
berikan dukungan pendanaan bagi 
pembangunan infrastruktur dengan 
memanfaatkan kelebihan likuiditas di 
kawasan ASEAN. Belakangan Pemer-
intah Tiongkok juga menginisiasi 
pendirian Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB). Untuk yang terakhir ini, 

Pemerintah Tiongkok terus mendorong 
Indonesia untuk menjadi salah satu 
founding members. 

Evaluasi atas Keanggotaan Indonesia 

Indonesia telah menjadi anggota dalam 
berbagai Multilateral Developmen Banks 
(MDBs), seperti Asian Development Bank 
(ADB), World Bank (WB), Islamic Develop-
ment Bank (IDB), International Monetary 
Fund (IMF), dan Asean Infrastruktur Fund 
(AIF). Sementara itu, dalam tahun 2014 
pemerintah menganggarkan alokasi 
khusus untuk dana keanggotaan pada 
berbagai MDBs dalam bentuk Penyer-
taan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 
triliun.

Menurut rencana dana keanggotaan 
tersebut antara lain akan dialokasikan 
untuk International Bank For Reconstruction 
and Development (IBRD) sebesar Rp 172,2 
miliar, Asian Development Bank (ADB) 
sebesar Rp 373,8 miliar, International 
Fund for Agricultural Development (IFAD) 
sebesar Rp 30,3 miliar, International 
Finance Corporation (IFC) sebesar Rp 8,7 
miliar, Islamic Corporation for the Develop-
ment of the Private Sector (ICD) sebesar Rp 
9,6 miliar, dan Asean Infrastructure Fund 
(AIF) sebesar Rp 407,4 miliar.

Terkait dengan besarnya alokasi angga-
ran untuk keanggotaan berbagai MDBs 
di atas, pertanyaannya adalah seberapa 
efektifkah keikutsertaan Indonesia 
dalam berbagai MDBs tersebut? Dalam 
setiap program pemerintah terkait  
dengan kerjasama ekonomi interna-
sional, pemerintah harus mengede-
pankan kepentingan nasional sebagai 
landasan kebijakan luar negeri.  
Kepentingan nasional dan manfaat eko-

nomi sudah seharusnya menjadi alasan 
utama, agar Indonesia tetap menjadi 
negara berdaulat di masa mendatang. 
Hal ini sejalan dengan Keppres No. 
64/1999 tentang Keanggotaan Indone-
sia dan Kontribusi Pemerintah RI pada 
Organisasi-Organisasi Internasional. 
Keputusan Presiden tersebut  
mengamanatkan bahwa keanggotaan 
Indonesia pada organisasi internasional 
harus memberi manfaat yang maksimal 
bagi kepentingan nasional, didasarkan 
pada peraturan perundangan yang 
berlaku, dan memperhatikan efisiensi 
penggunaan anggaran dan kemampuan 
keuangan negara. 

Kontribusi Indonesia dalam MDBs

Indonesia telah memberikan kontri-
busi yang penting ke lembaga-lem-
baga keuangan internasional. Tabel 1 
menunjukkan penyertaan modal negara 
pada sejumlah lembaga keuangan 
internasional yang dicatat pada tanggal 
31 Desember 2012. Indonesia menye-
diakan dana sebesar 3,19 milyar USD ke 
IMF dengan status Special Drawing Rights 
(SDR), dan 349 juta USD ke ADB dengan 
status SDR. Indonesia juga berkontri-
busi pada World Bank Group melalui IBRD 
(sebesar 121 juta USD), IDA (16 juta 
USD), IFC (29 juta USD), dan MIGA (3 juta 
USD). Selain itu, Indonesia juga menyer-
takan modal negara di IDB (sebesar 190 
juta USD), ICEC (2 juta USD), IFAD (51 
juta USD), CFC (1 juta USD), ICD (6 juta 
USD) dan Credit Guarantee and Investment 
Facility (121 milyar USD). 

Penyaluran Kredit dan Efektifitas Pe-
manfaatan MDBs 

Meskipun berstatus lembaga keuan-
gan internasional, tidak semua MDBs 
mampu menjalankan usahanya secara 
efektif. Hal ini terlihat dari rasio out-
standing loan  to equty ratio. International  
Monetary Fund  dan World  Bank mampu 
memutar modalnya masing-masing 
sebanyak 5,4 kali dan 3,6 kali, sedan-
gkan Islamic Development Bank mampu 
memutar modalnya sebanyak 1,1 kali. 
Sementara itu Asian Development Bank 
hanya mampu  memutar modalnya 
sebanyak 0,4 kali.

Rendahnya kemampuan MDBs dalam 
memutar permodalan juga tercermin 
pada penempatan kelebihan dananya 

 
Tingginya penempatan dana 
pada berbagai instrumen 
keuangan juga menun-
jukkan bahwa dana yang 
dipinjam dari pasar belum 
sepenuhnya mampu disalur-
kan dalam bentuk pinjaman, 
sehingga untuk sementara 
ditempatkan di instrumen 
keuangan. 
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Tabel 1: Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional  
(per 31 Desember 2012)

 

No Instansi Penyertaan Modal Pemerintah Surat Hutang IDR

USD IDR

A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional

1 Asian Development Bank 
(ADB)

SDR 227.436.000.00 349.550.937,12 3.380.157.561.950,40

2 International  
Monetary Fund

SDR 2.079.300.000.00 3.195.717.756.30 30.902.590.700.520.00 26.550.675.238.720,50

World Bank Group

3 International Bank for 
Reconstruction and 
Development (IBRD)

USD 121.515.290.69 121.515.290.59 1.175.052.860.972.30

4 International  
Development  
Association (IDA)

USD 16.078.667.00 16.078.687.00 155.480.903.290.00 5.173.139.667,81

5 International Finance 
Corporation (IFC)

USD 29.384.013,04 29.384.013,04 284.143.406.096,80

6 Multilateral  
Investment and  
Guarantee Agency 
(MIGA)

USD 3.797.820.00 3.797.820,00 36.724.919.400,00 10.975.524.060,00

7 Islamic Development 
Bank (IDB)

ID 124.260.000.00 190.977.679,20 1.846.754.157.864,00

8 International Islamic 
Trade Finance  
Corporation (IFTC)

USD 2.060.000.00 2.060.000,00 19.920.200.000,00

9 International Islamic 
Trade Finance  
Corporation (ITFC) 

USD 125.140.32 192.330,66 1.859.837.488,14

10 International Fund for 
Agricultural  
Development (IFAD)

USD 51.928.726.38 51.928.728,36 502.150.803.434,60

11 Common Fund for Com-
modities (CFC)

USD 1.323.475,70 1.323.475,70 12.798.009.979,88 2.862.368.084,75

12 Islamic Corporation for 
the Development of the 
Private Sector (ICD) 

USD 6.160.620,98 6.160.620,98 59.573.204.876,60

13 Credit Guarantee and 
Investment Facility

USD 12.600.000,00 121.842.000.000,00 121.842.000.000,00

Jumlah (USD) 3.981.287.338,77 38.498.048.565.872,70 26.569.686.370.533,00

B. PMN Lainnya

14 ASEAN Infrastructure 
Fund (AIF)

USD 39.252.143,37 39.252.143,37 379.568.226.387

Catatan: 
1. Kurs Special Drawing Rights IMF adalah kurs resmi IMF per 28 Desember 2012 – SDR1 = USD 1,53592 
2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu USD1 = Rp 9.670 
3. ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR IMF tanggal 28 Desember 2012. 
4. Hutang ke BI adalah dana talangan BI ke Pemerintah ketika BI masih menjadi bagian dari pemerintah (sebelum berlaku UU tentang Independensi BI tahun 2009). Kemenkeu dan BI sedang 
membahas proses penyelesaiannya.

Sumber: Laporan Kontribusi Lembaga Keuangan Internasional 31 Desember 2012.
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pada berbagai instrumen keuangan. 
Islamic Development Bank menempatkan 
dananya pada instrumen keuangan 
sebesar 44 persen, sedangkan Inter-
national  Monetary Fund  mencapai satu 
kali lebih dari modalnya, dan World  
Bank bahkan mencapai 1,67 kali dari 
modalnya. Tingginya penempatan dana 
pada berbagai instrumen keuangan 
juga menunjukkan bahwa dana yang 
dipinjam dari pasar belum sepenuh-
nya mampu disalurkan dalam bentuk 
pinjaman, sehingga untuk sementara 
ditempatkan di instrumen keuangan. 

Sementara itu, dari kacamata Indonesia, 
pemanfaatan berbagai MDBs cukup 
efektif. Hal ini setidaknya tercermin dari 
posisi utang Indonesia pada berbagai 
MDBs (ADB, IBRD, IDB, dan IMF) dalam 
periode 2010-2015 dibandingkan den-
gan kontribusi Indonesia pada berbagai 

MDBs tersebut. Apabila kita bandingkan 
besaran kontribusi (lihat Tabel 1) den-
gan posisi pinjaman Indonesia (Gambar 
1), nampak bahwa pada tahun 2012 
posisi utang pemerintah dibandingkan 
dengan kontribusi pada ADB mencapai 
sebanyak 31,4 kali, IBRD mencapai se-
banyak 85,8 kali, IDB mencapai seban-
yak 2,7 kali, dan IMF mencapai sebanyak 
1 kali. Sementara itu total posisi utang 
Indonesia pada keempat MDBs tersebut 
juga meningkat sebesar 12,05%. 

Referensi
•	 Asian Development Bank : ADB Financial Profile 
2013.IMF Annual Report 2013.

•	 Islamic Development Bank, Worl Bank, Annual 
Report 2013.

•	Otoritas Jasa Keuangan, Statistik  
Perbankan Indonesia, Vol. 12, No. 1  
Desember 2013.

•	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Bank 
Indonesia, Vol VII, April 2016

•	 World Bank, Annual Report 2013.

Tabel 2: Kinerja Berbagai MDBs 

MDB’s Equity  
(Modal Dasar) 

Penempatan Asset pada Loan to  
Equity 
ratio 

 Tahun  Currency 

Loan  
(Outstanding)

Instrumen 
Lainnya

 IDB              
6.953,55 

                   
7.783,85 

                    
3.075,47 

1,12  2012  ID  million 

 IMF            
16.565,00 

                 
90.182,00 

                  
18.168,00 

5,44  2013  USD million 

 WB            
37.636,00 

               
136.325,00 

                  
62.916,00 

3,62  2012  USD million 

 ADB          
163.129,00 

                 
64.279,00 

                        
131,00 

0,39  2012  USD million 

Sumber: Laporan Keuangan IDB, IMF, WB dan ADB, diolah

 
Gambar 1: Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah pada Berbagai 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Memperkuat Kerjasama Keuangan  
Islam dan Program Penanggulangan 
Kemiskinan 
M.Z. Abidin *)

http://www.quickanddirtytips.com
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Di samping kemiskinan, Indonesia 
menghadapi permasalahan ketimpa-
ngan pendapatan. Angka rasio Gini 
—yang merupakan indikator kesen-
jangan pengeluaran rumah tangga—di 
Indonesia masih relatif tinggi. Data 
BPS menyebutkan bahwa rasio gini per 
September 2015 sebesar 0,40.  
Ketimpangan ini semakin tampak di 
daerah perkotaan karena rasio gini 
di daerah perkotaan mencapai 0,42 
dibandingkan rasio gini di daerah pede-
saan yang mencatat 0,33 pada Sep-
tember 2015. Tingginya ketimpangan 
pendapatan menunjukkan bahwa ke-
lompok pendapatan atas tumbuh lebih 
tinggi daripada kelompok pendapatan 
bawah. 

Ketimpangan kesejahteraan dapat me-
nimbulkan perlambatan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan risiko konflik. 
Berdasarkan penelitian terbaru, saat 
total penghasilan dari 20 persen warga 
terkaya naik 5 persen, pertumbuhan 
ekonomi turun 0,4 persen. Sebaliknya, 
ketika total penghasilan dari 20 persen 
warga termiskin naik 5 persen maka 
ekonomi tumbuh 1,9 persen. Secara 
spasial, daerah-daerah dengan tingkat 
ketimpangan kesejahteraan yang tinggi 
dari rata-rata di Indonesia berpotensi 
mengalami konflik 1,6 kali lebih besar. 
Hal ini disebabkan adanya perbedaan 
pendapatan dan pelayanan antara satu 
daerah dengan daerah lain. Dalam 
jangka panjang, ketimpangan akan 
menggerus perekonomian. Berdasar-
kan survei Bank Dunia tahun 2014, 
lebih dari 61 persen responden men-
gatakan bahwa mereka lebih memilih  
mengurangi ketimpangan  
kesejahteraan daripada pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi (Bank Dunia, 2015).  

Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah telah melaksanakan 
penanggulangan kemiskinan melalui 
berbagai program. Sejumlah program 
pemerintah tersebut meliputi upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar warga 
negara secara layak, peningkatan kes-
ejahteraan sosial ekonomi masyarakat 
miskin, penguatan kelembagaan sosial 
ekonomi masyarakat serta percepatan 
pembangunan daerah tertinggal. Guna 
mempercepat penanggulangan ke-
miskinan, Pemerintah telah memben-
tuk Tim Nasional Percepatan Penang-
gulangan Kemiskinan (TNP2K).

Untuk menunjang penanggulangan 
kemiskinan yang komprehensif dan 
mewujudkan percepatan penanggulan-
gan kemiskinan TNP2K telah merumus-
kan empat strategi utama. Strategi-
strategi penanggulangan kemiskinan 
tersebut diantaranya: 

1. Memperbaiki program perlindungan 
sosial. program dilaksanakan melalui 
pemberian bantuan sosial untuk me-

lindungi mereka yang tidak miskin agar 
tidak menjadi miskin dan mereka yang 
sudah miskin agar tidak menjadi lebih 
miskin.

2. Meningkatkan akses terhadap 
pelayanan dasar. Peningkatan akses 
terhadap pelayanan dasar mencakup 
pelayanan pendidikan, kesehatan, air 
bersih dan sanitasi, serta pangan dan 
gizi dengan tujuan membantu mengu-
rangi biaya yang harus dikeluarkan oleh 
kelompok masyarakat miskin. Di samp-
ing itu, peningkatan akses terhadap 
pelayanan dasar akan meningkatkan 
investasi modal manusia (human capital).

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat 
miskin. Hal ini dilakukan dengan kebi-
jakan yang berpihak pada keterlibatan 
masyarakat sehingga meningkatkan 
akses ekonomi warga miskin.

4. Menciptakan pembangunan yang 
inklusif. Pembangunan yang inklusif 
yang diartikan sebagai pembangunan 
yang mengikutsertakan dan sekaligus 
memberi manfaat kepada seluruh ma-
syarakat. Pembangunan ekonomi harus 
mampu menciptakan lapangan kerja 
produktif dalam jumlah besar. Selanjut-
nya, diharapkan terdapat multiplier effect 
pada peningkatan pendapatan mayori-
tas penduduk, peningkatan taraf hidup, 
dan pengurangan angka kemiskinan.

Pertumbuhan yang berkualitas juga 
mengharuskan adanya prioritas lebih 
pada sektor perdesaan dan perta-
nian. Daerah perdesaan dan sektor 
pertanian juga merupakan tempat 
penduduk miskin terkonsentrasi. 
Dengan demikian, pengembangan 
perekonomian perdesaan dan sektor 
pertanian memiliki potensi besar untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan permasalahan rumit bagi 
Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 
28,51 juta orang atau 11,13 persen dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di 
daerah perkotaan sebesar 8,22 persen, sementara persentase penduduk miskin di perdesaaan 
sebesar 14,09 persen (BPS, 2015).  

 
Berdasarkan penelitian 
terbaru, saat total peng-
hasilan dari 20 persen warga 
terkaya naik 5 persen, per-
tumbuhan ekonomi turun 
0,4 persen. Sebaliknya, 
ketika total penghasilan dari 
20 persen warga termiskin 
naik 5 persen maka ekonomi 
tumbuh 1,9 persen.
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menghasilkan penyerapan tenaga kerja 
dalam jumlah besar dan pengurangan 
kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka melaksanakan strategi 
percepatan penganggulangan kemiski-
nan, dilaksanakan program penanggu-
langan kemiskinan bersasaran (targeted 
program). Program – program penang-
gulangan kemiskinan dilakukan dengan 
mensasarkan langsung kepada mereka 
yang tergolong miskin dan dekat miskin 
meliputi: 

1. Program Penanggulangan Kemiski-
nan Bersasaran Rumah Tangga atau 
Keluarga. 

Program tersebut antara lain: Program 
Keluarga Harapan (PKH – conditional 
cash transfer), bantuan langsung tunai 
tanpa syarat (unconditional cash trans-
fer), bantuan langsung dalam bentuk 
in-kind, misalnya pemberian beras 
bagi masyarakat miskin (raskin), serta 
himbauan bagi kelompok masyarakat 
rentan seperti mereka yang cacat, lan-
sia, yatim/piatu dan sebagainya.

2. Program Penanggulangan Kemiski-
nan Bersasaran Komunitas 

Program penanggulangan kemiskinan 
bersasaran komunitas dalam pelaksa-
naannya menggunakan prinsip pember-
dayaan masyarakat (Community Driven 
Development). Contoh program ini adalah 
Program Nasional Pemberdayaan Ma-
syarakat (PNPM) Mandiri.

3. Program Penanggulangan Kemiski-
nan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil

Tujuan program ini adalah memberikan 
akses dan penguatan ekonomi bagi 
pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4. Peningkatan dan Perluasan Program 
Pro Rakyat

Kelompok program keempat adalah 
kelompok program penanggulangan 
kemiskinan yang bertujuan untuk 
meningkatkan askes terhadap keterse-
diaan pelayanan dasar dan meningkat-
kan kualitas hidup masyarakat miskin. 
Program-program dalam kelompok ini 
adalah program kemiskinan lain yang 
secara langsung atau tidak langsung 
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat miskin.

 

Peran IDB Dalam Pengentasan Ke-
miskinan di Indonesia

Islamic Development Bank (IDB) akan 
menggelar Sidang Tahunan ke-41 pada 
tanggal 15-19 Mei 2016 di Jakarta. IDB 
merupakan institusi keuangan inter-
nasional yang mulai beroperasi pada 
20 Oktober 1975. Misi dari IDB adalah 
untuk mempromosikan pengembangan 
masyarakat yang komprehensif, dengan 
fokus pada area-area prioritas seperti 
penanggulangan kemiskinan, pening-
katan kesehatan, mempromosikan 
edukasi, memperbaiki pemerintahan 
dan menyejahterakan masyarakat.  

Saat ini, keanggotaan IDB mencakup 56 
negara dari berbagai wilayah regional 
dunia. Grup IDB terdiri dari lima entitas, 
yaitu: Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Research and Training Institute (IRTI), 
Islamic Corporation for the Development of 
the Private Sector (ICD), Islamic Corporation 
for the Insurance of Investment and Export 
Credit (ICIEC), dan International Islamic 
Trade Finance Corporation (ITFC). IDB ber-
pusat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, 
dan memiliki empat kantor regional di: 
Rabat, Maroko; Kuala Lumpur, Malay-
sia; Almaty, Kazakhstan; dan Dakar, 
Senegal.

Pada tahun 2010, Islamic Development 
Bank bersama-sama pemerintah Indo-
nesia menyusun dan memformulasikan 
fokus kerja sama melalui penyusunan 
Member Country Partnership Strategy/
MCPS. Dokumen tersebut merupakan 
kerangka kerja sama antara IDB Group 

dan Pemerintah Indonesia untuk peri-
ode 2011-2014. 

MCPS bertujuan untuk menyelaraskan 
lingkup kerja sama organisasi di bawah 
IDB Group dengan rencana dan prioritas 
pembangunan Pemerintah Indonesia. 
Sebagaimana dijelaskan dalam berb-
agai kesempatan, penyusunan MCPS 
IDB merepresentasikan kepentingan 
bersama antara Pemerintah Indone-
sia dan IDB, dengan prioritas-prioritas 
kerja sama yang tertuang di dalamnya 
sejalan dengan pencapaian tujuan pem-
bangunan nasional di seluruh wilayah di 
Indonesia.

MCPS 2011-2014 merupakan dokumen 
pertama yang difokuskan pada bebera-
pa sektor prioritas, antara lain:

1. Sektor Pendidikan/Kesehatan, teru-
tama Pendidikan Tinggi.

2. Sektor Infrastruktur dan Energi, 
termasuk Kerja Sama Pemerintah dan 
Swasta/Public Private Partnership;

3. Sektor Pengentasan Kemiskinan 
termasuk di antaranya program PNPM, 
dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Sektor Pertanian dan Rural Develop-
ment;

5. Isu lintas sektor (cross cutting issues) 
di antaranya: Islamic Finance dan Capacity 
Building.

Dalam implementasi MCPS 2011-2014, 
Indonesia menyerap 77 persen dari 
alokasi pembiayaan yang disediakan 
sebesar 2,5 miliar dolar AS atau sebesar 
1,915 miliar dolar AS. Pembiayaan ini 
terdiri dari 1,154 juta dolar AS dari IDB, 
666 juta dolar AS dari ITFC, and 95 juta 
dolar AS dari ICD. Di samping itu, IDB 
turut berinvestasi sebesar 850 juta 
dolar AS dalam Sukuk Pemerintah Indo-
nesia. Adapun ICIEC telah memberikan 
asuransi bisnis sebesar 418 juta dolar 
AS, IRTI memberikan dukungan melalui 
berbagai program pelatihan dan pening-
katan kapasitas sumber daya manu-
sia Indonesia. IDB juga memberikan 
Bantuan Teknis bagi pengembangan 
Master Plan Keuangan Islam. Selanjut-
nya, dalam kerangka Dana Infrastruktur 
Islam ADB-IDB, dua investasi sebesar 
61 juta dolar AS telah dibuat pada dua 
perusahaan nasional di bidang pemban-
gunan jalan tol dan telekomunikasi. 

 
Misi dari IDB adalah untuk 
mempromosikan  
pengembangan masyarakat 
yang komprehensif, dengan 
fokus pada area-area priori-
tas seperti penanggulangan  
kemiskinan, peningkatan  
kesehatan, mempromosikan 
edukasi, memperbaiki  
pemerintahan dan  
menyejahterakan  
masyarakat.  



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2016
16

FOKUS

Saat ini, pemerintah dan IDB sedang 
menjalankan MCPS kedua untuk 
periode 2015-2019. MCPS tersebut 
menyelaraskan program IDB Group 
di Indonesia dengan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019. 

Dalam MCPS 2015-2019, IDB Group 
menawarkan dukungan dana 5 miliar 
dolar AS yang dapat dimanfaatkan 
Pemerintah Indonesia maupun sektor 
swasta. Ada lima sektor prioritas yang 
menjadi fokus kerja sama, yaitu:

1. IDB akan mendukung pengembangan 
keuangan syariah di Indonesia, baik 
dari sisi kapasitas, regulasi, maupun 
pelibatan sektor swasta. 

2. IDB mendorong pengentasan ke-
miskinan dengan cara meningkatkan 
mobilisasi dan penyaluran dana zakat 
dan wakaf melalui dukungan terhadap 
peningkatan sistem pengelolaan dan 
pengumpulan zakat dan wakaf nasional 
serta penguatan program-program 
pengentasan kemiskinan yang meng-
gunakan dana zakat dan wakaf. 

3. IDB meningkatkan kerja sama 
Selatan-Selatan terutama untuk mem-
bantu pembangunan ekonomi negara 
anggota IDB lainnya. 

4. Di sektor swasta, IDB Group akan 
membantu pengembangan ekspor 
dan investasi langsung asing (FDI) dari 
Indonesia ke 55 negara anggota IDB 
dan membantu negara-negara ang-
gota IDB berinvestasi ke Indonesia serta 
pengembangan kerja sama publik dan 
swasta/Public Private Partnership (PPP). 

5. IDB mendukung pembangunan infra-
struktur dan pendidikan tinggi. 

Zakat dan Wakaf Sebagai Upaya Pen-
gentasan Kemiskinan

Sebagai upaya pengentasan kemiski-
nan dan penanganan sektor sosial, 
IDB akan membantu pengembangan 
program dan distribusi zakat dan wakaf. 
Dana zakat dan wakaf jadi salah satu 
fokus kerjasama dengan Pemerintah 
Indonesia di sektor sosial dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan.

Zakat dan wakaf dapat digunakan men-
gentaskan kemiskinan. Program IDB 
terkait dengan pengentasan kemiski-

nan melalui zakat dan wakaf adalah, 
yang pertama, dengan menyediakan 
fasilitas dasar sepeti sekolah, akses air 
dan sebagainya. Adapun langkah kedua 
dilaksanakan melalui pengembangan 
komunitas. Hal ini selaras dengan 
upaya Pemerintah Indonesia, seperti 
peningkatan akses masyarakat terha-
dap pelayanan dasar, pemberdayaan 
kelompok masyarakat miskin, pember-
dayaan masyarakat, dan peningkatan 
peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

 Zakat dan wakaf merupakan isu strat-
egis nasional dan dunia Islam untuk 
mengatasi masalah kemiskinan dan 
memperbaiki derajat ekonomi bangsa. 
Prospek pengembangan zakat dan 
wakaf sangat relevan karena menyen-
tuh sisi kemanusiaan di semua negara. 
Peran zakat dan wakaf sebagai sektor 
sosial sistem keuangan Islam untuk ke-
sejahteraan masyarakat sangat relevan 
untuk didalami. Untuk meningkatkan 
pengelolaan dana zakat, IDB mendu-
kung kerjasama Bank Indonesia dengan 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
dalam working groups penyusunan 
Zakat Core Principles (ZCP). Penyusu-
nan ZCP merupakan upaya mening-
katkan standarisasi pengelolaan zakat 
berdasarkan praktik-praktik terbaik di 
dunia internasional sehingga menjaga 
kepercayaan publik. Tahun ini diharap-
kan terealisasi bantuan IDB untuk 
pengembangan teknologi informasi bagi  
pengembangan pilot project  program 
zakat community development BAZNAS 
(Kementerian Agama, 2016).

 Aset wakaf dapat berperan strategis 
dalam mendukung program pemerintah 

mengentaskan kemiskinan (sebagai 
contoh, penggunaan wakaf tanah bisa 
dimanfaatkan untuk fasilitas perlind-
ungan sosial dengan mendirikan rumah 
sakit). Untuk mendukung program 
Pemerintah tersebut, pengelolaan dana 
wakaf perlu ditingkatkan melalui ber-
bagai inovasi pengelolaan aset wakaf. 
Inovasi ini menjadi penting agar man-
faat harta wakaf dapat dimanfaatkan 
jangka panjang atau selamanya. 

Dalam syariat Islam, wakaf dapat di-
pandang dari dua dimensi yaitu dimensi 
ibadah dan dimensi sosial ekonomi. 
Dimensi ibadah dari amalan wakaf 
merupakan perwujudan pelaksanaan 
perintah Allah Subahanahuwata’ala 
untuk berbuat kebaikan dalam kehidu-
pan masyarakat, sehingga pemberi 
wakaf mendapat pahala. Dimensi sosial 
ekonomi wakaf terwujud dari sikap 
membantu sesama untuk saling teng-
gang rasa dan berbagi harta/aset yang 
bermanfaat (Hafidhuddin, 2007). 

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah 
berperan penting dalam mengembang-
kan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, 
dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan 
wakaf juga telah banyak memfasilitasi 
dengan berbagai saran dan prasarana 
riset dan pendidikan sehingga men-
gurangi ketergantungan dana pada 
pemerintah (Hafidhuddin, 2007). Wakaf 
terbukti telah menjadi instrumen 
jaminan sosial dalam rangka membantu 
kaum yang lemah untuk memenuhi 
hajat hidup, baik berupa kesehatan, 
biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan 
pendidikan (Yusuf, 2010). 

Wakaf merupakan instrumen pent-
ing dalam distribusi kekayaan di Islam, 
terlebih lagi di dunia Muslim saat ini, 
seseorang berada dalam keadaan san-
gat miskin dan kekurangan di satu sisi 
sedangkan di sisi lain mengalami pen-
ingkatan kekayaan dan kesejahteraan. 
Wakaf dapat menjadi instrumen yang 
secara utama dapat mempersempit 
jarak tersebut (Utami dan Ismail, 2014).

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Ta-
hun 2004 tentang Wakaf menyebutkan 
bahwa obyek wakaf tak hanya terbatas 
pada benda tak bergerak, tetapi dapat 
meliputi harta bergerak seperti uang, 
logam mulia, surat berharga, kendaraan 
dan lain-lain. Selanjutnya, Peraturan 

 
Berdasarkan data  
Kementerian Agama, jumlah 
tanah wakaf di Indonesia 
mencapai 2.686.536.656,68 
meter persegi atau seki-
tar 268.653,67 hektar yang 
tersebar di 366.595 lokasi di 
seluruh Indonesia. Jumlah 
tanah wakaf tersebut  
merupakan harta wakaf 
terbesar di dunia.
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf 
uang secara lebih khusus merupakan 
wakaf berupa harta benda bergerak 
uang dengan mata uang rupiah me-
lalui lembaga keuangan syariah yang 
ditunjuk pemerintah yang mengeluar-
kan Sertifikat Wakaf Uang. Berkaitan 
dengan pengelolaan wakaf uang, Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah 
menetapkan wakaf uang hanya boleh 
disalurkan dan digunakan untuk hal-hal 
yang dibolehkan secara syar’i.

Berdasarkan data Kementerian Agama, 
jumlah tanah wakaf di Indonesia men-
capai 2.686.536.656,68 meter persegi 
atau sekitar 268.653,67 hektar yang 
tersebar di 366.595 lokasi di seluruh 
Indonesia. Jumlah tanah wakaf terse-
but merupakan harta wakaf terbesar 
di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki 
sumber daya manusia yang cukup 
besar. Kedua sumber daya ini menjadi 
modal penting dalam pemberdayaan 
dan pengembangan ekonomi umat, 
bangsa dan negara. Namun, potensi 
itu masih belum dimanfaatkan secara 
optimal. Terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan wakaf di Indonesia belum 
optimal, di antaranya (Badan Wakaf 
Indonesia, 2008):

1. Pengelolaan harta wakaf belum 
dilakukan secara profesional.

2. Pemanfaatan aset wakaf untuk 
pengembangan pelayanan publik/fasili-
tas umum belum maksimal. 

3. Transparansi dalam pengelolaan 
harta wakaf masih kurang. 

Penggunaan dan pengembangan 
aplikasi infromasi teknologi untuk 
mendukung pengelolaan wakaf. Cara 
itu dapat ditempuh antara lain dengan 
melakukan digitalisasi pengelolaan 
wakaf dengan cara membuat start 
up yang khusus yang digunakan oleh 
masyarakat untuk menyalurkan wakaf 
merupakan sebuah solusi yang sangat 
tepat dan efisien. Penggunaan teknologi 
informasi untuk pengelolan wakaf 
melalui transaksi online dapat dilakukan 
agar dapat digunakan oleh siapa pun 
yang ingin menyalurkan wakaf melalui 
lembaga atau badan wakaf yang ada. 
Pengembangan aplikasi online untuk 

pengelolaan wakaf memungkinkan  
peningkatan transparansi dana wakaf 
kepada masyarakat luas karena infor-
masi yang disajikan dapat lebih mende-
tail. Lebih lanjut, masyarakat bebas me-
milih alokasi/peruntukan wakaf yang 
diinginkan, baik untuk pembangunan 
infrastruktur, pembangunan sekolah/
pesantren hingga rumah sakit, pember-
dayaan masyarakat miskin, pendanaan 
riset, dan sebagainya (Al-Azhary, 2016).

Penguatan pengelolaan wakaf dapat 
dilakukan melalui penggunaan teknologi 
informasi, penguatan lembaga penge-
lola wakaf (nazhir), optimalisasi aset 
wakaf, dan kerjasama antar lembaga. 
Adapun jenis kerjasama dengan lem-
baga dapat dilakukan dengan lembaga 
modal ventura, lembaga perbankan/
keuangan syariah, termasuk dengan 
lembaga keuangan internasional (IDB). 

Kerjasama pemerintah dengan IDB 
mendukung tercapainya pelaksanaan 
program prioritas pemerintah. Oleh 
karena itu, pelaksanaan kerjasama 
ekonomi luar negeri difokuskan pada 
sektor-sektor prioritas tersebut. Selain 
itu, program dan kegiatan IDB Group 
dapat dikembangkan untuk kerja sama 
menyangkut pengembangan wilayah. 
Dengan lebih memfokuskan kerja sama 
antara pemerintah Indonesia dengan 
IDB pada beberapa sektor prioritas, 

diharapkan keterlibatan IDB pada pen-
capaian target-target pembangunan 
dan penanggulangan kemiskinan dapat 
lebih efektif. 
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Penggunaan teknologi  
informasi untuk  
pengelolan wakaf melalui 
transaksi online dapat  
dilakukan agar dapat  
digunakan oleh siapa pun 
yang ingin menyalurkan 
wakaf melalui lembaga 
atau badan wakaf yang ada. 
Pengembangan aplikasi online 
untuk pengelolaan wakaf 
memungkinkan peningkatan 
transparansi dana wakaf ke-
pada masyarakat luas karena 
informasi yang disajikan 
dapat lebih mendetail. 
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Peran Indonesia di  
Islamic Development Bank (IDB) 
Yusuf Munandar *)

http://www.theinsiderstories.com

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal

1. Kelimapuluhenam negara tersebut adalah: (1) Saudi Arabia, (2) Libya, (3) Iran, (4) Nigeria, (5) United Arab Emirates, (6) Qatar, (7) Egypt, (8) Kuwait, (9) 
Turkey, (10) Algeria, (11) Pakistan, (12) Indonesia, (13) Malaysia, (14) Bangladesh, (15) Yemen, (16) Morocco, (17) Sudan, (18) Jordan, (19) Senegal, (20) Oman, 

(21) Brunei Darussalam, (22) Cameroon, (23)  Burkina Faso, (24) Niger, (25) Gabon, (26) Kazakhstan, (27) Azerbaijan, (28) Mali, (29) Iraq, (30) Guinea, (31) Mau-
ritania, (32) Bahrain, (33) Kyrghyz, (34) Mozambique, (35) Uganda, (36) Benin, (37) Palestine, (38) Tunisia, (39) Syria, (40) Sierra Leone, (41) Tajikistan, ..

Kontekstualisasi ekonomi dan keuangan Islam ke dalam teori dan praktik merupakan buah 
pergerakan ekonomi dan politik pada tahun 1970-an. Arab Saudi meng-otorisasi dan mem-
berikan daya kontrol yang kuat terhadap semangat pan Islamisme yang baru lahir saat itu. 
Kerja sama tertutup (closed cooperation) antara Mesir dan Arab Saudi menghasilkan sinergi, 
baik dalam bidang ekonomi maupun politik, hingga berbuah pada embargo minyak bumi di 
bulan Oktober 1973 terhadap negara-negara pendukung Israel, termasuk Amerika Serikat. 

Harga minyak bumi meningkat tajam 
menjadi empat kali lipat dalam rent-
ang waktu antara Oktober sampai 
Desember tahun 1973. Aliran uang 
hasil penjualan minyak bumi dan aliran 
modal pada tahun 1970-an berperan 
dalam membangun kembali institusi 
domestik dan ekonomi di negara kaya 
minyak di Timur Tengah dan memban-
gun karakter regional kawasan Arab. 
Hal tersebut menjadi sebuah titik balik 
yang membuat banyak orang percaya 
bahwa hal itu akan melahirkan sebuah 
tatanan ekonomi internasional baru dan 
semangat persaudaraan kawasan se-
latan yang selanjutnya menyemangati 
pendirian Islamic Development Bank (IDB) 
melalui kesepakatan dalam Organization 
of Islamic Conference (OIC) (Tidjani dan 
Hadi, 2015). 

IDB merupakan institusi keuangan 
internasional yang didirikan berdasar-
kan pada Articles of Agreement yang 
disusun di Jeddah Kerajaan Arab Saudi 
pada tanggal 12 Agustus 1974 dimana 
sebelumnya ditandatangani Declaration 
of Intent sebagai hasil dari Conference of 
Islamic Finance Ministers pada 16 Desem-
ber 1973. Pelantikan gubernur IDB per-
tama dilakukan pada Juli 1975 dan IDB 
beroperasi secara resmi mulai tanggal 
20 Oktober 1975. IDB memiliki tujuan 
yaitu menjaga pembangunan ekonomi 
dan kemajuan sosial dari negara ang-
gota dan masyarakat muslim di negara 
nonanggota secara individu maupun 
kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah. Untuk memenuhi tujuan terse-
but, IDB menyediakan sumber daya 
keuangan melalui pola pembiayaan 
yang berbeda-beda untuk membiayai 

kegiatan pembangunan di negara ang-
gota maupun di masyarakat muslim 
di negara non anggota. IDB mengelola 
dana (fund) khusus dan memobilisasi 
sumber daya yang dimiliki melalui 
instrumen-instrumen yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Jumlah anggota 
IDB naik dua kali lipat dari sebanyak 22 
negara di awal pendiriannya menjadi 56 
negara1  saat ini dengan lokasi tersebar 
di Afrika, Asia, Eropa dan Amerika Latin. 
IDB berkembang menjadi IDB Group yang 
terdiri dari 5 entitas yaitu Islamic Devel-
opment Bank (IDB), Islamic Research and 
Training Institute (IRTI), Islamic Corporation 
for the Development of the Private Sector 
(ICD), Islamic Corporation for the Insurance 
of Investment and Export Credit (ICIEC), dan 
International Islamic Trade Finance Corpora-
tion (ITFC)2,3,4 



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2016
19

FOKUS

Melalui bantuan-bantuan yang 
disalurkan, IDB memiliki peranan 
yang cukup besar dalam mendorong 
pembangunan ekonomi dan sosial 
negara-negara anggota maupun 
bagi masyarakat muslim di negara 
nonanggota. Bantuan IDB tersebut 
terbagi dalam 4 bentuk yaitu pem-
biayaan proyek (project financing), 
bantuan teknis (technical assistance/
TA), pembiayaan perdagangan (trade fi-
nancing), dan kegiatan bantuan khusus 
(special assistance operations). Dari sisi 
penerima bantuan, total terdapat 59 
kategori penerima bantuan, yaitu 56 
negara anggota IDB ditambah dengan 
3 kategori lain penerima bantuan 
yaitu: (a) negara nonanggota dimana 
di situ terdapat masyarakat muslim, 
(b) regional, dan (c) khusus (special). 
Dalam jangka waktu 40 tahun 10 hari 
(1 Januari 1976-10 Januari 2016), total 
bantuan sebesar US$115.038 juta 
sudah dikeluarkan oleh IDB dalam 
bentuk 7.917 proyek atau program. 
Rinciannya berdasarkan bentuk 
bantuan apabila diurut dari terbesar 
secara nominal adalah trade financing 
sebesar US$61.405 juta atau 2.526 
proyek, disusul project financing sebesar 
US$52,474 juta atau 2.566 proyek, 
kemudian special assistance opera-
tions sebesar US$745 juta atau 1.528 
proyek, dan technical assistance sebesar 
US$414 juta atau 1.297 proyek. 

Dari jumlah tersebut, Indonesia 
memperoleh total bantuan sebesar 
US$3.761 juta atau 183 proyek atau 
3,27% dari seluruh bantuan oleh IDB 
yang sebesar US$115.038 juta. Posisi 
Indonesia tersebut berada di urutan 
ke-8 setelah Bangladesh (US$18.283 
juta atau 354 proyek), Pakistan 
(US$9.966 juta atau 358 proyek), Egypt 
(US$9.871 juta atau 235 proyek), Tur-
key (US$8.920 juta atau 459 proyek), 
Morocco (US$6.514 juta atau 220 
proyek), Iran (US$5.776 juta atau 270 
proyek) dan Saudi Arabia (US$4.704 
juta atau 281 proyek). Besarnya ban-
tuan IDB kepada Indonesia menjadi-
kan IDB sebagai badan multilateral 
pemberi utang (donor) terbesar ketiga 
bagi Indonesia setelah World Bank (WB) 
dan Asian Development Bank (ADB).

Secara rinci, dalam bentuk trade financ-
ing, Indonesia memperoleh bantuan 
sebesar US$1.622 juta atau 62 proyek. 
Jumlah ini merupakan 2,64% dari seluruh 
bantuan IDB dalam bentuk trade fi-
nancing atau rangking ke-9 dari seluruh 
59 kategori penerima bantuan. Dalam 
bentuk project financing, Indonesia 
memperoleh bantuan sebesar US$2.131 
juta atau 104 proyek. Jumlah ini meru-
pakan 4,06% dari seluruh bantuan IDB 
dalam bentuk project financing atau 
rangking ke-6 dari seluruh 59 kategori 
penerima bantuan. Dalam bentuk spe-
cial assistance operations, Indonesia 
memperoleh bantuan sebesar US$4 
juta atau 4 proyek. Jumlah ini meru-
pakan 0,59% dari seluruh bantuan IDB 
dalam bentuk special assistance opera-
tions atau rangking ke-26 dari seluruh 
59 kategori penerima bantuan. Dalam 
bentuk technical assistance, Indonesia 
memperoleh bantuan sebesar US$3 
juta atau 13 proyek. Jumlah ini meru-
pakan 0,81% dari seluruh bantuan IDB 
dalam bentuk technical assistance atau 
rangking ke-35 dari seluruh 59 kategori 
penerima bantuan.

Dengan demikian, IDB memiliki peran 
yang cukup besar bagi pembangunan 
ekonomi dan sosial negara-negara 
muslim baik anggota maupun bukan 
anggota. Pertanyaan reversalnya 
adalah bagaimana peran negara-negara 
anggota IDB, contohnya Indonesia, 
terhadap IDB itu sendiri? 

Untuk menjawab pertanyaan terse-
but, tulisan ini mencoba menjelaskan, 
dari sekian banyak peran yang bisa 
dilakukan Indonesia untuk mendukung 
tercapainya visi dan tujuan IDB, dua 
peran Indonesia dalam mencapai tujuan 
pendirian IDB yaitu peran Indonesia 
dalam memperkuat industri keuan-
gan syariah di Indonesia serta peran 
Indonesia dalam mempelopori Global 
Health Governance (GHG) dan penyediaan 
vaksin halal. Satu peran mencerminkan 
pembangunan ekonomi dan satu peran 
lainnya mencerminkan pembangunan 
sosial. Peran tersebut dapat sudah te-
realisasi maupun masih berupa potensi.

Peran Indonesia dalam memperkuat 
industri keuangan syariah di Indonesia

Upaya Indonesia dalam memperkuat 
industri keuangan syariah di Indonesia 
selain sejalan dengan tujuan didirikan-
nya IDB yaitu menjaga pertumbuhan 
ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip 
syariah, juga mendukung visi IDB 2020 
pada key strategic thrusts nomor 7 
yaitu expand the Islamic financial industry. 
Oleh karena itu, upaya Indonesia dalam 
memperkuat industri keuangan syariah 
di Indonesia sama artinya Indonesia 
berperan dalam upaya IDB mencapai 
visi dan tujuannya. Industri keuangan 
syariah Indonesia terdiri dari perbankan 
syariah, pasar modal syariah dan indus-
tri keuangan non bank (IKNB) syariah. 
IKNB syariah terdiri dari 7 industri yaitu: 
(a) perusahaan perasuransian syariah, 
(b) perusahaan pembiayaan syariah, 
(c) perusahaan modal ventura syariah, 
(d) perusahaan penjaminan syariah, 
(e) dana pensiun syariah, (f) pegadaian 
syariah, dan (g) jasa keuangan syariah 
khusus.

Dalam periode tahun 2010-2014, sektor 
keuangan syariah di Indonesia, terma-
suk industri keuangan non bank (IKNB) 
syariah tumbuh cukup signifikan yaitu 
tumbuh rata-rata sebesar 62,29% per 
tahun. Akan tetapi dalam dua tahun 
terakhir (2014-2015) pertumbuhan 
tersebut terus menurun. Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi 
permasalahan tersebut disebabkan an-
tara lain karena menurunnya kegiatan 
ekonomi di sektor komoditas Indonesia 
(minyak dan gas bumi, mineral, batuba-
ra, minyak sawit) yang disebabkan oleh 
menurunnya permintaan komoditas 
dari pembeli internasional. Solusinya 
adalah mendiversifikasi atau menga-
lihkan sasaran nasabah IKNB syariah 
dari nasabah di sektor komoditas ke 
nasabah di luar sektor komoditas.

Permasalahan lain adalah pelaku IKNB 
syariah memiliki modal yang kecil 
karena mayoritas pelaku usaha berupa 
unit usaha syariah khususnya bagi 
perusahaan asuransi syariah dan pe-
rusahaan pembiayaan syariah. Bahkan 
perusahaan yang menjalankan usaha 
syariah secara full pledge juga memiliki 
modal yang relatif kecil dibandingkan 
dengan perusahaan konvensional. 
Untuk memecahkan masalah ini, selain 

  ___________________________________________________________________________________________________
..., (42) Uzbekistan, (43) Comoros, (44) Cote D’Ivoire, (45) Afghanistan, (46) Chad, (47) Lebanon, (48) Albania, (49) Gambia, (50) Maldives, (51) Suriname, (52) 
Djibouti, (53) Guinea-Bissau, (54) Somalia, (55) Togo, dan (56) Turkmenistan.
2. Islamic Development Bank Group (2013).
3. Islamic Development Bank (2013).
4. Islamic Development Bank (2015).
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dengan memberikan kemudahan 
persyaratan bagi proses spin off dan 
perbaikan iklim investasi agar investasi 
di IKNB syariah meningkat, secara mikro 
juga dilakukan dengan penetapan uang 
muka yang lebih rendah bagi pembiay-
aan syariah kendaraan bermotor serta 
berperan aktif dalam kerja sama dengan 
pemerintah terkait isu perpajakan yang 
dapat mendukung pengembangan IKNB 
syariah.

Sementara itu, di sektor pembiayaan 
syariah dan modal ventura syariah, 
tingkat ketergantungan kepada sektor 
perbankan sangat besar khususnya 
dalam memperoleh modal. Di sisi lain, 
industri penjaminan syariah banyak 
menyalurkan pembiayaan kepada sek-
tor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang menghadapi kendala 
tidak memiliki aset yang bisa atau layak 
dijadikan agunan. Kedua masalah 
tersebut diatasi dengan meningkat-
kan kerja sama pembiayaan syariah 
dengan UMKM, koperasi dan Baitul Mal 
Wa Tamwil (BMT), mendorong peranan 
IKNB syariah dalam pasar modal syariah 
dan meningkatkan sinergi IKNB syariah 
dengan perbankan syariah.

Banyak pihak melihat bahwa inovasi 
produk IKNB syariah masih terbatas 
dan belum dapat memenuhi kebutuhan 
seluruh lapisan masyarakat. Untuk 
memecahkan masalah ini OJK mene-
tapkan bahwa produk-produk IKNB 
syariah harus dikembangkan berba-
siskan pada pemenuhan kebutuhan 
masyarakat sasaran dimana hal ini 
diimplementasikan dengan mendorong 
pengembangan inovasi produk pem-
biayaan syariah, menyusun peraturan 
terkait produk anuitas syariah untuk 
program pensiun, mendorong pengem-
bangan produk-produk unggulan seperti 
asuransi pertanian, asuransi mikro dan 
pembiayaan skala kecil dan mengem-
bangkan produk campuran antar IKNB 
syariah. 

Perkembangan regulasi IKNB syariah 
belum seragam. Sektor asuransi sya-
riah, pembiayaan syariah dan penjami-
nan syariah sudah memiliki keleng-
kapan peraturan tetapi sektor lainnya 
belum, bahkan sektor modal ventura 
syariah, dana pensiun syariah dan pega-
daian syariah belum memiliki regulasi 

terkait syariah untuk sektor industrinya. 
Untuk memecahkan masalah ini OJK 
berkoordinasi dengan instansi terkait 
agar tersusun regulasi terkait industri 
syariah yang memajukan dan mem-
perkuat industri keuangan syariah. 

Produk dan layanan IKNB syariah di 
Indonesia kurang bisa berkembang 
dengan pesat salah satunya karena 
pemahaman, kesadaran, literasi dan 
preferensi masyarakat mengenai 
produk IKNB syariah masih sangat 
terbatas. Untuk memecahkan masalah 
ini OJK telah menetapkan rencana aksi 
yaitu melaksanakan edukasi dan sosia-
lisasi IKNB syariah dan melakukan kerja 
sama dengan pihak lain dalam rangka 
menyebarluaskan informasi mengenai 
IKNB syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 
2015a).

Selain IKNB syariah, pasar modal sya-
riah adalah merupakan jasa keuangan 
syariah yang potensial untuk terus 
berkembang. Pasar modal syariah 
berkembang di berbagai negara, tidak 
hanya di negara yang mayoritas pen-
duduknya beragama Islam seperti neg-
ara di kawasan Timur Tengah, Indonesia 
dan Malaysia, tetapi juga di negara yang 
mayoritas penduduknya non muslim 
seperti di Inggris dan Jerman (Otoritas 
Jasa Keuangan, tanpa tahun). 

Terkait dengan produk pasar modal 
syariah Indonesia, sukuk dan reksa dana 
syariah memiliki pangsa pasar kurang 
dari 5% dari seluruh produk syariah 
dan konvensional, sedangkan saham 
syariah telah mencapai lebih dari 50% 
dari seluruh saham yang dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena 
itu, Otoritas Jasa Keuangan selalu 
mendorong peningkatan pertumbuhan 
produk syariah baik melalui peningka-
tan nilai maupun melalui variasi jenis 
produk. Dalam hal sumber daya ma-
nusia terjadi kesenjangan pemahaman 
yaitu di satu sisi banyak pelaku pasar 
modal yang belum memahami prinsip 
syariah, di sisi lain banyak ahli syariah 
yang belum memahami konsep pasar 
modal. Hal lain yang perlu ditingkatkan 
adalah pemanfaatan teknologi infor-
masi karena pemanfaatan teknologi 
informasi dapat mempermudah proses 
bisnis serta penyebaran informasi pasar 
modal syariah. Untuk mengatasi semua 

permasalahan tersebut, dan juga untuk 
mewujudkan pasar modal syariah yang 
bertumbuh, stabil, berkelanjutan dan 
akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan telah 
menetapkan lima arah pengembangan 
pasar modal syariah untuk periode 2015 
-2019 yang dijabarkan dalam program 
kerja dan rencana aksi dimana semua 
hal tersebut telah ditetapkan dalam 
Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-
2019 (Otoritas Jasa Keuangan, tanpa 
tahun).

Selama lebih dari dua dekade perkem-
bangan perbankan syariah sejak tahun 
1992, industri perbankan syariah 
Indonesia terus tumbuh dengan laju 
pertumbuhan bervariasi sesuai dengan 
kondisi ekonomi dan berbagai faktor 
yang mempengaruhi perkembangan-
nya. Setelah mengalami pertumbuhan 
yang relatif tinggi pada tahun-tahun 
sebelumnya, di tahun 2013-2014 per-
bankan syariah menghadapi tantangan 
berupa perlambatan pertumbuhan. 
Di sisi lain, walaupun secara pangsa 
pasar, industri perbankan syariah belum 
mencapai tingkat yang diharapkan, dari 
sisi besarnya aset keuangan syariah, In-
donesia telah mencapai posisi terbesar 
kesembilan di dunia dengan aset sekitar 
US$35,6 miliar di tahun 2013. Selain itu, 
Indonesia telah memperoleh pengakuan 
dan penghargaan dari dunia internasi-
onal bersama dengan Uni Arab Emirate 
(UAE), Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain 
dengan dianggap saat ini berada dalam 
posisi to offer lessons kepada negara 
lain di dunia untuk pengembangan 
keuangan syariah dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menerima penghargaan 
sebagai “the best regulator in promoting 
Islamic finance” (Otoritas Jasa Keuangan, 
2015b).

 Di luar pencapaian di atas, masih 
terdapat kendala yang dihadapi oleh 
industri perbankan syariah Indonesia 
yaitu: (i) belum selarasnya visi dan 
kurangnya koordinasi antar pemerintah 
dan otoritas dalam pengembangan 
syariah, (ii) modal yang belum mema-
dai, skala industri dan individual bank 
yang masih kecil serta efisiensi yang 
rendah, (iii) biaya dana yang mahal 
yang berdampak pada keterbatasan 
segmen pembiayaan, (iv) produk yang 
tidak variatif dan pelayanan yang 
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belum sesuai ekspektasi masyarakat, 
(v) kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang belum mema-
dai serta teknologi informasi (TI) yang 
belum dapat mendukung pengemban-
gan produk dan layanan, (vi) pemaha-
man dan kesadaran masyarakat yang 
masih rendah dimana menurut Survei 
Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 
2013, hanya 22% penduduk Indonesia 
yang memahami jasa perbankan dan 
57% penduduk Indonesia yang sudah 
memanfaatkan jasa perbankan, dan 
(vii) pengaturan dan pengawasan yang 
masih belum optimal. Ketujuh kendala 
tersebut sudah dipetakan dan ditemu-
kan pemecahannya dimana langkah-
langkah untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut secara rinci dijelaskan 
dalam Roadmap Perbankan Syariah 
2015-2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 
2015b).

Peran Indonesia dalam mempelopori 
Global Health Governance (GHG)

Dalam bidang kesehatan, Indonesia 
dapat berperan dalam mempelopori 
Global Health Governance (GHG) dan pe-
nyediaan vaksin halal. Peran ini selain 
sejalan dengan tujuan didirikannya IDB 
yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi 
dan sosial berdasarkan prinsip syariah, 
juga mendukung visi IDB 2020 pada key 
strategic thrusts nomor tiga yaitu promote 
health.

Global Health Governance (GHG) adalah 
upaya penanganan permasalahan 
kesehatan dan penanganan penyakit 
secara komprehensif dan global. GHG 
dilatarbelakangi permasalahan kes-
ehatan dunia yang semakin kompleks 
sebagai akibat dari globalisasi (Widhi-
yoga, 2012). Sebagaimana diketahui, 
globalisasi selain berdampak kepada 
ekonomi juga berdampak terhadap kes-
ehatan manusia antara lain mengubah 
pola penyebaran penyakit.

Lee dan kawan-kawan (2002) dalam 
Widhiyoga (2012) mengidentifikasi 
beberapa dampak globalisasi terhadap 
kesehatan yaitu: (a) teknologi trans-
portasi yang murah menyebabkan mu-
dahnya mobilitas antar negara dimana 
hal ini menyebabkan pandemi menjadi 
lebih mudah terjadi, (b) eksploitasi alam 
membuat degradasi lingkungan yang 
berperan pada penyebaran penyakit 

baru atau menurunnya tingkat imuni-
tas manusia, (c) adanya trans-national 
crimes seperti perdagangan narkoba 
dan human trafficking yang berakibat 
pada menularnya penyakit baik melalui 
penggunaan narkoba maupun melalui 
aktivitas perdagangan seks bebas, dan 
(d) krisis ekonomi global mengakibatkan 
melonjaknya tingkat kemiskinan dan 
berdampak pada menurunnya kemam-
puan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan kesehatan.

Salah satu permasalahan dalam GHG 
adalah mahalnya obat, vaksin dan 
peralatan kesehatan. Untuk mengatasi 
hal tersebut, Indonesia dapat melaku-
kan kerja sama antar negara anggota 
IDB dalam bidang joint research labora-
tory dan joint pharmaceutical company 
dengan Indonesia sebagai motor peng-
geraknya dengan menggunakan dana 
dari IDB mengingat IDB juga memiliki 
kepentingan akan akses tehadap obat, 
vaksin dan peralatan medis yang murah 
karena anggota IDB masih tergolong se-
bagai negara berkembang dan beberapa 
anggota IDB tergolong sebagai negara 
terbelakang (least developed countries). 
Selain itu, dengan menggunakan dana 
IDB, Indonesia bisa menjadi pelopor 
dalam penyediaan vaksin halal, baik 
sebagai kekuatan penekan bagi industri 
farmasi global agar mengefisienkan 
harga vaksin, maupun sebagai produsen 
vaksin halal skala internasional melalui 
joint project dengan mitranya (Widhi-
yoga, 2012). 

Penutup

Peran Indonesia dalam memperkuat 
industri keuangan syariah di Indonesia 
serta peran Indonesia dalam mem-
pelopori Global Health Governance (GHG) 
dan penyediaan vaksin halal hanya 
dua peran dari sekian banyak peran 
yang dapat dimainkan oleh Indonesia 
untuk mendukung pencapaian tujuan 
pendirian IDB yaitu menjaga pertum-
buhan ekonomi dan sosial berdasarkan 
prinsip syariah. Dengan industri syariah 
di Indonesia yang maju dan kuat serta 
kepeloporan Indonesia dalam Global 
Health Governance (GHG) dan penyedi-
aan vaksin halal, maka hal tersebut 
secara otomatis dan sekaligus mem-
perkuat peran lain Indonesia dalam 
IDB yaitu sebagai role model bahwa 

Indonesia dengan sistem demokrasi 
dalam sistem kenegaraannya bisa 
melakukan pembangunan ekonomi dan 
sosial dengan baik walaupun mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Apalagi 
Indonesia adalah satu-satunya negara 
dengan penduduk muslim terbesar 
dan perekonomian terbesar di an-
tara seluruh negara anggota IDB dan 
satu-satunya negara anggota IDB yang 
memiliki sistem demokrasi yang terus 
berkembang. Peran ini mendukung visi 
IDB 2020 pada key strategic thrusts nomor 
9 yaitu improve the image of the muslim 
world. 

Diharapkan dari peran Indonesia seb-
agai role model negara demokrasi den-
gan mayoritas penduduknya beragama 
Islam yang terus berkembang secara 
ekonomi dan sosial, negara-negara ang-
gota IDB lainnya dapat mengambil ibrah 
dan pelajaran yaitu dengan melakukan 
pembangunan ekonomi dan sosial se-
cara demokratis dan tanpa kekerasan.

Referensi
•	 Islamic Development Bank Group. (2013). 
Islamic Development Bank Group In Brief. Jeddah: 
Islamic Development Bank Group.

•	 Islamic Development Bank. (2013). 39 Years 
In the Service of Development. Jeddah: Islamic 
Development Bank Group.

•	 Islamic Development Bank. (2015). 41 Years 
in The Service of Development. Jeddah: Islamic 
Development Bank Group.

•	Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015a). 
Roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Jakarta: 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

•	Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (tanpa 
tahun). Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-
2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

•	Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015b). 
Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-
2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

•	Tidjani, Shofiah dan Hadi, Syamsul. (2015). 
Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan yang 
Tertinggal. Jurnal CMES Volume VIII Nomor 1 Edisi 
Januari-Juni 2015, hal.18-29. Program Studi 
Sastra Arab FIB UNS Surakarta.

•	Widhiyoga, Ganjar. (2012). Peran Indonesia 
Dalam Membangun Global Health Governance 
yang Berkeadilan. Makalah disampaikan dalam 
Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) 
Kementerian Luar Negeri di Solo 21 Juni 
2012.



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2016
22

WAWANCARA

Andin Hadiyanto 
Staf Ahli Menteri Keuangan  
Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
Islamic Development Bank (IDB) yang beranggotakan 56 negara merupakan salah satu lembaga 
keuangan Internasional yang unik. Uniknya karena para anggota berasal dari negara-negara 
berkembang yang didirikan untuk membantu pembangunan anggotanya dengan prinsip syariah. 
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai 
peran aktif. Indonesia bersama-sama dengan IDB turut serta mengatasi berbagai tantangan 
pembangunan di negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya serta 
mengentaskan kemiskinan. Selain itu, prinsip ekonomi syariah yang diyakini merupakan alternatif 
pembiayaan pembangunan saat ini. Prinsip syariah dirasakan masih terbatas bahkan di negara-
negara muslim, termasuk Indonesia. 

Bersama IDB;  
Menuju Indonesia 
Yang Lebih Sejahtera
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Saat ini tengah berlangsung hajatan 
akbar IDB di Jakarta yaitu Pertemuan 
Tahunan ke 41 pada tanggal 15-19 Mei 
2016 di Jakarta. Dr. Andin Hadiyanto, 
adalah sosok yang mengawal seluruh 
proses kegiatan IDB Annual Meeting ke 
41 ini. Pria yang lahir di Wonosobo, 51 
tahun lalu, mengawali karier di Kement-
erian Keuangan 1 Desember 1990. Saat 
ini Beliau menjabat sebagai Staf Ahli 
Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan 
Internasional sejak Nopember 2013. 
Berikut hasil wawancaranya. 

Apa thema Sidang Tahunan ke 41 IDB 
dan mengapa thema tersebut dipilih?

Mempertimbangkan bahwa  
pembangunan infrastruktur dan  
keuangan inklusif mempunyai kon-
tribusi yang tinggi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
pemerataan kesejahteraan, maka untuk 
sidang tahunan IDB tahun ini temanya 
adalah “Penguatan Pertumbuhan dan  
Pengentasan Kemiskinan melalui Pem-
bangunan Infrastruktur dan Keuangan 
Inklusif”

Tema ini dipilih karena dua alasan. Per-
tama, konsep kebijakan terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi yang disadarkan 
kepada ekonomi syariah masih terba-
tas baik pada tingkat nasional maupun 
internasional. Dari perspektif Islam, 
kebijakan pembangunan infrastruktur 
yang didorong di negara anggota IDB 
semestinya tidak hanya layak secara 
ekonomi dan keuangan, tetapi juga 
memenuhi prinsip-prinsip Syariah. 

Bisa Bapak jelaskan lebih detail man-
faat pertemuan yang akan berlang-
sung?

Ya, pertemuan tahunan IDB tahun ini 
akan menjadi kegiatan yang bagus 
sekali untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman. Khususnya peranannya 
dalam pembangunan infrastuktur untuk 
memperkuat pertumbuhan ekonomi 
dan menurunkan tingkat kemiskinan. 
Kedua, isu mengenai akses kepada 
fasilitas keuangan yang masih terba-
tas. Permasalahan keuangan inklusif 
masih dihadapi, khususnya oleh negara 
berpendapatan rendah dan menen-
gah yang tidak dapat mengakomodasi 
pembiayaan dari dana komersial yang 
biayanya relatif tinggi. Kondisi ini agak 
kontras dengan entitas sovereign dan 
pelaku usaha swasta besar yang den-

mengatasi tantangan pencapaian Sus-
tainable Development Goals (SDG). Selain 
itu, tentunya seminar membahas upaya 
peningkatan dan efektivitas kerjasama 
dan partnership kerjasama peningkatan 
pembangunan antara IDB dan Negara 
anggotanya serta antar anggota IDB. 
Seluruh pembahasan utamanya akan 
difokuskan pada konteks ekonomi 
syariah. Seminar juga akan membahas 
peranan pemuda dan perempuan dalam 
pengembangan ekonomi syariah. Semi-
nar disamping dihadiri delegasi IDB yang 
berjumlah sekitar 1100 orang juga akan 
dihadiri secara terbuka bagi masyarakat 
Indonesia. Saat ini yang sudah mendaf-
tar lebih dari 2300 orang.

Selain seminar, apa ada kegiatan lain 
yang akan dilaksanakan? Dapatkah 
Bapak menjelaskan?

Hal yang tidak kalah menarik, acara 
Sidang Tahunan juga dilengkapi dengan 
dengan adanya pameran/ekshibisi 
sebanyak 157 booth, yang terdiri dari 67 
booth dari Negara-negara anggota IDB 
serta IDB Grup serta 90 booth dari Indo-
nesia. Pameran akan mempersembah-
kan berbagai kemajuan pembangunan 
infrastruktur, pengembangan keuangan 
syariah, inovasi, serta UMKM. Pameran 
terbuka untuk umum.

Secara keseluruhan, acara ini akan 
dihadiri para pengambil kebijakan, para 
Gubernur IDB dan Direktur Ekseku-
tif, delegasi dari negara-negara IDB, 
perwakilan dari lembaga/organisasi 
Internasional, para praktisi dunia usaha, 
para akademisi, serta berbagai kalan-
gan baik dari Indonesia maupun dunia 
internasional.

Apa yang telah dicapai IDB saai ini dan 
rencana ke depan di Indonesia?

Sampai saat ini IDB telah berkontribusi 
pada pembangunan 18 universitas 
Islam dan 16 universitas negeri. Khu-
susnya bagi Indonesia untuk periode 
2011-2014 IDB telah menyalurkan 1.9 
milyar USD. Membiayai proyek dan 
program di berbagai sektor prioritas di 
Indonesia. Sektor-sektor yg mendapat 
pembiayaan antara lain, pembangunan 
infrastruktur dengan nilai persetujuan 
329 juta USD; pembangunan sektor 
pendidikan dengan nilai proyek 460 juta 
USD; pembangunan sektor pertanian 
dan pedesaan dengan nilai proyek 365 

gan mudah mendapat dukungan dari 
lembaga keuangan untuk membiayai 
proyek-proyek aktivitas bisnisnya.

Mengapa Indonesia dipilih menjadi tuan 
rumah pertemuan tahunan dan apa 
dampak positif yang diharapkan dari 
Indonesia?

Kerjasama Indonesia dengan IDB 
dilaksanakan sejak tahun 1975 karena 
Indonesia adalah salah satu pendiri 
IDB. Sampai saat ini, kerjasama antara 
IDB dan Indonesia sudah sangat erat. 
Keputusan Dewan Gubernur IDB dalam 
Sidang Tahunan ke 39 memutuskan 
Indonesia sebagai tuan rumah Sidang 
Tahunan ke 41 tahun 2016. Untuk 
menyelenggarakan acara ini, Indonesia 
akan berusaha semaksimal mungkin 
agar Sidang Tahunan tahun ini memberi 
manfaat yang sebesar-besarnya untuk 
negara anggota IDB. Tahun ini meru-
pakan kesempatan yang bagus bagi 
Indonesia menjadi tuan rumah Sidang 
Tahunan IDB dan semakin terbuka kes-
empatan bagi Indonesia untuk menjadi 
pusat pertumbuhan keuangan syariah 
ke depan. 

Apa kegiatan utama Sidang Tahunan 
IDB ke 41 ini dan siapa yang hadir?

Di samping acara pokok Sidang Tahunan 
IDB yaitu pertemuan Dewan Gubernur 
yang akan mengevaluasi dan membuat 
perencanaan strategis IDB ke depan, 
juga akan diadakan pertemuan berb-
agai organisasi swasta dalam berbagai 
bidang yang terkait dengan ekonomi 
syariah.

Sepertinya akan ada banyak seminar 
bertaraf internasional. Dapatkah Bapak 
menjelaskan kegiatan-kegiatan semi-
nar yang akan dilaksanakan?

Pada kesempatan ini juga akan 
diadakan berbagai seminar Interna-
sional yang mencakup tidak kurang 
dari 29 seminar baik yang dileseng-
garakan dalam maupun di luar area 
pertemuan. Seminar akan membahas 
berbagai hal yang terkait pembangu-
nan infrastruktur, seperti konstruksi, 
transportasi, pengelolaan sumber daya 
air, maupun ketahanan energy. Dalam 
konteks keuangan inklusif antara lain 
mencakup inovasi keuangan inklusif, 
pengembangan keuangan mikro, serta 
pembiayaan perdagangan. Seminar ini 
juga membahas berbagai hal dalam 

Bersama IDB;  
Menuju Indonesia 
Yang Lebih Sejahtera
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juta USD; pembangunan sektor keuan-
gan Islam dengan nilai proyek 150.000 
USD dan; pembangunan sektor swasta 
dengan nilai proyek termasuk trade fi-
nancing dan sindikasi di sektor agribisnis 
dengan nilai proyek 761 juta USD.

Dari pinjaman yang diberikan oleh IDB, 
bisakah Bapak sampaikan apa fokus 
dari pinjaman yang diberikan IDB ke 
depannya?

Sekali lagi, IDB tetap fokus pada 4 
sektor strategis. Infrastruktur khu-
susnya infrastruktur transportasi dan 
energi; Peningkatan kualitas dan akses 
pendidikan; Peningkatan Kualitas dan 
Akses terhadap Pelayanan Kesehatan; 
Peningkatan ketersediaan Layanan 
Publik; Pembangunan Sektor Pertanian 
dan Pedesaan. Lebih dari itu, dalam lima 
tahun kedepan IDB telah mempunyai 
komitmen sebesar US$ 5 miliar. US$ 
3 miliar untuk pemerintah dan US$ 2 
miliar untuk sector swasta untuk mem-
biayai pinjaman jangka penjang sektor 
Industri yang berorientasi ekspor.

Bagaimana kerjasama ke depannya?  

Bagi Indonesia, prioritas kerjasama 
tertuang dalam Member Country Partner-
ship Strategy periode 2015-2019, dimana 
prioritas kerjasamanya terbagi dalam 
dua kategori utama yaitu ; dukungan 
terhadap pembangunan ekonomi dan 
infrastruktur sosial melalui  
pembangunan sektor transportasi (ja-
lan, jalur kereta api, dan pelabuhan laut), 
pembangunan sektor energi (infra-
struktur pembangkitan dan transmisi), 
pengembangan program pembangunan 
berbasiskan inisiatif komunitas lokal 
(Integrated Community Driven Development/
ICCD), pengembangan infrastruktur air 
bersih dan sanitasi serta pendidikan 
Islam. Kemudian penguatan Sektor 
Keuangan Syariah dan Pengemban-
gan Sistem Keuangan Inklusif melalui 
rencana pendirian antara lain ; Islamic 
Microfinance Fund for Indonesia (IMFI); 
Inclusive Islamic Financial Services Board 
(IIFSB); World Islamic Investment Bank 
(WIIB). Di luar kedua kategori prioritas 
tersebut IDB juga  memberikan dukun-
gan terhadap peningkatan kapasitas 
Bank-Bank dan Lembaga Keuangan 
Syariah di tanah air. 
 
 

Bagaimana Indonesia memandang 
penting peran/fungsi dari IDB? 

Sebagai satu-satunya Bank Pembangu-
nan Internasional yang berbasis syariah 
dan yang memiliki keanggotaan luas 
dikalangan dunia Islam, IDB memiliki 
posisi yang strategis. IDB merupakan 
satu-satunya Bank Pembangunan 
yang bisa mendorong berkembangan-
nya sistem usaha dan investasi yang 
berbasiskan syariah dinegara-negara 
anggotanya. Hal ini sangat penting bagi 
Indonesia bukan saja sebagai negara 
dengan populasi penduduk muslim ter-
banyak di dunia dimana tuntutan akses 
terhadap instrumen keuangan syariah 
dan kesempatan berusaha yang sesuai 
dengan prinsip2 islam cukup tinggi, tapi 
juga sebagai negara berkembang yang 
masih memerlukan banyak sumber 
pembiayaan dan dukungan finansial 
bagi pencapaian berbagai sasaran pem-
bangunannya. Oleh karena itu, Indone-
sia memandang penting keberadaan 
IDB. 

Bagaimana para pelaku usaha men-
gambil manfaat dari kehadiran IDB 
sebagai institusi keuangan global? 

Sebagai suatu kelompok organisasi IDB 
Group memiliki organisasi-organisasi 
yang memiliki mandat dan kemampuan 
untuk memberikan bantuan langsung 
pada organisasi-organisasi usaha baik 
milik pemerintah maupun swasta. Sep-
erti ICD dan ITFC melalui kedua organ-
isasi ini IDB dapat memberikan bantuan 
keuangan berdasarkan merit basis 
dimana proposal proyek akan dengan 

sangat cermat dilihat signifikansi dan 
relevansinya pada sasaran-sasaran 
kerjasama prioritas antara IDB dan RI. 
Meski kedua lembaga ini memiliki man-
dat untuk membantu sektor swasta 
namun ijin prinsip pemberian bantuan 
tersebut tetap akan dimintakan pada 
lembaga pemerintah terkait dalam hal 
ini Kementerian Keuangan RI. Secara 
garis besar penilaian kelaikan kerjasama 
IDB dan Sektor swasta akan dilihat 
dari sejauh mana proyek atau program 
kerjasama tersebut akan memberikan 
dampak bagi ekonomi dan lingkungan 
sekitar.

Apakah ada misi khusus pemerintah 
untuk meningkatkan peran IDB pada 
era pemerintahan kali ini?

Misi Pemerintah terkait pemanfaatan 
IDB berkaitan erat dengan strateginya 
untuk meningkatkan peran lembaga 
pembiayaan multilateral secara keselu-
ruhan. Dalam konteks ini Pemerintah 
memandang bahwa peran Lembaga 
Pembiayaan Multilateral tidak saja 
bisa diharapkan sebatas pemberian 
dukungan finansial (mengingat keterba-
tasan modal yang dimilikinya) tapi juga 
perlu memberikan dukungan yang lebih 
besar untuk upaya-upaya peningkatan 
kapasitas SDM dan Institusional. Kepala 
Negara menginginkan kerjasama-
kerjasama yang konkrit dan memberi 
manfaat dalam jangka pendek maupun 
menengah.

Pemerintah terus mendorong bukan 
saja dukungan pembiayaan IDB di 
sektor-sektor penting yang terkait lang-
sung dengan kepentingan masyarakat 
seperti pembangunan infrastruktur 
jalan, energi, pendidikan, kesehatan dan 
pelayanan publik serta peningkatan 
akses usaha kecil menengah terhadap 
pembiayaan namun juga peran lembaga 
multilateral dalam meningkatkan image 
dan reputasi Indonesia di kalangan 
investor global serta mendorong tercip-
tanya arus modal masuk dan investasi 
ke Indonesia. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
fokus pada infrastruktur, apakah IDB 
bisa terlibat dalam mensukseskan 
program tersebut ?

Sejauh ini IDB memang telah banyak 

Pemerintah memandang 
bahwa peran Lembaga  
Pembiayaan Multilateral 
tidak saja bisa diharapkan 
sebatas pemberian  
dukungan finansial  
(mengingat keterbatasan 
modal yang dimilikinya) 
tapi juga perlu memberikan 
dukungan yang lebih besar 
untuk upaya-upaya pening-
katan kapasitas SDM dan 
Institusional
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memberikan dukungan pembiayaan 
infrastruktur. IDB telah menyetujui 
pinjaman sebesar 329 juta USD untuk 
pembangunan infrasruktur atau sekitar 
17 persen dari total nilai pinjaman yang 
disetujui untuk periode tersebut. Dari 
329 juta USD ini 229 juta dialokasikan 
untuk infrastruktur transportasi dan 
sisanya (100 juta USD) untuk pemban-
gunan infrastruktur pelayanan publik 
seperti air bersih dan sanitasi. Kedepan 
peran IDB akan terus didorong untuk 
meningkatkan porsi pembiayaan infra-
strukturnya untuk mendukung pem-
bangunan sarana dan prasarana usaha 
seperti jalan, pelabuhan, energi dsb.

Jika melihat data realisasi, IDB telah 
memberikan kontribusi yang cukup 
besar di sektor pendidikan, penyediaan 
air minum, dan kegiatan ekonomi yang 
bertujuan untuk pemberdayaan ma-
syarakat. Apakah peran ini akan terus 
dipertahankan? 

Ya. Tentu saja peran akan terus 
dikembangkan. Terkait hal ini pemer-
intah tetap mendorong peran lembaga 
keuangan multilateral dalam mem-
berikan dukungan teknis maupun 
pembiayaan bagi sektor-sektor penting 
tersebut, namun sekali lagi mengingat 
keterbatasan modal yang dimiliki baik 
oleh lembaga keuangan internasional 
maupun pemerintah sendiri, peran IDB 
dalam hal pembiayaan dapat dikem-
bangkan untuk menarik dana-dana 
investor baik domestik maupun luar 
negeri untuk menanamkan modalnya di 
sektor-sektor ini. 

Bagaimana dengan menyelaraskan 
kebutuhan pendanaan swasta?

Peluang ini cukup terbuka bagi swasta 
bukan saja di sektor pendidikan dan 
kesehatan yang memang telah menarik 
banyak investasi swasta tapi juga sek-
tor2 yang secara tradisional dibiayai 
oleh pemerintah seperti penyediaan 
air  bersih dan sebagainya (Perusahaan 
Air Minum milik Pemerintah DKI, PAM 
Lyonaise Jaya contohnya). Penyelarasan 
prioritas pemerintah yang tertuang 
dalam RPJMN seperti yang telah saya 
singgung pada poin terdahulu ker-
jasama RI dan IDB yang tertuang dalam 
Member Country Partnership Strategy 
(MCPS) selalu disesuaikan dan men-
gacu pada RPJMN berjalan hal ini cukup 

terjaga mengingat proses pembuatan 
MCPS ini dikawal oleh Kementerian/
Lembaga yang berwenang melakukan 
perencanaan pembangunan nasional 
yaitu Bappenas. 

IDB sangat peduli pada pengemban-
gan kapasitas sumberdaya manusia. 
Bagaimana BKF bisa mengambil man-
faat dari program tersebut?

Dalam konteks peningkatan sumber 
daya Manusia IDB telah sejak lama 
memberikan dukungannya bagi upaya-
upaya disektor ini, berbagai program 
beasiswa dan pelatihan telah ditawar-
kan IDB ke negara-negara anggotanya, 
namun secara khusus bila BKF me-
merlukan program kerjasama capacity 
building dengan IDB perlu dipikirkan 
terlebih dahulu area kebijakan yang 
akan menjadi sasaran program ini seka-
ligus menentukan modalitas yang tepat 
(apakah dalam bentuk technical assis-
tance, workshop, joint research dsb). Lebih 
jauh kerjasama yang dilakukan oleh BKF 
dengan IDB dalam hal capacity building 
ini juga perlu disesuaikan dengan priori-
tas dan tupoksi BKF sekaligus panduan 
kerjasama RI-IDB yang tertuang dalam 
MCPS berjalan.

IDB memiliki unit riset yang cukup cred-
ible. Apakah peneliti BKF bisa belajar 
magang melakukan riset di lembaga 
tersebut?

Terkait keberadaan Islamic Research & 
Training Institute IDB sebagai lembaga 
penelitian dan pelatihan yang bereputa-
si Internasional, Indonesia secara umum 
dan BKF secara khusus dapat me-
manfaatkannya dan khususnya untuk 
kerjasama magang IRTI dalam portofolio 
program kerjasamanya memang mem-
buka peluang bagi program tersebut 
melalui program Visiting Scholars-nya 
dimana dalam program ini IRTI mem-
buka peluang dilakukannya riset oleh 
peneliti diluar IRTI yang tentu saja harus 
disesuaikan atau sejalan dengan priori-
tas IDB dan IRTI dimana bidang-bidang 
penelitian yang ditawarkan antara lain 
Ekonomi Islam, Perbankan, Keuangan 
dan isu-isu lainnya yang terkait. Selain 
program ini bila BKF menginginkan pro-
gram yang lebih customized kearah pri-
oritas kebijakan fiskal nasional seperti 
kebijakan perpajakan dan pengelolaan 
anggaran negara hal tersebut dapat 

saja didiskusikan dengan manajemen 
IRTI dengan konsekwensi perlunya 
self financing atau joint financing antara 
Pemerintah dan IDB.

Jika demikian, apakah dapat dilakukan 
kegiatan bersama antara BKF dan IDB, 
khususnya dibidang penelitian kebi-
jakan sektor keuangan?

Bisa saja dan hal tersebut dimung-
kinkan. Peneliti BKF bisa memanfaat-
kan Program Visiting Scholars. Disamping 
itu ada IRTI Research Grants, program 
bantuan hibah penelitian yang dapat 
dimanfaatkan oleh peneliti yang non 
siswa program akademis (non-student 
researcher) yang diberikan sejumlah 10 
grant per tahun dengan jumlah masing-
masing hibah sebesar USD 10,000.00 
yang dapat digunakan untuk membiayai 
riset-riset di bidang-bidang Ekonomi 
Islam, Perbankan dan Keuangan. 

Bagaimana dengan kegiatan publikasi 
hasil-hasil penelitian IDB? Apakah BKF 
dapat ambil bagian dari kegiatan pub-
likasi tersebut?

Perlu diketahui bahwa IDB memiliki IRTI 
Journal, digunakan untuk mempublikasi 
hasil penelitian dan pengkajiannya 
dalam jurnal IRTI yang disebut Islamic 
Economic Studies (IES). Jurnal ini bertaraf 
internasional dan dapat memberikan 
nilai kredit atau credit point yg cukup 
signifikan bagi peneliti Indonesia khu-
susnya peneliti BKF. Jurnal ini terbit dua 
kali setahun pada Bulan Muharam dan 
Rajab dan Jurnal ini juga mengadopsi 
standar akademis yang tinggi dan telah 
terdaftar sebagai jurnal internasional 
pada Journal of Economic Literature yang 
diterbitkan oleh American Economic As-
sociation. Disamping itu, dapat dilakukan 
berbagai kerjasama penelitian dengan 
IRTI melalui pembiayaan sendiri atau 
joint financing.  
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Tidak Cukup Dengan  
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)?
Suparman Zen Kemu   *)
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan FIskal

http://vibiznews.com



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2016
27

ANALISIS

OJK melalui komisarisnya Mulyaman Hadad berencana akan membatasi net interest margin (NIM) bank-
bank dalam negeri dikisaran 3% sampai 4%. Rencana ini langsung memberi efek negatif kepada harga 
saham sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti Bank Mandiri (BMRI), Bank BRI (BBRI), 
Bank BNI (BBNI), Bank BCA (BBCA), yang turun bervariasi sesuai dengan pattern mereka selama ini di 
BEI. Disisi lain Bank Indonesia saat ini sudah memiliki instrumen untuk mengendalikan suku bunga 
pinjaman bank melalui Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Berkaitan dengan fenomena tersebut, muncul 
beberapa pertanyaan yaitu: (1) Apa yang dimaksud dengan NIM?; (2) Bisakah NIM dibatasi atau dipatok 
pada tingkat tertentu? ; (3) Apa pula SBDK?; (4) Apakah SBDK belum dinilai cukup sebagai  
perangkat untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman? Keempat pertanyaan diatas merupakan 
hal yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini.

Net Interest Margin (NIM)

Net interest margin (NIM), atau tingkat 
keuntungan bunga bersih, adalah 
rasio antara pendapatan bunga bersih 
(net interest income) dengan nilai aset 
produktif (productive asset). Pendapatan 
bunga bersih (net interest income)  adalah 
pendapatan bunga dikurangi dengan 
beban pokok (cost of credit). Sedang-
kan asset produktif (productive asset) 
adalah dana Bank untuk memperoleh 
penghasilan, dalam bentuk kredit, surat 
berharga, penempatan dana antar bank, 
tagihan akseptasi, tagihan atas surat 
berharga yang dibeli dengan janji dijual 
kembali (reverse repurchase agreement), 
tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 
rekening administratif serta bentuk 
penyediaan dana lainnya yang dapat 
dipersamakan dengan itu (Peraturan 
Bank Indonesia nomor: 7/2/PBI/2005).

1) Pendapatan bunga diperoleh dari: (1) 
kredit yang disalurkan, (2) simpanan 
pada obligasi pemerintah, (3) sertifikat 
Bank Indonesia. 

2) Beban pokok merupakan biaya yang 
dikeluarkan bank untuk membayar (1) 
bunga deposito, (2) bunga pinjaman 
yang dilakukan oleh bank tersebut.

Dari poin 1) dan 2) diatas maka dapat 
dihitung net interest income suatu bank 
dengan ilustrasi sebagai berikut: Bank 
A, memiliki nilai asset produktif Rp 100 
miliar. Kalau bank tersebut mendapat 
bunga senilai Rp 6 miliar dalam seta-
hun, dikurangi beban pokok senilai Rp 1 
miliar, maka keuntungan bunga bersih 
(net interest income) bank tersebut 
adalah Rp 6 miliar dikurangi Rp 1 miliar 

atau sama dengan Rp 5 miliar. NIM 
adalah rasio antara keuntungan bunga 
bersih (net interest income) dibagi dengan 
nilai asset produktif (productive asset), 
maka NIM Bank (A) adalah 5 miliar 
dibagi 100 miliar dikali seratus persen 
sama dengan 5 % (lima persen). Sebagai 
acuan, data terakhir dari Bank Indonesia 
(BI) menunjukkan bahwa rata-rata NIM 
perbankan di Indonesia adalah 4.23%, 
sedangkan bank dengan NIM terbesar 
adalah Bank BTPN yaitu 9.9% (Teguh 
Hidayat).

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah 
merupakan suku bunga terendah yang 
dipergunakan sebagai indikator besaran 
suku bunga kredit yang akan dikena-
kan oleh bank kepada nasabah. SBDK 
dimuat dalam Surat  Edaran  Bank  
Indonesia  Nomor 15/1/DPNP  tanggal  
15  Januari  2013 tentang Transparansi 
Informasi Suku Bunga Dasar Kredit 
(SBDK). SE  Bank Indonesia  ini  meru-
pakan  pengaturan  kembali  sekaligus  
mencabut  SE  No.13/5/DPNP tanggal  
8 Februari 2011 tentang Transparansi 
Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.  SE 
ini dimaksudkan sebagai  salah  satu  
upaya  untuk  meningkatkan  transpar-
ansi  informasi, meningkatkan good 
governance, dan mendorong persaingan  
yang  sehat dalam industri perbankan 
antara lain melalui terciptanya disiplin 
pasar (market discipline) yang lebih baik.

Secara  umum  substansi  SE  tahun 
2011 yang  dicabut  dengan  SE  tahun 
2013  adalah  sama,  meskipun demiki-
an terdapat beberapa hal baru yang 

diatur di dalam SE 2013 ini, yaitu berupa 
penambahan  segmen  kredit  baru  di 
dalam  pelaporan  dan  publikasi SBDK 
yakni SBDK kredit mikro.

Kredit mikro adalah kredit yang disalur-
kan kepada usaha mikro berdasarkan 
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah adalah: (a) me-
miliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangu-
nan tempat usaha, atau (b) memiliki 
hasil penjualan tahunan paling banyak 
Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

SBDK  merupakan  suku  bunga ter-
endah  yang dipergunakan sebagai 
indikator besaran suku bunga kredit 
yang akan dikenakan oleh bank kepada 
nasabah. Semua bank umum  konven-
sional wajib mempublikasikan SBDK 
ke masyarakat serta melaporkan tabel 
komponen perhitungan SBDK ke Bank 
Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk edukasi dan 
transparansi kepada nasabah, bank 
wajib memberikan  informasi  mengenai  
SBDK  dan  suku  bunga  kredit  dalam  
surat pemberitahuan persetujuan kredit 
(offering letter) atau dokumen lainnya 
kepada calon debitur sebelum penan-
datanganan perjanjian kredit. Sarana/
media yang digunakan oleh bank untuk 
mempublikasikan SBDK adalah: (a) 
Papan pengumuman di setiap kan-
tor bank,  (b) Halaman utama website 
Bank, dan (c) Surat kabar yang memiliki 
peredaran luas. Publikasi melalui papan 
pengumuman dan website dilakukan 
setiap saat, dan SBDK yang dipub-
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likasikan adalah SBDK yang berlaku 
pada saat dipublikasikan. Sedangkan 
publikasi SBDK melalui surat kabar 
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah akhir bulan Maret, Juni, Septem-
ber, dan Desember untuk posisi SBDK 
akhir bulan yang bersangkutan.

SBDK berbeda dengan suku bunga 
kredit karena suku bunga kredit meru-
pakan penjumlahan SBDK dengan es-
timasi premi risiko, sehingga besarnya 
suku bunga kredit yang dikenakan 
kepada debitur belum tentu sama den-
gan SBDK. SBDK yang dilaporkan dan 
dipublikasikan bank dipergunakan oleh 
bank sebagai dasar untuk menetapkan/
menghitung suku bunga kredit efektif. 
SBDK dihitung secara per tahun dalam 
bentuk persentase (%), dan perhitungan 
SBDK hanya berlaku untuk kredit yang 
diberikan dalam mata uang Rupiah 
(Bank Indonesia).

Penurunan NIM Perbankan

Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 
2016, komisioner otoritas jasa keuangan 
(OJK), Muliaman Hadad, mengatakan 
bahwa net interest margin (NIM) 
perbankan di Thailand tercatat 3 – 4%, 
sementara NIM di Indonesia lebih tinggi 
(4,3%). Agar lebih comparable dengan 
negara-negara lain dikawasan ASEAN, 
maka NIM bank-bank di Indonesia akan 
diarahkan hingga menjadi 3 – 4% juga, 
dimana OJK akan meminta bank untuk 
menurunkan bunga kreditnya. 

Pada Jum’at 19 Februari 2016, Menteri 
BUMN, Rini Soemarno, juga menghim-
bau kepada bank-bank BUMN untuk 
menurunkan NIM-nya menjadi 4% 
dengan cara melakukan konsolidasi 

seperti berbagi sistem IT dan mesin 
ATM, sehingga menurunkan biaya 
operasional, alhasil kinerja bank-bank 
tersebut menjadi lebih efisien.

Dua pernyataan dari dua tokoh pent-
ing yang menjadi acuan pelaku sektor 
keuangan tersebut sontak mendapat 
reaksi spontan dari pelaku pasar 
modal. Dalam benak para investor dan 
trader, dengan turunnya NIM artinya 
pendapatan bank-bank domestik akan 
menurun. Implikasinya adalah turunnya 
secara tajam saham-saham perbankan 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pada tabel 2, terlihat penurunan 
harga saham perbankan terkait dengan 
pernyataan dari Muliaman Hadad dan 
Rini Soemarno. Bank yang paling parah 
penurunannya adalah Bank BRI dan 
Bank BNI. Untuk Bank BRI penyebab-
nya adalah karena tingkat suku bunga 
pinjamannya paling tinggi karena target 
peminjam bank ini adalah masyarakat 
kecil dan pengusaha kecil seperti kredit 
usaha rakyat (KUR) dan kredit untuk 
pengusaha kecil (kredit mikro) yang 
memiliki resiko gagal bayar lebih tinggi. 
Namun jangan lupa bahwa tingkat 
bunga kredit kepada para nasabah kecil 
yang bunganya tinggi tersebut disubsidi 

oleh pemerintah. Sehingga harusnya 
para investor pasar modal tidak perlu 
bereaksi berlebihan dengan melakukan 
penjualan besar-besaran terhadap 
saham BRI yang mereka miliki. Penye-
bab lain dari turunnya harga saham 
BRI adalah karena pattern saham BRI 
memang volatilitasnya tinggi (3.78%) 
seperti terlihat pada tabel 3.

Berbeda dengan BRI yang fokus kepada 
KUR dan kredit mikro, Bank BNI fokus 
kepada 8 (delapan) sektor unggulan 
yang meliputi  Oil, Gas & Mining, Engi-
neering & Construction, Telecommu-
nication, Electricity, Chemical, Retailers 
& Wholesalers, Agriculture, Food & 
Beverages. Disamping itu, Bank BNI 
memiliki tujuan untuk menjadi market 
leader di Sektor Business Banking serta  
visi menjadi bank yang unggul, terke-
muka dan terdepan dalam layanan dan 
kinerja. Namun berdasarkan perkem-
bangan harga saham selama ini, saham 
Bank BNI dan Bank BRI adalah saham 
perbankan yang harganya paling volatile 
di bursa seperti ditunjukkan oleh angka 
standar deviasi pada tabel 3. Sehingga 
menjadi wajar kalau reaksi dari turun-
nya harga kedua saham bank ini paling 
heboh dibandingkan harga saham bank 

Tabel 1. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 4 bank besar

           

 

No.

 

 

Nama Bank

 

 Suku Bunga Dasar Kredit (%) 
 Kredit  Kredit  Kredit  Kredit Konsumsi 

 Korporasi  Ritel  Mikro  KPR  Non KPR 

1 PT BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO), Tbk

           10,75 11,50 19,25            10,25            12,50 

2 PT BANK MANDIRI (PERSERO), 
Tbk

           10,50 12,25            
19,25 

           11,00            12,50 

3 PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk            10,25 11,25 -               10,25               8,63 
4 PT BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO), Tbk 
           10,75 11,75 -              11,00            12,50 

                    
           Sumber: Bank Indonesia.

Tabel 2. Penurunan Saham Perbankan  
(18 Februari-25 Februari 2016)

No Bank Awal Akhir Perubahan
1 BRI 12.000 10.450 -12.9%
2 Mandiri 9.725 9.250 -4.9%
3 BCA 13.400 13.025 -2.8%
4 BNI 5.475 4.955 -9.5%

Sumber: Samuel Sekuritas.
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lainnya. Namun menurut hemat penulis 
fluktuasi harga saham perbankan khu-
susnya Bank BRI dan BNI sifatnya biasa 
saja karena pada dasarnya fundamental 
kedua bank ini cukup baik. 

Kembali kepada NIM, pernyataan kedua 
tokoh diatas ditulis media dengan judul 
“NIM Perbankan akan Dibatasi”, yang 
bagi orang awam dapat diartikan seb-
agai “keuntungan bank akan dibatasi”. 
Alhasil sehari setelah pernyataan terse-
but saham-saham perbankan langsung 
anjlok dan IHSG turun 1.7%.

Menurut Teguh Hidayat (Indonesia 
Value Investor), keterangan dari dua 
tokoh tersebut ada benarnya tapi ada 
juga tidak benarnya. Menteri Rini sendiri 
menghimbau kepada bank-bank BUMN 
untuk melakukan konsolidasi guna 
menurunkan biaya operasional sehing-
ga kinerja perusahaan menjadi lebih 
efisien. Tapi cara demikian malahan 
akan menyebabkan NIM bank menjadi 
naik, sehingga pernyataan Menteri Rini 
bisa dikatakan agak membingungkan. 
Sementara pernyataan Muliaman 
Hadad bahwa OJK akan meminta bank 
untuk menurunkan bunga kreditnya 
agar NIM bank turun lebih masuk akal, 
karena jika bunga kredit turun semen-
tara beban pokok, dan productive asset 
bank tetap, maka NIM bank akan turun. 

Berkaitan dengan hal ini penulis 
berpendapat bahwa himbauan Ketua 
OJK dan Meneg BUMN kepada bank 
untuk menurunkan NIM nya bukanlah 
suatu hal yang harus dirisaukan dan 
disikapi dengan reaksi yang berlebihan. 
Mengapa? Karena mekanisme turunnya 
NIM tersebut adalah tergantung kepada 
efisiensi operasional suatu bank.  Apa-
lagi sebelum ini Bank Indonesia juga 
sudah membuat surat edaran yang 
mengatur tingkat Suku Bunga Dasar 
Kredit (SBDK) yang bertujuan agar 
bank-bank secara gradual dapat menu-
runkan tingkat bunga pinjamannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di per-
mulaan tulisan ini, bahwa NIM meru-
pakan rasio antara pendapatan bersih 
neto dengan beban pokok. Artinya 
yang menjadi kunci naik turunnya NIM 
suatu bank adalah tergantung kepada 
dua variabel ini. Bank yang pendapa-
tan bunga bersihnya lebih tinggi dan 

beban pokoknya tetap atau turun akan 
memiliki NIM yang lebih tinggi daripada 
bank yang pendapatan bunga bersihnya 
turun sementara beban pokoknya tetap 
atau meningkat. Artinya untuk naik 
turun NIM, managemen bank tinggal 
mengatur kedua variabel tersebut.

Untuk menaikkan keuntungan bersih 
maka managemen tinggal merenda-
hkan bunga deposito dan menaikkan 
bunga pinjaman sehingga spreadnya 
melebar atau meninggi. Tetapi hal ini 
tentu saja tidak bisa dilakukan seena-
knya, karena BI selaku otoritas moneter 
memiliki suatu instrumen yang na-
manya BI rate yang akan berpengaruh 
terhadap tingkat suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) dan Pasar Uang 
Antar Bank (PUAB) yang jadi acuan 
bank-bank dalam menentukan tingkat 
bunga simpanan (deposito). 

Aspek Ekonomi.

Peranan perbankan dalam perekono-
mian terutama di Indonesia sangat 
dominan. Lebih dari 70% sumber penda-
naan berasal dari perbankan, disamping 
dari pasar modal dan sumber lainnya. 
Semakin besar bunga Pinjaman bank 
maka akan semakin besar pula ongkos 
ekonomi yang harus dikeluarkan oleh 
pelaku ekonomi. Implikasinya perekono-

mian menjadi tidak efisien, karena biaya 
menjadi membengkak dan lebih besar 
dari yang sewajarnya. Sebagai contoh, 
saat ini rata-rata suku bunga pinjaman 
yang berlaku umum di bank-bank Indo-
nesia adalah 13,5%, bandingkan dengan 
suku bunga pinjaman di beberapa 
negara tetangga ASEAN yang berada 
pada kisaran 3% sampai 7% (Kurniasih 
Miftakhul Jannah).

Tingginya bunga pinjaman ini berim-
plikasi kepada aspek ekonomi apalagi 
kalau dalam waktu yang bersamaan 
terjadi penurunan suku bunga simpa-
nan (deposito) artinya terjadi pelebaran 
spread. Tingginya bunga pinjaman ber-
akibat pada naiknya harga barang (infla-
si), terjadinya peningkatan non-perform-
ing loan (NPL), turunnya tingkat produksi, 
turunnya kredit perumahan rakyat, dan 
tingginya pengangguran. Sementara tu-
runnya suku bunga simpanan (deposito) 
dapat menyebabkan minat masyarakat 
menyimpan uang di bank menurun dan 
bisa menyebabkan kekeringan likuiditas 
yang berbahaya bagi perekonomian.

Jadi menjaga keseimbangan antara 
menarik simpanan ke bank dan menin-
gkatkan pinjaman kepada masyarakat 
merupakan pekerjaan penting institusi 
perbankan dan pihak yang melakukan 
pengawasan terhadap perbankan (OJK). 
Peranan Bank Indonesia dengan instru-
ment BI ratenya juga sangat penting 
sebagai acuan perbankan dalam me-
nentukan tingkat bunga simpanan dan 
pinjaman yang ideal. Keseimbangan ini 
nantinya akan tercermin lewat Net Inter-
est Margin (NIM) suatu bank. Terlampau 
tinggi jangan, terlampau rendah jangan, 
yang sedang-sedang saja (mirip syair 
lagu dangdut).

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Bank Indonesia sebelum ini telah 

Tabel 3.  Standar Deviasi Harga Saham Beberapa Bank

Variabel BNI BRI MANDIRI BCA
Harga rata-
rata1/

5.060,79 11.372,73 9.505,68 13.187,50

Standar De-
viasi (SD)

178,16 430,01 256,42 183,91

Persen SD 3,52% 3,78% 2,70% 1,39%

1/ Periode 4 Januari 2016 s/d 4 Maret 2016. 
Sumber: yahoo.finance.co.id

 
penulis berpendapat bahwa 
himbauan Ketua OJK dan 
Meneg BUMN kepada bank 
untuk menurunkan NIM nya 
bukanlah suatu hal yang ha-
rus dirisaukan dan disikapi 
dengan reaksi yang berlebi-
han.
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mengeluarkan kebijakan Suku Bunga 
Dasar Kredit (SBDK). Kebijakan SBDK 
ini mirip dengan kebijakan Bank Sentral 
Malaysia melalui kebijakan base lend-
ing rates. Surat Edaran terbaru adalah 
dengan Nomor 15/1/DPNP, tanggal 
15 Januari 2013 tentang Transparansi 
SBDK, BI menetapkan SBDK untuk 
kredit mikro, sebelumnya SBDK hanya 
untuk kredit korporasi, kredit ritel, kredit 
konsumsi (KPR dan non-KPR). Tujuan 
akhir dari kebijakan SBDK yang terbaru 
ini adalah untuk menurunkan suku 
bunga kredit mikro yang masih berada 
dikisaran 30%. Penurunan suku bunga 
diharapkan akan membuat usaha mi-
kro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat 
lebih bergairah. Hal ini juga sejalan 
dengan adanya kewajiban kepada bank 
nasional untuk mengucurkan kredit 
UMKM minimal 20% dari kredit produktif 
(kredit modal kerja dan kredit investasi). 
Kebijakan SBDK kredit mikro ini tujuan-
nya untuk membuat bank-bank nasion-
al berlomba-lomba menyalurkan kredit 
mikro dalam meraih target minimal 
20% tersebut. Dengan adanya kebijakan 
SBDK kredit mikro tersebut, secara 
bertahap diharapkan akan menurunkan 
suku bunga kredit mikro.

Kebijakan SBDK dengan beberapa 
contoh seperti yang diuraikan diatas 
kelihatan lebih terukur (measurable), dan 
masuk akal (reasonable), serta menant-
ang (challenging) untuk menurunkan NIM 
daripada membuat aturan yang lang-
sung meminta bank nasional menu-
runkan NIM nya. Langkah strategis 
SBDK tersebut akan dapat mendorong 
meningkatnya kredit kepada UMKM 
yang nantinya akan secara perlahan 
tapi pasti mendorong terjadinya penu-
runan NIM. 

Kesimpulan.

Menurunkan NIM dengan cara langsung 
meminta bank untuk menjaga NIM-
nya tidak melebihi angka 4% bukanlah 
suatu kebijakan yang tepat. Beberapa 
hal yang telah diuraikan diatas seperti 
menurunkan BI rate secara gradual, 
serta penerapan SBDK berdasarkan 
segmen kredit pinjaman jauh lebih baik 
daripada mematok NIM pada level ter-
tentu (3%-4%). NIM di beberapa negara 
tetangga yang memang lebih rendah 
daripada NIM bank-bank di Indonesia 

bisa saja menjadi bahan acuan bagi 
pencapaian target NIM bank-bank di 
Indonesia. Namun membuat kebijakan 
secara terburu-buru dengan langsung 
menerapkan tingkat NIM yang harus 
menyamai tingkat NIM yang berlaku 
di negara tetangga bukanlah tinda-
kan yang tepat. Hal tersebut terkesan 
terburu-buru dan kurang didukung oleh 
suatu kajian yang mendalam. 

Disamping perlu dicatat bahwa turun-
nya rata-rata NIM perbankan hanya 
merupakan salah satu indikator ekono-
mi, diluar indikator-indikator lain seperti 
meningkatnya pertumbuhan, turunnya 
pengangguran, rendahnya inflasi, dan 
terjadinya surplus neraca pembayaran 
yang bisa dijadikan tanda bahwa kondisi 
ekonomi membaik. Otoritas keuangan 
baik OJK, dan BI sekalipun tidak bisa 
langsung menetapkan bahwa rata-rata 
NIM perbankan di Indonesia misalnya 
harus 4%, karena hal ini sama saja den-
gan menyatakan bahwa ekonomi harus 
tumbuh 6%, inflasi harus 2%, dan tingkat 
pengangguran harus 5%, angka-angka 
yang secara ekonomi hanya bisa dijadi-
kan asumsi atau target yang mungkin 
bisa tercapai bisa juga tidak, jadi tidak 
bisa dijadikan suatu keharusan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, 
penulis menghimbau kepada otoritas 
perbankan (OJK dan BI) agar meninjau 
ulang kebijakan yang mengharuskan 
perbankan nasional menurun NIM nya 
pada persentase tertentu. Menurut 
hemat penulis kebijakan ini hanya 

akan lebih banyak dampak negatif-
nya ketimbang dampak positif. Kalau 
memang tujuan akhir dari penurunan 
NIM ini adalah untuk menurunkan suku 
bunga pinjaman, kebijakan yang telah 
ditetapkan sebelumnya yaitu SBDK 
adalah kebijakan yang sudah tepat 
untuk terus dilanjutkan dan disempur-
nakan.
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perlu dicatat bahwa turun-
nya rata-rata NIM perbank-
an hanya merupakan salah 
satu indikator ekonomi, 
diluar indikator-indikator 
lain seperti meningkatnya 
pertumbuhan, turunnya 
pengangguran, rendahnya 
inflasi, dan terjadinya sur-
plus neraca pembayaran 
yang bisa dijadikan tanda 
bahwa kondisi ekonomi 
membaik. 
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  ___________________________________________________________________________________________________
*)   Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Kesiapan Indonesia  
Menerima Dana Repatriasi dari Tax 
Amnesty

Hadi Setiawan *)

Tax amnesty adalah isu paling “hot” dalam bidang penerimaan negara untuk tahun 2016. Tax 
amnesty digadang-gadang dapat mengurangi defisit penerimaan pajak yang diperkirakan 
akan kembali shortfall pada tahun ini. Selain itu, tax amnesty juga dianggap sebagai salah satu 
solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan me-
nambah jumlah data untuk memperluas tax base Indonesia. Selain yang paling utama adalah 
menarik dana/aset orang Indonesia dari luar negeri untuk menambah likuiditas di dalam neg-
eri yang pada akhirnya menimbulkan efek domino bagi perekonomian Indonesia. Dana terse-
but dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang pasti akan menambah tenaga 
kerja, memperlancar logistik, meningkatkan daya saing Indonesia, dan seterusnya.
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Dana tersebut juga dapat digunakan 
untuk menambah nilai kapitalisasi di 
pasar modal sehingga pasar modal 
Indonesia menjadi semakin bergairah. 
Dana tersebut juga dapat digunakan 
untuk membeli surat utang negara, 
sehingga Indonesia tidak perlu terlalu 
banyak berutang ke luar negeri yang 
berarti mengurangi risiko kerentanan 
APBN1. Dana tersebut dapat digunakan 
untuk menambah likuiditas perbankan/
lembaga keuangan sehingga dapat 
digunakan untuk ekspansi kredit yang 
berarti menambah gerakan di sektor 
riil. Dana yang masuk tersebut dapat 
meningkatkan nilai tukar Rupiah karena 
banyaknya pasokan US Dolar (asumsi 
dana yang masuk sebagian besar dalam 
bentuk US Dolar). Semua itu berarti 
dapat menambah kecepatan pertum-
buhan ekonomi Indonesia, mengurangi 
pengangguran, menguatkan nilai tukar, 
meningkatkan pendapatan per kapita, 
dan sebagainya.

Walaupun begitu, ada beberapa 
pendapat yang mengatakan bahwa 
ketiga tujuan diatas bisa saja tidak ter-
capai atau kalaupun tercapai seberapa 
besar tingkat pencapaiannya, apakah 
maksimal atau minimal (Kompas, 2016). 
Jika tidak dibarengi dengan kebijakan-
kebijakan yang tepat, maka tax amnesty 
yang akan dilakukan menjadi tidak 
optimal khususnya pada tujuan menin-
gkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa 
yang akan datang dan menambah 
jumlah data yang akan memperluas tax 
base Indonesia.

Tetapi diluar itu semua, yang menjadi 
pertanyaan besar, apakah Pemerintah 
sudah mengantisipasi kesiapan instru-
men di dalam negeri untuk menampung 
aliran dana besar yang akan masuk ke 
dalam negeri sebagai efek dilakukannya 
tax amnesty? Ada banyak pendapat yang 
memperkirakan jumlah dana repatriasi 
yang akan masuk ke Indonesia sebagai 
hasil dari penerapan tax amnesty, dian-
taranya Bank Indonesia memperkirakan 
akan masuk dana sebesar Rp560 triliun 
(Ananda, 2016). Kemudian hasil riset 
Mckinsey memperkirakan potensi dana 
repatriasi sebesar Rp2.000 triliun (Kiry-
anto, 2016). Berikutnya, Darussalam 
juga mengatakan bahwa perkiraan 
dana repatriasi dari Singapura saja bisa 

mencapai Rp300 – 600 triliun (Prasetyo, 
2015). Tulisan ini akan menggambarkan 
bagaimana kesiapan Pemerintah untuk 
mengantisipasi hal tersebut, khusus-
nya dari sisi kesiapan Surat Berharga 
Negara (SBN), perbankan, dan pasar 
modal. 

Kesiapan Pasar Indonesia Menerima 
Dana Repatriasi

Terdapat beberapa chanel yang bisa 
digunakan untuk penyaluran dana re-
patriasi sebagai hasil tax amnesty, yaitu 
diantaranya Surat Berharga Negara, 
Perbankan, dan pasar modal. Semua 
ini harus digunakan untuk menampung 
dana repatriasi yang sangat besar 
tersebut. Tetapi seberapa siapkah 
instrumen-instrumen tersebut? Dengan 
menggunakan asumsi Bussiness as 
Usual, berikut adalah perhitungan 
sederhana kesiapan pasar Indonesia 
menerima dana repatriasi tax amnesty.

a. Surat Berharga Negara

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari 
beberapa instrumen yaitu SBN dalam 
Rupiah dan valuta asing, tradable & 
non-tradable, fixed & variable (Direk-
torat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko, 2016):

Surat Utang Negara (SUN) 

•	Surat	Perbendaharaan	Negara	
(SPN/T-Bills): SUN jangka pendek 
(s.d.12  bln);

•	Obligasi	Negara	(>	1	thn)

Coupon Bond

•	Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), 
FR/VR bond, SUN Valas Domestik 
, Global bond, Euro denominated 
Bonds, Samurai Bonds.

•	Non tradable: Saving Bonds Ritel 
(SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat 
Utang/SU ke BI untuk penyehatan 
dan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah 
dan valuta asing dengan berbagai 
struktur, misalnya Ijarah Sale and 
Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, 
Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.

•	SBSN	jangka	pendek:	Surat	Perben-

daharaan Negara Syariah (SPN-S/
Islamic T-Bills);

•	SBSN	jangka	panjang	:	SBSN	Ritel	
(Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); 
Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji 
Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk 
(PBS) terdiri dari Project Underlying 
Sukuk dan Project Financing Sukuk.

Sampai dengan Maret 2016, posisi 
SBN Indonesia yang telah diterbitkan 
sebesar Rp262,4 triliun atau sebesar 
47,19% dari target APBN 2016. Hal ini 
berarti Indonesia hanya bisa mener-
bitkan SBN sebesar Rp263,9 triliun 
lagi saja jika ingin menyesuaikan 
dengan target penerbitan SBN tahun 
2016. Artinya dana repatriasi yang 
bisa ditampung oleh SBN adalah 
hanya maksimum sebesar Rp263,9 
triliun2

b. Perbankan

Saat ini perbankan merupakan pemain 
utama dalam hal sumber pembiayaan 
pembangunan nasional. Sekitar 72% dari 
total pembiayaan nasional didanai oleh 
Perbankan (Kiryanto, 2016). Berdasar-
kan data Statitik Perbankan Indonesia 
per Februari 2016, jumlah kredit yang 
diberikan oleh Perbankan kepada pihak 
ketiga bukan Bank adalah sebesar 
Rp3.816,1 triliun, sementara total Dana 
Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp4.263,7 
triliun dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
sebesar 89,5%. Ketentuan OJK saat ini 
adalah LDR yang diperbolehkan yaitu 
sebesar 78%-92%.

Sementara itu pertumbuhan jumlah 
kredit Perbankan tahun 2012-2015 
rata-rata sebesar Rp435,6 triliun (Tabel 
1). Dengan masuknya dana repatriasi 
tax amnesty yang diperkirakan sampai 
dengan Rp2.000 triliun, dipastikan tidak 
akan sanggup ditampung seluruhnya 
oleh perbankan. Berdasarkan ketentuan 
LDR yang diperbolehkan dan men-
gasumsikan pertumbuhan kenaikan 
nilai kredit dan DPK pada tahun 2016 
sebesar rata-rata kenaikan kredit dan 
DPK tahun 2012-2015, maka jumlah 
dana repatriasi yang paling maksimum 
diterima oleh Perbankan Indonesia 
adalah sebesar Rp947,7 triliun atau 
hanya sebesar 47,38% dari total dana 
repatriasi (Tabel 2).

  ___________________________________________________________________:___________________________________
1) Jepang mempunyai risiko utang terhadap PDB sebesar 227,2% (posisi pertengahan 2015), tetapi tidak bangkrut dan masih 

dianggap sebagai negara maju karena sebagian besar utangnya ke rakyatnya sendiri (Kusuma, 2015).  
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ingkan dengan perbankan negara-neg-
ara tetangga. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Re-
turn on Asset (ROA) perbankan Indonesia 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perbankan ASEAN(Petriella, 2016). Wa-
laupun ROA yang tinggi ini disebabkan 
oleh Net Interest Margin (NIM) per-
bankan Indonesia yang juga tinggi yang 
dapat membuat perbankan Indonesia 
menjadi tidak kompetitif dibandingkan 
dengan perbankan lainnya.

Sedangkan dalam bidang pasar modal, 
kapitalisasi pasar modal Indonesia 

c. Pasar modal

Yang dimaksud dengan pasar modal 
adalah instrumen-instrumen yang 
diperdagangkan di bursa Indonesia 
yang terdiri dari saham, sukuk, obligasi 
sektor swasta, dan surat berharga 
lainnya. Berdasarkan data dari Statistik 
Pasar Modal Indonesia jumlah rata-
rata penyerapan dana dari pasar modal 
pada tahun 2013-2015 hanya sebesar 
Rp110,5 triliun saja (Kiryanto, 2016). 
Jumlah yang sangat kecil jika dibanding-
kan dengan perkiraan dana repatriasi 
dari tax amnesty. 

Melihat data dari Surat Berharga 
Negara, Perbankan, maupun Pasar 
Modal, ternyata jika hanya mengandal-
kan business as usual tidak akan sang-
gup menerima aliran dana repatriasi 
hasil tax amnesty tersebut. Hal ini berarti 
Pemerintah dan pihak-pihak yang 
terkait (BI, OJK termasuk swasta) harus 
bekerjasama untuk membuka pasar-
pasar tersebut agar sanggup menam-
pung dana repatriasi. Indonesia harus 
mampu belajar dari Negara-negara 
tetangga yang pasar keuangannya lebih 
maju dan lebih dalam dari Indonesia 
khususnya pasar keuangan selain 
perbankan

Perbandingan Pasar Keuangan Negara 
Tetangga

Pasar keuangan Indonesia masih kalah 
jauh dibandingkan dengan Negara-neg-
ara tetangga, khususnya dengan Singa-
pura, Malaysia, Thailand bahkan Filipina. 
Dari sisi Perbankan, ukuran perbankan 
Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan 
dengan Negara-negara ASEAN. Total 
aset perbankan Indonesia dibandingkan 
dengan PDB hanya sekitar 55%, jauh 
lebih rendah dibanding Filipina sebesar 
88%, Thailand sebesar 142%, Malaysia 
sebesar 208%, apalagi Singapura yang 
sudah mencapai 359% (Petriella, 2016). 
Contoh nya, menurut Muliaman Hadad 
(Ketua Dewan Komisioner OJK), Mandiri 
yang merupakan bank terbesar di Indo-
nesia hanya memiliki aset Rp888 triliun, 
sementara DBS Bank dari Singapura 
sudah memiliki aset sebesar Rp5.970 
triliun, Maybank dari Malaysia memiliki 
aset sebesar Rp2.331 triliun, bahkan 
Krung Thai dari Thailand memiliki aset 
sebesar Rp1.162 triliun.

Dari sisi kapitalisasi, perbankan Indone-
sia juga masih kalah jauh dibandingkan 
dengan Bank-Bank dari Singapura 
dan Malaysia. Data pada tahun 2014 
menunjukkan bahwa BCA hanya 
mampu menduduki peringkat 6 dari 
sisi kapitalisasi pasar di ASEAN, kalah 
dibandingkan DBS (Singapura), OCBC 
(Singapura), Maybank (Malaysia), UOB 
(Singapura), dan Public Bank (Malaysia) 
(Wulandari, 2015). 

Tetapi dari sisi ketahanan maupun 
kemampuan menciptakan keuntungan, 
perbankan Indonesia lebih baik diband-

Tabel 1. Jumlah Kredit, DPK dan LDR Perbankan 2012-2015

Tahun 2012 2013 2014 2015 Rata-rata  
kenaikan per tahun

Total Kredit 
(Rp triliun)

2.597,0 3.158,1 3.526,4 3.903,9 435,6

Total DPK 
(Rp triliun)

3.107,4 3.520,6 3.943,7 4.238,3 377,0

LDR (%) 83,58 89,70 89,40 92,11

     Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Dana Repatriasi yang bisa diterima Perbankan

Asumsi Dana 
Repatriasi yang 
masuk

 100%             
2.000,0 T 

80%    
1.600,0 T 

60%    
1.200,0 T 

47,38%        
947,7 T 

Total Kredit     4.339,5*         4.339,5     4.339,5     4.339,5   4.339,5 
Total DPK     4.615,3*         6.615,3     6.215,3     5.815,3   5.563,0 
LDR  65,60% 69,82% 74,62% 78,00%

* nilai total kredit dan DPK tahun 2015 setelah ditambahkan pertumbuhan rata-rata selama tahun 2012-2015

Sumber: hasil perhitungan

Tabel 3. Penyerapan Dana  
Melalui Pasar Modal Indonesia  (Rp triliun)

 2013 2014 2015 Rata-Rata
Obligasi 
Swasta

55.3 47.8 60.0 54.4

Sukuk 2.2 0.9 3.3 2.1
IPO Saham 16.7 8.3 11.3 12.1
Rights Issue 40.8 39.4 45.5 41.9
Total 115.0 96.4 120.1 110.5

               

                       Sumber: Statistik Pasar Modal Indonesia (Kiryanto, 2016)

  ____:_________________________________________________________________________________________________ 
2)  Angka ini tidak memperhitungkan besaran SBN yang akan/sudah diterbitkan antara Maret sampai dengan UU Tax Am-
nesty nanti disyahkan. Angka ini juga hanya membatasi sampai dengan target penerbitan SBN dalam APBN 2016 dan tidak 
mengakomodir apabila target tersebut dilewati, walaupun sesuai dengan UU hal tersebut dimungkinkan, asalkan jumlah utang 
Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun tersebut tidak melewati 3% dari PDB. Dan sesuai dengan konsepsi umum jumlah total 
utang tidak boleh melewati 60% dari PDB
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dibandingkan dengan GDP juga kalah 
jauh dari negara-negara tetangga. 
Kapitalisasi pasar modal Indonesia 
hanya sebesar 45% jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan Filipina yang 
113%, Thailand sebesar 105%, Malaysia 
sebesar 149% dan Singapura sebesar 
256% (Petriella, 2016). Selain itu khusus 
dari pasar saham, Indonesia masih 
tertinggal dibanding bursa saham 
negara-negara tetangga. Pada awal 
2015, jumlah investor di BEI hanya 
sekitar 650.000 atau baru 0,25% dari 
jumlah penduduk Indonesia. Sangat 
jauh dibandingkan dengan Malaysia 
yang punya sekitar 4 juta investor (13% 
dari jumlah penduduk) dan Singapura 
1,5 juta investor (30%). Jumlah emiten di 
bursa kita juga masih terpaut jauh dari 
negara-negara lain di ASEAN. Singapura 
sudah punya 904 emiten, Malaysia 
770 emiten, dan Thailand 603 emiten, 
sedangkan Indonesia baru punya 502 
emiten (beritasatu.com, 2015). Thailand 
dan Singapura juga sudah membuka diri 
untuk emiten asing yang mau menjual 
sahamnya di bursa mereka (Indrastiti, 
2015).

Penutup

Pasar keuangan Indonesia diperki-
rakan tidak akan sangggup menerima 
besarnya dana repatriasi hasil dari tax 
amnesty jika hanya berjalan bussiness 
as usual. Perhitungan sederhana penu-
lis menunjukkan kemampuan pasar 
keuangan Indonesia menerima dana 
repatriasi maksimum hanya sebesar 
Rp1.322,1 triliun yang berasal dari SBN 
sebesar Rp263,9 triliun, perbankan 
sebesar Rp947,7 triliun dan pasar modal 
sebesar Rp110,5 triliun. Angka tersebut 
masih jauh dibandingkan dengan perki-
raan dana repatriasi tax amnesty yang 
akan masuk sebesar Rp2.000 triliun. 
Oleh karena itu Pemerintah bersama-
sama dengan pihak-pihak terkait lain-
nya khususnya BI dan OJK harus dapat 
membuat terobosan-terobosan yang 
tidak hanya mampu menampung dana 
tersebut tetapi juga mampu menjadi 
daya tarik dana-dana tersebut dan ber-
manfaat secara maksimal bagi pereko-
nomian Indonesia.

Masih dangkalnya pasar  
keuangan Indonesia dibandingkan den-
gan negara-negara tetangga menun-

jukkan bahwa masih sangat terbu-
kanya pasar Indonesia untuk digali lebih 
dalam. Apa yang sudah mulai dilakukan 
oleh Pemerintah, BI dan OJK sekarang 
ini dengan membentuk Forum Koordi-
nasi Pembiayaan Pembangunan melalui 
Pasar Keuangan (FK-PPPK) merupakan 
suatu langkah awal yang baik. Forum ini 
dibentuk dalam rangka pengembangan 
dan pendalaman pasar keuangan untuk 
mendukung pembiayaan pembangunan 
nasional (Primadhyta, 2015). 

Beberapa instrumen baru juga mulai 
disiapkan oleh Pemerintah, BI dan OJK. 
Pemerintah, misalnya siap menga-
rahkan dana repatriasi tersebut untuk 
mendukung pembangunan infrastruk-
tur melalui skema kerja sama Pemer-
intah dan Badan Usaha (KPBU atau 
PPP-Public Private Partnership). Kemudian 
OJK menyiapkan instrumen Reksa Dana 
Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis 
proyek. Reksa dana ini nantinya dapat 
melakukan investasi langsung atau 
pendanaan ke sektor riil salah satunya 
untuk mebiayai pembangunan proyek 
infrastruktur. Selain itu menurut 
Muliaman Hadad, OJK juga mendorong 
percepatan penawaran saham perdana 
(IPO) perusahaan yang tengah membu-
tuhkan dana segar (Sari, 2016). Swasta 
termasuk BUMN juga dapat diminta 
perannya misalnya dengan didorong 
untuk menerbitkan obligasi apa-
bila membutuhkan dana segar. Salah 
satu instrumen keuangan yang baru 
dikeluarkan untuk menampung dana 
repatriasi sekaligus untuk pendalaman 
pasar keuangan adalah Dana Investasi 
Real Estate (DIRE). DIRE merupakan 
salah satu instrumen di pasar keuangan 
yang juga mendapat insentif pajak dari 
Pemerintah melalui Paket Kebijakan IX. 

Dengan melakukan terobosan-
terobosan baru dan memanfaatkan 
semua peluang ada yang serta dengan 
kerjasama yang solid, penulis yakin 
melimpahnya dana repatriasi hasil tax 
amnesty nanti akan mampu diman-
faatkan oleh secara optimal Indone-
sia untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, sehingga manfaat tax amnesty 
benar-benar terasa oleh masyarakat 
Indonesia. Semoga.
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Syahrir Ika  *)  

UU PPKSK : Cara Indonesia  
Menangani Krisis Sistem Keuangan

https://img.okezone.com

Selama delapan tahun terakhir, tepatnya sejak Bank Century tahun 2008, penanganan krisis 
sistem keuangan di Indonesia tidak memiliki payung hukum yang jelas. Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu 
JPSK) yang diterbitkan pada tahun 2008 tidak disetujui DPR untuk dijadikan undang-undang. 
Sejak saat itu, Pemerintah dan DPR belum berhasil menyepakati undang-undang untuk 
penanganan krisis sistem keuangan. Bila diantara rentang waktu tersebut terjadi krisis pada 
sistem keuangan di Indonesia, maka ekonomi Indonesia bisa mengalami krisis seperti pada 
krisis tahun 1998, bahkan mungkin lebih parah. Tentu, dana yang dibutuhkan dari APBN 
untuk merekapitalisasi perbankan akan jauh lebih besar dan sulit dibayangkan berapa besar 
utang yang dibutuhkan Indonesia.

https://blogs.cfainstitute.org
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Pada masa pemerintahan Joko Widodo, 
pemerintah mendesak untuk mem-
percepat terbitnya UU JPSK. Badan 
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuan-
gan, yang dimotori oleh Pusat Kebijakan 
Sektor Keuangan (PKSK), bersama rekan 
pemerintah di sektor keuangan (BI, 
OJK, dan LPS) secara maraton mem-
bahas RUU JPSK, baik internal maupun 
bersama DPR. Pada saat yang sama, 
Dana Moneter Internasional (IMF) 
melalui Luis E. Breuer, Kepala Misi IMF 
untuk Indonesia, juga menyarankan 
agar pemerintah bersama DPR RI 
segera menuntaskan serta mengesah-
kan Rancangan Undang-Undang JPSK  
agar Indonesia memiliki landasan dan 
kerangka hukum penanganan krisis 
sektor keuangan. Menurut Luis, walau-
pun kondisi pasar keuangan Indonesia 
sepanjang 2015 berjalan baik, di mana 
Indonesia berhasil melewati tantangan-
tantangan pembalikan arus modal di 
tengah gejolak keuangan global, akan 
tetapi tantangan ekonomi global tidak 
berhenti pada awal 2015. Negara-
negara dengan pasar yang baru tumbuh 
(emerging markets) seperti Indonesia, 
tetap harus menjalankan pengawasan 
yang ketat dan mitigasi terhadap risiko-
risiko gejolak eksternal.

Kerja keras Kemenkeu (BKF) bersama 
BI, OJK dan LPS telah membuahkan 
hasil. Pada tanggal 17 Maret 2016, DPR 
dan Pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Pencegahan dan Penanganan 
Krisis Sistem Keuangan atau disingkat 
dengan UU PPKSK sebagai pengganti 
UU JPSK. Secara umum, muatan dari 
UU ini mencerminkan cara Indonesia 
menangani krisis sistem keuangan 
agar terjaga stabilitasnya. Artikel ini 
bertujuan menguraikan urgensi dari UU 
PPKSK dan beberapa ketentuan penting 
yang diatur dalam UU tersebut. 

Tinjauan Akademik

1. Financial Stability, Financial Crises, dan 
Economic Crises

Secara umum, stabilitas sistem 
keuangan (financial stability) dipahami 
sebagai  “a condition in which the financial 
system – comprising financial intermediar-
ies, markets and market infrastructure – is 
capable of withstanding shocks and the 
unravelling of financial imbalances, thereby 
mitigating the likelihood of disruptions in 

the financial intermediation process which 
are severe enough to significantly impair the 
allocation of savings to profitable investment 
opportunities” (ECB, 2007; Gadanec & 
Jayaram, 2008) . Sistem keuangan dapat 
dikatakan stabil, jika “tidak terdapat 
volatilitas yang berlebihan”, sehingga 
mendatangkan kepastian dalam sistem 
keuangan. Sebaliknya, sistem keuan-
gan dapat dikatakan tidak stabil, jika 
“terdapat volatilitas yang berlebihan”, 
sehingga menimbulkan ketidakpastian 
dalam sistem keuangan. 

Financial instability pada dasarnya tidak 
sama dengan financial crises. Financial 
instability adalah kondisi keuangan yang 
mengalami gejolak, sementara finan-
cial crises merupakan suatu kondisi, di 
mana berbagai langkah pengendalian 
krisis yang dilakukan pemerintah tidak 
lagi mampu menahan gejolak pada sek-
tor finansial, yang akan segera diikuti 
dengan kontraksi ekonomi secara me-
nyeluruh atau menimbulkan apa yang 
disebut krisis ekonomi (economic crises) 
(Prasetyantoko, 2008).

Risiko yang sering menyertai kegiatan 
dalam sistem finansial adalah : (i) 
risiko kredit, yaitu risiko debitur gagal 
memenuhi kewajiban untuk membayar 
angsuran pokok, (ii) risiko likuiditas, yaitu 
risiko bank tidak memiliki uang tunai 
atau aktiva jangka pendek, (iii) risiko 
pasar, yaitu risiko kerugian pada posisi 
neraca dan rekening administratif yang 
diakibatkan oleh perubahan/pergerakan 
variabel pasar misalnya tingkat suku 
bunga, kurs valuta asing, saham dan 
komoditi), serta (iv) risiko operasional, 
yaitu risiko bank tidak dapat melaku-
kan kegiatan operasionalnya secara 
normal karena adanya bencana alam, 
kebakaran, atau sebab lainnya) (Bank 
Indonesia, 2012).

2. Peran Otoritas Moneter

Krisis finansial yang terjadi di beberapa 
negara dipicu oleh faktor yang bisa jadi 
berbeda antara satu negara dengan 
negara yang lain. Beberapa studi, antara 
lain Miler and Zhaus (1997), Krugman 
(1979), Jeane (1999), Pesinte and Tille 
(2000), serta Saqib (2002) menyebutkan 
bahwa faktor penyebab krisis keuangan 
antara lain pemerintah menjalankan 
kebijakan defisit anggaran dengan 
pembiayaan dari ekspansi kredit dari 

bank sentral (Krugman, 1979). Faktor 
penyebab lainnya adalah tidak adanya 
sistem kebangkrutan pada korporasi 
yang menghadapi masalah likuiditas 
(Miler and Zhaus, 1997), adanya goncan-
gan di luar sistem keuangan atau gejolak 
eksternal yang memperngaruhi pereko-
nomian suatu negara dan ketidakmam-
puan suatu Negara dalam membayar 
utang luar negeri (Handrimansyah, 
2015).

Memperhatikan faktor-faktor penyebab 
krisis keuangan sebagaimana uraian 
di atas, suatu negara harus memasti-
kan memiliki suatu sistem yang dapat 
mencegah dan menangani krisis pada 
sistem keuangannya. Sistem itu meru-
pakan aturan-aturan yang terkonsolida-
si diantara sistem yang dimiliki otoritas 
fiskal dan yang dimiliki otoritas moneter, 
maupun otoritas pengawas. Mudah 
tidaknya koordinasi antar otoritas 
tergantung pada kedudukan lembaga 
otoritas di suatu negara. Di negara yang 
berbentuk kerajaan seperti di Brunei 
Darussalam, kedudukan Bank Sentral 
berada di bawah Menteri Keuangan. 
Kedudukan bank sentral yang demikian 
memang mempermudah koordinasi, 
akan tetapi kelemahannya adalah tidak 
ada jaminan independensi dari lembaga 
tersebut dalam menentukan suatu 
kebijakan pencegahan dan penanganan 
krisis. Praktik di hampir semua negara, 
termasuk Indonesia, kedudukan Bank 
Sentral independen terhadap pemerin-
tah. Keunggulan dari model ini adalah 
masing-masing otoritas dapat menjaga 
independensinya, tetapi kelemahannya 
adalah seringkali koordinasi sulit. 

Di Indonesia, otoritas di sektor keuan-
gan, kini bertambah satu lagi, yaitu otori-
tas pengawasan bank dan bukan bank 
atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pen-
gawasan lembaga keuangan non-bank 
serta pasar modal dikeluarkan dari organ 
pemerintah dan pengawasan bank dike-
luarkan dari organ Bank Indonesia untuk 
dipindahkan ke OJK. Dengan reformasi 
kelembagaan ekonomi seperti ini, dari 
sisi tata kelola sangat bagus karena 
ada pemisahan kewenangan antara 
regulator dan eksekutor. Antara Bank 
Indonesia dan OJK juga ada pemisahan 
kewenangan, di mana kebijakan penga-
wasan dipisahkan dari kebijakan mon-
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eter. Selain itu, Indonesia juga memiliki 
Lembaga Penjamin Simpanan, yang 
berperan menjamin keamanan simpa-
nan nasabah bank dan penanganan 
bank gagal (resolusi bank). Kelemahan 
dari model ini, koordinasi seringkali sulit 
dilakukan. Karena itu, dibutuhkan suatu 
protokol pencegahan dan penanganan 
krisis yang diikat dalam satu undang-
undang yang mengatur mekanisme 
koordinasi dan pengambilan keputusan 
oleh lembaga-lembaga tersebut. 

3. Peran Otoritas Fiskal (Pemerintah)

Fakta di banyak Negara menunjukkan 
bahwa kebijakan moneter (monetary 
policy) yang dilakukan bank sentral 
tidak selalu berhasil mengendalikan 
nilai tukar dan inflasi bila tidak didu-
kung didukung kebijakan fiskal (fiscal 
policy). Menurut Menteri Keuangan 
Agus Martowardojo (2011), bila suatu 
Negara mengalami krisis finansial atau 
krisis ekonomi, maka Bank Sentral dan 
Pemerintah merupakan dua otoritas 
yang paling  bertanggung jawab men-
gambil langkah-langkah fiskal maupun 
moneter untuk menyelamatkan pereko-
nomian.  Selaku otoritas moneter, Bank 
Sentral memiliki kewenangan dan tang-
gungjawab yang terbatas (hanya dalam 
urusan moneter). Dalam mencapai 
target-target moneter, Bank Sentral 
membutuhkan peran  pemerintah (yang 
memiliki kewenangan dalam urusan fis-
kal) jika terjadi gangguan seperti deflasi, 
inflasi, penurunan permintaan atau 
penawaran suatu barang, yang berim-
plikasi pada meningkatnya penganggu-
ran, stagflasi, dan sebagainya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab 
yang lebih besar dibandingkan dengan 
bank sentral karena pemerintah bekerja 
atas nama negara yang memain-
kan peranannya sebagai penyelamat 
(ultimate burden) negara dari ancaman 
krisis financial maupun krisis ekonomi. 
Ketika krisis perbankan di Indonesia 
tahun 1997-1998, pemerintah harus 
menyuntik dana rekapitalisasi per-
bankan sekitar Rp 430 triliun. Belum 
lagi BLBI yang saat itu mencapai Rp 148 
triliun. Jumlahnya mencapai hampir Rp 
600 triliun atau 60 persen dari GDP saat 
itu, yang harus digelontorkan untuk 
menyelamatkan sistem keuangan. Dar-
min Nasution (2013) menilai program 

penyelamatan bank di Indonesia kala 
itu merupakan program penyelamatan 
bank termahal di dunia. 

4. Financial Stability Board

Website FSB menulis bahwa the Financial 
Stability Board (FSB) is an international 
body that monitors and makes recom-
mendations about the global financial 
system. Badan ini didirikan setelah the 
2009 G-20 London summit pada April 
2009. Indonesia menjadi anggota FSB 
guna turut menyusun panduan terkait 
regulasi bidang finansial, terma-
suk koordinasi kebijakan atas lem-
baga keuangan yang beroperasi lintas 
negara. 

Menurut Sri Mulyani Indrawati, ada 
banyak bank besar yang beroperasi 
lintas negara. Bank seperti HSBC, JP 
Morgan, Citibank, dan HSBC beroperasi 
across country, sehingga jika salah sa-
tunya mengalami krisis, tidak tertutup 
kemungkinan negara yang menjadi 
tempat operasi bank-bank tersebut 
terkena dampaknya. FSB menerbitkan 
rekomendasi regulasi untuk diimple-
mentasikan oleh negara-negara yang 
terkait. Maksudnya, jika bank sentral 
negara asal bank operasi mengeluarkan 
kebijakan, negara host atau tempat 
bank itu beroperasi akan berkoordinasi.  
Bentuk regulasinya berupa kerjasama 
global dalam bidang moneter dan fiskal. 
Regulasi stimulus moneter misalnya, 
menurunkan tingkat suku bunga. 
Sementara, regulasi stimulus fiskal di-
tunjukkan dengan meningkatnya defisit 
dan menciptakan likuiditas yang cukup . 

Dalam pertemuan para pemimpin G20 
di Pittsburg, salah satu keputusan yang 
berkaitan dengan perbankan adalah 
kesepakatan untuk terus melakukan 
reformasi sektor keuangan. Tujuannya, 
menjamin dilaksanakannya prinsip ke-
hati-hatian dalam mengelola perbank-
an. Mengapa? Kenyataan menunjukkan 
bawah setiap terjadi krisis keuangan 
yang diikuti dengan krisis perbankan, 
justru bebannya ada di pemerintah. 
Karena itu, reformasi di bidang perbank-
an harus fokus pada aspek-aspek kecu-
kupan modal, tatakelola likuiditas, dan 
kepengurusan terutama yang berkaitan 
dengan kompensasi. Bank tidak saja 
puas dengan capital adequacy ratio (CAR) 
yang aman, tetapi juga harus mempun-

yai cadangan penyangga modal (capital 
buffer) yang memadai, baik saat kondisi 
bank sedang membaik maupun dalam 
kondisi yang memburuk .

Urgensi dan Cara Penanganan Krisis 
Keuangan di Indonesia

1. Urgensi UU PPKSK

Menteri Keuangan Bambang PS. 
Brodjonegoro mengatakan bahwa “titik 
berat UU PPKSK terletak pada pence-
gahan dan penanganan permasalahan 
bank sistemik sebagai bagian penting 
dari sistem keuangan”  .  Fokus utama 
UU ini adalah “mencegah terjadinya 
krisis keuangan dengan menangani 
permasalahan bank sistemik”. Menurut 
Menkeu, pencegahan dan penanganan 
permasalahan bank sistemik menjadi 
penting karena bank sistemik dapat 
menyebabkan gagalnya sistem pem-
bayaran serta tidak berfungsinya sistem 
keuangan secara efektif dan berdampak 
langsung ke perekonomian. Sebagian 
besar dana masyarakat saat ini dikelola 
sektor perbankan, khususnya bank 
sistemik. Untuk itu, perlu dijaga keber-
langsungan fungsi dan layanan utama 
bank dari kemungkinan kegagalan. 

Meskipun Fokus utama UU PPKSK 
adalah mencegah terjadinya krisis 
keuangan dengan menangani perma-
salahan bank sistemik, menkeu Bam-
bang PS. Brodjonegoro menekankan 
bahwa “pemantauan, pemeliharaan 
dan penanganan permasalahan sistem 
keuangan juga dilakukan terhadap 
bidang fiskal, moneter, lembaga jasa 
keuangan, pasar keuangan dan infra-
struktur keuangan, termasuk sistem 
pembayaran dan penjaminan simpa-
nan”. Jadi, masing-masing otoritas 
membangun protokol pencegahan krisis 
di sektornya, dan melakukan peman-
tauan serta mengambil langkah-lang-
kah pencegahan krisis sesuai kewenan-
gannya. Pemerintah misalnya, melalui 
kebijakan fiskal, dapat memanfaatkan 
APBN untuk melakukan stabilisasi eko-
nomi. Begitu juga Bank Indonesia, harus 
bisa menjaga stabilitas nilai tukar ru-
piah. Sementara OJK menyelenggarakan 
sistem pengaturan dan pengawasan 
yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan di sektor Perbankan, sektor 
Pasar Modal, dan sektor IKNB (Institusi 
Keuangan Non Bank).  
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2. Mengapa Bukan Jaring Pengaman?

Pemerintah dan DPR sepakat memilih 
kata “Pencegahan dan Penanganan”, 
menggantikan kata “Jaring Penga-
man” dalam menangani krisis pada 
sistem keuangan di Indonesia. Pence-
gahan krisis menjadi titik berat dalam 
UU PPKSK. Karena itu, konsep atau 
sistem yang dipilih adalah bail in, bukan 
bail out. Konsep bail in mengandung 
pengertian bahwa UU memaksa Bank 
untuk menyelesaikan masalah krisis 
keuangannya dengan sumber daya dari 
internal mereka. 

Salah satu sumber insipirasi dari konsep 
ini adalah belajar dari krisis perbankan 
tahun 1998, dimana negara melakukan 
bail out melalui penerbitan obligasi seki-
tar Rp550 triliun lebih untuk melakukan 
penyehatan (rekapitalisasi) perbankan 
nasional. Konsep bail out yang membe-
bani negara (APBN) seperti inilah yang 
ingin dihindari oleh pemerintah dan DPR 
ketika pembahasan RUU JPSK (Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan). Dengan 
konsep bail in, bank tidak perlu menja-
dikan keuangan negara sebagai katup 
pengaman (buffer) untuk menutup risiko 
perbankan. Bila suatu bank dilengkapi 
dengan enterprise risk management (ERM) 
dan good corporate govrernance (GCG), 
maka semestinya risiko perbankan 
dapat diantisipasi.  

Karena itu, dapat dimengerti men-
gapa UU PPKSK memilih konsep bail in 
dibandingkan dengan bail out.  Dalam 
konsep bail in, bila terjadi permasalahan 
likuiditas ataupun solvabilitas pada 

suatu bank, maka manajemen perbank-
an dapat mengatasinya menggunakan 
sumber daya bank itu sendiri (internal 
capital resources). Caranya, bisa dengan 
penambahan modal oleh pemegang 
saham pengendali (equity partisipation), 
atau menggunakan cara-cara konven-
sional seperti melakukan konversi utang 
tertentu menjadi modal (debt to equity 
swap), menggunakan hasil optimalisasi 
pengelolaan aset dan kewajiban bank 
(asset and liability management). Apabila 
sumber daya internal tidak mencu-
kupi untuk mengatasi permasalahan 
bank, penanganan bank selanjutnya 
dilakukan melalui mekanisme resolusi 
bank oleh Lembaga Penjamin Simpa-
nan (LPS) dengan menggunakan dana 
LPS yang dikumpulkan dari kontribusi 
perbankan. Penggunaan konsep bail 
in ini juga sejalan dengan rekomendasi  
dari FSB dan menjadi praktik yang lazim 
diterapkan (common practices) di negara-
negara G-20, di mana Indonesia menjadi 
anggotanya.

Menurut Sunarsip, Chief Economist PT 
Bank Bukopin Tbk, bagi pemilik dan 
manajemen bank yang masuk sebagai 
bank sistemik, tentunya akan memiliki 
kewajiban yang lebih berat, terutama 
dalam menjaga kecukupan likuidi-
tas dan solvabilitasnya. Kecukupan 
likuiditas yang perlu dijaga setidaknya 
mencakup rasio kecukupan likuiditas 
(liquidity coverage ratio) dan rasio pen-
danaan yang stabil (net stable funding 
ratio). Sedangkan kecukupan modalnya 
yang perlu dijaga tidak hanya mencakup 

bantalan cadangan permodalan (capital 
conservation buffer) tetapi juga terma-
suk tambahan modal (capital surcharge) 
(Sunarsip, 2016). 

Sunarsip juga berpendapat kriteria 
penetapan bank sistemik juga harus 
jelas dan tegas  agar menghindari 
terjadinya beragam penafsiran, se-
bagaimana yang terjadi pada kasus 
Bank Century. Kepastian kriteria bank 
sistemik juga diperlukan untuk meng-
hindari potensi moral hazard apabila 
pemutakhiran tersebut dapat dilakukan 
sewaktu-waktu . Terminologi bank 
sistemik menurut UU PPKSK adalah 
bank yang karena ukuran aset, modal, 
dan kewajiban, luas jaringan atau kom-
pleksitas transaksi atas jasa perbankan, 
serta keterkaitan dengan sektor keuan-
gan lain, dapat mengakibatkan gagalnya 
sebagian atau keseluruhan bank lain 
atau sektor jasa keuangan, baik secara 
operasional maupun finansial, jika bank 
tersebut mengalami gangguan atau 
gagal. 

3. Mengapa Fokus UU PPKSK pada 
Perbankan

Kata “SK” atau sektor keuangan pada 
UU PPKSK menegaskan bahwa ruang 
lingkup UU ini sebenarnya tidak hanya 
sektor perbankan, tetapi juga semua 
sektor keuangan lainnya seperti pasar 
modal, asuransi, dan dana pensiun. 
Namun, fokus UU PPKSK pada sektor 
perbankan karena sektor perbankan 
menguasai sekitar 80 persen pangsa 
pasar industri keuangan.  Sementara 
sektor keuangan non-bank pangsa 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berfoto bersa-
ma sejumlah anggota Komisi XI DPR RI, usai pembahasan 
RUU PPKSK di ruang rapat Komisi XI, 11 Maret 2016.  
foto: TEMPO
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pasarnya masih di bawah 20 persen, 
sehingga bila terjadi krisis dampaknya 
terhadap perekonomian relatif kecil. 

Kata “PPK” atau pencegahan dan pen-
anganan krisis menunjukkan bahwa UU 
PPKSK lebih mengutamakan pence-
gahan atas risiko finansial di sektor 
perbankan. Situasi lingkungan eksternal 
dan internal perbankan yang diikuti 
dengan semakin kompleksnya risiko 
kegiatan usaha mendorong industri 
perbankan membutuhkan manajemen 
risiko yang baik untuk memitigasi tim-
bulnya risiko. Dengan kata lain, “PPK” 
bisa diartikan dengan “manajemen 
risiko”. Penerapan manajemen risiko 
akan memberikan manfaat tidak saja 
kepada suatu bank, tetapi kepada kepa-
da bank-bank lain dan institusi-institusi 
keuangan lainnya yang terkait sep-
erti asuransi, dana pension, dan pasar 
modal, sehingga penerapan manajemen 
risiko secara agregat akan memberikan 
dukungan pada pencapaian stabilitas 
sistem keuangan nasional.

 Argumen lain, bank merupakan lem-
baga keuangan yang sangat esen-
sial dalam sistem pembayaran dan 
menjalankan fungsi intermediasi dalam 
mengalokasikan dana, sehingga kega-
galan suatu bank, terutama bank yang 
memiliki keterkaitan dengan sistem 
keuangan lainnya, dapat menyebabkan 
terganggunya stabilitas sistem keuan-
gan nasional (systemic risk). Penanga-
nan dan pencegahan krisis di sektor 
perbankan harus fokus pada masalah 
atau kelemahan yang sering terjadi dan 
menimbulkan gangguan besar pada 
kinerja bank yang bersangkutan. 

4. Elemen Utama JPSK (Jaring Penga-
man Sektor Keuangan)

JPSK atau kini berganti nama dengan 
PPKSK, terdiri dari 4 elemen utama, 
yaitu:  (i) pengawasan dan pengaturan 
lembaga dan pasar keuangan, (ii) 
fasilitas pendanaan daruirat atau lender 
of last resort, (iii) penjaminan simpanan 
atau deposit insurance, dan (iv) me-
kanisme penanganan bank gagal bayar 
atau bank resolution (Basuki Purwadi, 
2016). 

Keempat elemen tersebut dikelompo-
kan dalam 3 Net. Net 1 tekait regulation 
and private solution, Net 2 terkait lender 

of last resort, Net 3 adalah industrial 
solution, yang meliputi deposit insur-
ance dan bank resolution. Penanganan 
permasalahan bank dilakukan oleh OJK 
dengan mengedepankan mekanisme 
bail in, di mana legal basisnya meng-
gunakan UU OJK dan UU Perbankan. 
Sementara penanganan kesulitan 
likuiditas bank dilakukan oleh BI antara 
lain melalui Pinjaman Likuiditas Jangka 
Pendek (PLJP), di mana legal basisnya 
menggunakan UU BI dan UU Perbankan. 
Sementara, resolusi bank dilakukan oleh 
LPS menggunakan dana yang dikum-
pulkan dari industri perbankan, di mana 
legal basisnya menggunakan UU LPS. 
Sedangkan UU PPKSK merupakan legal 
basis untuk semua Net. 

5. Opsi-opsi Penyelamatan Bank 

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan 
mengatakan bahwa Lembaga Penja-
min Simpanan (LPS) memiliki tiga opsi 
dalam melakukan penyelamatan bank 
yang ditetapkan gagal oleh OJK (Ichsan, 
2016). 

Pertama, LPS diperkenankan melaku-
kan skema purchase and assumption. 
Melalui skema ini, jika ada bank yang 
ditetapkan sebagai bank gagal maka se-
bagian atau seluruh aset dan kewajiban 
dikeluarkan dari bank tersebut dan diali-
hkan kepada bank lain. Pengalihan aset 
dan kewajiban tersebut dapat dilakukan 
melalui mekanisme lelang.

Kedua, jika skema purchase and as-
sumption tidak dapat dilakukan karena 
tidak ada investor akibat kondisi pasar 
keuangan tidak dalam kondisi yang baik, 
maka aset dan kewajiban milik bank 
gagal tersebut akan ditampung semen-
tara oleh bank perantara (bridge bank) 
yang dikelola oleh LPS. LPS selanjutnya 
akan menjual bank perantara tersebut 
jika keadaan pasar finansial membaik. 

 Ketiga, LPS diperkenankan menginjeksi 
permodalan bank yang dianggap tidak 
mampu melakukan bail in menggu-
nakan premi yang dikumpulkan LPS dari 
sektor perbankan atau dari surat utang 
(obligasi) yang diterbitkan LPS.  Dalam 
prinsip bail in, kerugian bank sistemik 
harus di upshort dulu oleh tiga pihak, yai-
tu pemilik bank, investor, dan pemegang 
obligasi yang convertible. Bank sistemik 
diwajibkan memiliki atau menerbitkan 

convertible bond yang sewaktu-waktu 
bisa diubah menjadi ekuitas pada saat 
dalam keadaan krisis. Dengan Bail 
In, rata-rata rasio kecukupan modal 
diperkirakan pada kisaran 20 persen. 
Menurut Fauzi Ichsan, bantalan 
tersebut seharusnya cukup untuk me-
nyerap potensi kerugian yang dialami 
oleh bank sistemik, khususnya pada 
saat krisis keuangan dan perbankan. 
Namun, apabila ternyata bantalan 
modal tersebut tidak cukup, maka OJK 
akan melimpahkan bank gagal itu ke 
LPS.  Jika dananya tidak cukup, LPS 
bisa menerbitkan obligasi. 

Langkah-langkah penyelamatan bank 
sistemik yang diatur dalam UU PPKSK 
ini berbeda dengan skema penyela-
matan Bank Century yang pernah 
dilakukan oleh LPS tahun 2008 lalu. 
Pada saat itu, LPS secara langsung 
menyuntik dana segar pada tahap 
awal sebesar Rp1,6 triliun kepada 
Bank Century menggunakan dana 
cadangan yang dimiliki oleh LPS. Jadi, 
ketika ada bank yang gagal dan harus 
diselamatkan, maka satu-satunya 
cara berdasarkan UU LPS adalah 
menyuntik modal. Cara-cara seperti 
ini menurut Fauzi Ichsan sudah diting-
galkan oleh LPS di negara lain.

6. Peran Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan

UU PPKSK memperkuat peran Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
dalam mencegah dan menangani kri-
sis sistem keuangan. KSSK yang terdiri 
dari Kementerian Keuangan, Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan 
Lembaga Penjamin Simpanan harus 
bersama-sama melakukan koordi-
nasi yang reguler dan intensif, untuk 
memantau, memelihara, menangani 
kondisi krisis sistem keuangan, dan 
kemudian mendorong upaya pence-
gahan krisis melalui penguatan fungsi 
pengawasan perbankan, khususnya 
bank yang ditetapkan menjadi bank 
sistemik. UU ini menetapkan bahwa 
penetapan daftar bank sistemik di-
lakukan paling lambat tiga bulan sejak 
diundangkannya peraturan hukum ini. 

7. Pemegang Kendali Penanganan 
Krisis Sistem Keuangan

UU PPKSK menyebutkan bahwa 
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Presiden sebagai kepala negara dan ke-
pala pemerintahan memegang kendali 
penuh dalam penanganan krisis sistem 
keuangan, serta mengambil keputusan 
berdasarkan rekomendasi KSSK, terma-
suk keputusan untuk menyelenggara-
kan program restrukturisasi perbankan. 
Ketentuan ini berbeda dengan Perpu 
JPSK, di mana hal ini diperankan oleh 
KSSK yang dikoordinasikan oleh Menteri 
Keuangan. 

Dalam policy paper yang disusun oleh 
peneliti Pusat Kebijakan Sektor  
Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, 
Kemenkeu, pernah mengajukan  
pandangan mengenai adanya kelema-
han bila Presiden diposisikan sebagai 
pemegang kendali penuh dalam penan-
ganan krisis sistem keuangan. Meng-
ingat posisi Presiden sebagai pejabat 
politik, ada kekhawatiran keputusan 
yang diambil akan memiliki  
konsekuensi politik yang bisa mempen-
garuhi posisi politiknya sebagai Kepala 
Negara. Dalam posisi seperti itu, ada 
kekhawatiran keputusan itu dikemba-
likan kepada Menkeu sebagai Koordina-
tor KKSK. Oleh karena itu, memposisi-
kan Presiden sebagai pemegang kendali 
penuh dalam penanganan krisis sistem 
keuangan perlu dipertimbangkan, lebih 
baik dijadikan opsi kedua. Opsi per-
tama yang diajukan dua peneliti BKF ini 
adalah pemberian kewenangan penuh 
kepada Menteri Keuangan atau otoritas 
fiskal untuk mengambil posisi peme-
gang kendali penuh dalam penanganan 
krisis sistem keuangan, karena dalam 
praktiknya tentunya pasti berkon-
sultasi dengan Presiden untuk memilih 
keputusan yang terbaik (Suparman Zen 
Kemu, 2016). 

Namun, pemerintah dan DPR akhirnya 
bersepakat dengan ketentuan bahwa 
Presiden sebagai kepala negara dan ke-
pala pemerintahan memegang kendali 
penuh dalam penanganan krisis sistem 
keuangan, serta mengambil keputusan 
berdasarkan rekomendasi KSSK dan 
memutuskan program restrukturisasi 
perbankan. Opsi ini juga memiliki dasar 
pikir yang kuat bahwa sebagai Koor-
dinator KSSK, Menkeu bukan atasan 
Gubernur BI dan Ketua OJK. Dua lem-
baga keuangan yang bergerak dalam 
sektor moneter ini memiliki posisi yang 

sama dengan Presiden, dipilih melalui 
mekanisme politik. Menkeu adalah 
pembantu Presiden, sementara Guber-
nur BI dan Ketua OJK merupakan mitra 
pemerintah pada sektor keuangan yang 
diusulkan Presiden untuk dipilih oleh 
DPR. Bila UU memberikan kewenangan 
lebih besar pada Menkeu dalam men-
gambil keputusan di KSSK, dikhawat-
irkan akan ada implikasi hukum yang 
berisiko bagi KSSK, khususnya Menteri 
Keuangan. 

Penutup

Uraian di atas menyimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: (i) Indonesia telah 
memiliki UU PPKSK yang memberikan 
dasar hukum dan mekanisme yang 
jelas untuk melakukan pencegahan dan 
penanganan krisis sistem keuangan. 
(ii) Fokus utama dari UU PPKSK adalah 
mencegah terjadinya krisis keuangan 
dengan menangani permasalahan 
bank sistemik lebih dini. Pencegahan 
dan penanganan permasalahan bank 
sistemik menjadi penting karena bank 
sistemik dapat menyebabkan gaga-
lnya sistem pembayaran serta tidak 
berfungsinya sistem keuangan secara 
efektif dan berdampak langsung ke 
perekonomian. (iii) Konsep pencegahan 
dan penanganan krisis yang dianut UU 
PPKSK adalah bail in, bukan bail out 
sebagaimana yang pernah dilakukan 
pemerintah pada tahun 1998. (iv) UU 
PPKSK memberi tugas kepada oto-
ritas fiskal (pemerintah) dan otoritas 
moneter (BI), otoritas pengawas (OJK) 
serta otoritas resolusi bank (LPS) untuk 
berkoordinasi dalam melakukan pence-
gahan dan penanganan krisis sistem 
keuangan, dalam wadah KSSK. (v) 
Presiden sebagai kepala negara dan ke-
pala pemerintahan memegang kendali 
penuh dalam penanganan krisis sistem 
keuangan, serta mengambil keputusan 
berdasarkan rekomendasi KSSK.

Sebagai UU yang baru, implementasinya 
perlu terus dikawal oleh masing-masing 
lembaga yang menjadi anggota KKSK. 
Komite ini perlu di perkuat perannya 
dan diengkapi dengan infrastruktur 
kelembagaan dan SDM yang memi-
liki kompetensi di bidang keuangan, 
hukum, dan governance. Hal yang tidak 
kalah penting adalah bagaimana OJK 
memainkan peran untuk memastikan 

konsep build in dijalankan oleh per-
bankan serta LPS memainkan peran 
resolusi bank.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

 Tri Wibowo   *)  

Dilema Kebijakan Impor Beras

Sebagai bahan makanan pokok, beras mempunyai peran yang sangat penting terhadap 
tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Gangguan terhadap stok beras nasional, akan  
berdampak pada tingginya angka inflasi dan kemiskinan. Kebijakan impo beras dilakukan  
apabila terjadi gangguan pasokan dan  instabilitas harga. Harga beras nasional mengalami 
kenaikan yang tajam pada bulan Januari – Maret 2015. Pola kuantitas impor beras belum 
mampu meredam gejolak harga beras nasional sebagai langkah untuk stabilisasi harga. 
Kondisi ini mengakibatkan harga beras pada saat  musim paceklik selalu mengalami  
peningkatan.

https://img.okezone.com

Pada November 2015 berdasarkan 
Angka Ramalan (Aram II 2015)  Badan 
Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi 
padi Indonesia pada tahun 2015 dipra-
kirakan mencapai 74,9 juta ton gabah 
kering giling (GKG). Tingkat produksi ini 
mengalami kenaikan sebesar 4,1 juta 
ton (5,9 persen) dibandingkan dengan 
produksi padi Indonesia pada tahun 
2014.

Sebelumnya (September 2015),  Wa-
pres Jusuf Kalla  meminta BPS untuk 
melakukan evaluasi prakiraan produksi 
padi tahun 2015 (Aram I 2015, terbit 
Juli 2015), yang mengeluarkan angka 
produksi padi mencapai 75,55 juta 
ton gabah kering giling (GKG). Wapres 
menyampaikan, dengan produksi padi 
75 juta ton rata-rata orang Indone-
sia makan beras 175 Kg per tahun 

atau terjadi surplus (per kapita 139 
Kg beras/tahun). Sesuatu angka yang 
tidak mungkin karena Indonesia masih 
melakukan import beras. Wapres 
meminta BPS untuk mengevaluasi 
kembali angka prakiraan tersebut agar 
lebih akurat, karena akan menentukan 
kebijakan  terkait import beras.

BPS secara rutin mengeluarkan Aram 
I produksi padi untuk tahun berjalan 

http://www.aktual.com
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dengan menggunakan realisasi produksi 
padi dari Januari sampai dengan April 
yang dikeluarkan pertengahan ta-
hun. Menjelang akhir tahun, prakiraan 
produksi padi (Aram II) diperbaiki dengan 
menggunakan angka realisasi produksi 
padi dari Januari sampai dengan Agus-
tus. Sedangkan untuk angka realisasi 
produksi padi  pada tahun berjalan, baru 
akan dipublikasikan pada pertengahan 
tahun berikutnya yang disebut angka 
tetap (Atap). 

Pola Produksi

Secara umum, pola panen padi di Indo-
nesia terbagi menjadi 2 bagian, dengan 
puncak musim panen raya pada bulan 
Maret dan Agustus. Sementara itu, 
bulan November sampai dengan Januari 
merupakan masa paceklik atau belum 
ada panen padi. Impor beras dimung-
kinkan sebagai antisipasi terjadinya 
kekurangan pasokan yang dapat meng-
ganggu stabilitas harga beras yang 
akhirnya berimbas pada inflasi. Beras 
mempunyai bobot 4 persen terhadap 
inflasi nasional. Kenaikan harga beras 
sebesar 10 persen, akan memberi-
kan andil terhadap inflasi sebesar 0,4 
persen.   

Dari data luas panen  BPS,  dari tahun 
2013 sampai dengan 2015, luas panen 
padi menunjukkan pola yang hampir 
sama. Dengan luas panen yang tidak 
banyak tidak banyak mengalami pe-
rubahan, seharusnya pola impor beras 
pada tahun 2013 sampai dengan 2015 
juga tidak banyak mengalami peruba-
han. Keran impor beras dibuka dengan 
menyesuaikan ketersediaan pasokan 
beras nasional untuk menjaga stabilitas 
harga beras. 

Dengan melihat pola produksi padi/pola 
panen, akan diketahui distribusi ket-
ersediaan beras dari pasokan domestik 
untuk masing-masing bulan. Dari pola 
konsumsi, konsumsi bulanan dalam 
1 tahun dianggap tetap. Konsumsi 
bulanan dalam prosen total konsumsi 
1 tahun =  100%  : 12 bulan = 8,3 persen. 
Dari gabungan pola produksi dan kon-
sumsi, dapat diketahui kapan terjadi 
kekurangan pasokan dari dalam negeri. 
Kran import dibuka pada saat pasokan  
kurang, yaitu bulan Oktober sampai 
dengan Januari, serta sedikit tambahan 
import pada bulan Mei dan Juni.   

Impor dan Harga Beras 

Dalam Permendag No. 19/M-DAG/
PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor 
dan Impor Beras, telah secara tegas 
diatur tentang impor beras. Impor beras 
dilakukan untuk tujuan stabilisasi harga, 
penanggulangan keadaan darurat, 
masyarakat miskin, dan kerawanan 
pangan; serta untuk keperluan tertentu 
yang seperti: terkait untuk kesehatan, 
konsumsi segmen tertentu dan bahan 
baku industri. 

Puncak panen raya padi di Indonesia 
terjadi pada Maret, namun selama ta-
hun 2014 dan 2015 puncak harga beras 
terjadi pada bulan Maret. Harga beras 
mengalami kenaikan yang tajam pada 
bulan Januari sampai dengan Maret.  
Pada bulan April, harga beras mulai 
mengalami penurunan sampai dengan 
bulan Juli. Memasuki bulan Agustus, 
harga beras mulai merambat naik sam-
pai dengan bulan Desember. Terdapat 
kelambanan antara pola produksi padi 
dan pola harga beras sekitar satu bulan. 
Dari pola harga beras ini, seharusnya 
import beras dilakukan pada 1 bulan 
sebelum harga mengalami kenaikan. 
Kenaikan harga beras yang terjadi pada 
bulan Januari sampai dengan Maret, 
akan bisa diredam apabila import beras 
dilakukan pada bulan Desember sampai 
dengan Februari. 

Berdasarkan data impor beras BPS 
(Kode HS 10061 s/d 10064), pada tahun 
2013 impor beras Indonesia mencapai   
473 ribu ton. Pada tahun 2014 import 
beras naik hampir menjadi dua kali lipat 
dengan jumlah sebesar 844 ribu ton, 
dan tahun 2015 dengan jumlah yang 
hampir sama, yaitu  sebesar 861 ribu 
ton. 

Dilihat dari pola impor bulanan, impor 
beras pada Januari tahun 2013 sampai 
dengan Juli 2014  relatif stabil.  Me-
masuki bulan Oktober 2014 sampai 
dengan Desember 2014, impor beras 
meningkat tajam. Pada Oktober 2014, 
impor beras  sebesar 93 ribu ton, naik 
menjadi 178 ribu ton pada November 
2014, dan naik lagi menjadi 232 ribu ton 
pada Desember 2014.  Dari sisi harga 
beras nasional. Pada  tahun 2015, bulan 
Januari impor beras hanya sebesar 17 
ribu ton, Februari 8 ribu ton dan Maret 
meningkat menjadi 42 ribu ton.  Pada 

Agustus 2014, harga beras  sebesar  Rp. 
11.390 per Kg, pada Maret 2015 harga 
beras naik menjadi 13.089 per Kg, atau 
mengalami kenaikan sebesar 9,4 persen. 

Sementara itu, harga beras terus mer-
ambat naik sampai dengan bulan April. 
Pola impor beras ini lebih mundur pada 
tahun 2015 - 2016. Pada bulan Oktober 
2015 impor beras hanya sebesar 21 
ribu ton, naik menjadi 319 ribu ton pada 
November, sebesar 292 ribu ton pada 
Desember, dan berlanjut sebesar 382 
ribu ton pada Januari tahun 2016. Perge-
seran waktu impor beras pada tahun 
2016 relatif  dapat meredam harga beras 
dibanding tahun 2015.  Harga beras 
pada Agustus tahun 2015  sebesar Rp. 
12.709 per Kg, pada April 2016 (minggu 
ke-II) naik menjadi  Rp. 13.303 per Kg, 
atau hanya mengalami kenaikan sebe-
sar 4,7 persen. Namun demikian dari 
grafik impor beras terlihat kuantitas im-
port terlalu fluktuatif.  Kuantitas impor 
seharusnya juga menjadi pertimbangan 
berapa besar harus masuk, dan kapan 
waktunya harus dilakukan impor.

Penutup

Kebijakan impor beras ibarat  satu 
keping mata uang dengan dua sisi. Disisi 
satu ada petani yang sangat menentang 
adanya impor beras, disisi lain kon-
sumen juga dilindungi melalui stabilitas 
harga, termasuk masyarakat miskin 
melalui raskin. Apabila pasokan domes-
tik kurang, kran impor beras selayaknya 
dibuka dengan berbagai pertimbangan. 
Agar produsen dan konsumen beras 
dapat terlibdungi,  Pemerintah harus 
menjadi pemegang kendali impor beras. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam 
kebijakan impor beras adalah seberapa 
besar kran impor beras harus dibuka 
serta kapan waktu yang tepat untuk 
membuka kran tersebut. Dengan ke-
bijakan yang tepat, dilema impor beras 
akan dapat dicari solusi terbaik yang sal-
ing menguntungkan baik dari produsen 
maupun konsumen beras.
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Jakarta, (21/3): Masih dalam rangkaian kegiatan “The 6th Meet-
ing of The Working Group on Taxation and Workshop on International 
Taxation” yang bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 
workshop on international taxation hari ke-3, dipimpin oleh 
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan 
Fiskal, Goro Ekanto.

Pada sesi pertama, Bambang Irawan yang menjadi per-
wakilan dari Sekretariat ASEAN memaparkan tentang “Recent 
Update on The ASEAN Mandates and Initiatives”.  Selanjutnya 
Gunawan Pribadi, Kepala Bidang Pajak Internasional, BKF dan 
Pande Putu Oka, Kepala Subbidang Kerjasama Organisasi 
Pajak Internasional, BKF, selaku perwakilan dari Kementerian 
Keuangan menyampaikan paparan tentang “Strategic Action 
Plan for ASEAN Economic Community Post 2015”.  Kedua nara-
sumber tersebut menjelaskan tentang strategi, inisiatif dan 
target negara anggota ASEAN terkait dengan kerjasama di 
bidang perpajakan  yang akan dimulai dari tahun 2016 hingga 
2025.

Tim dari World Bank membahas tentang base erosion profit 
shifting. World Bank mengungkapkan beberapa isu yang ha-
rus diperhatikan dalam base erosion profit shifting yaitu transfer 
pricing, permanent establishment, tax treaty, documentation dan 
disclosure rules.

Sesi terakhir workshop terbagi dalam dua kelas paralel yang 
membahas tentang exchange of information dengan nara-
sumber Abdul Gafur dari Direktorat Jenderal Pajak dan materi 
tentang cukai rokok dan alkohol yang dipresentasikan oleh 
Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Bidang Kepabeanan dan 
Cukai, BKF.

Sebagaimana disampaikan dalam pidato pembukaannya, 
menurut Astera Primanto Bhakti, Staf Ahli Kebijakan Peneri-
maan Negara, Kemenkeu, hasil dari forum ini akan dibawa 
pada “13th Annual Asia Pacific Tax Forum” untuk dibahas pada 
level yang lebih tinggi. (is/as)

Workshop on  
International Taxation 2016

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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56 2,25%Sejak resmi dibuka pada 
tanggal 20 Oktober 1975, 
saat ini IDB beranggotakan 
56 negara. Untuk menjadi 
anggota IDB, suatu negara 
harus menjadi anggota 
Organisasi Kerja Sama Islam 
(OKI), membayar penyertaan 
modal, dan patuh terhadap 
ketentuan IDB Board of 
Governors.

Penyertaan modal In-
donesia adalah sebesar 
2,25% dari total modal 
atau sebesar 1.137,95 
ID (Islamic Dinar) atau 
ekuivalen dengan 113.795 
lembar saham. Negara 
dengan penyertaan 
modal terbesar adalah 
Arab Saudi (23,52%), Libia 
(9,43%), Iran (8,25%), Nigeria 
(7,66%), dan Uni Emirat 
Arab (7,51%).
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Di dalam grafik di samping terlihat Net Approval yang dilakukan 
oleh IDB yang meningkat secara proporsional dengan pening-
katan kebutuhan pembiayaan dari negara-negara anggota. 
Semenjak didirikan hingga 2015, proyek yang disetujui oleh IDB 
Group mencapai 7910 proyek dengan nilai mencapai US$ 114.9 
billion.  Kinerja impresif ini ditunjang oleh kinerja strategis IDB 
dalam rangka membantu pembiayaan negara anggota dalam 
rangka menghadapi dinamika perekonomian global. 

Di dalam pie chart di samping terlihat bahwa sampai dengan 
Januari 2016, sebagian besar aktivitas IDB adalah project 
financing dimana sekitar 33% dana dari proyek merupakan 
kategori ini yang mencapai  US$ 52,5 billion. Proyek selan-
jutnya yang paling banyak adalah untuk trade financing yaitu 
sekitar 32% dari total proyek tetapi nilainya lebih besar yaitu 
mencapai US$ 61,4 billion. Sedangkan porsi jumlah proyek 
untuk special assistance dan technical assistance adalah 19% dan 
16% dengan nilai US$ 745 million dan US$ 414 million

Di dalam pie chart di samping terlihat sampai dengan Januari 
2016 sebagian besar approval proyek IDB adalah di negara-
negara yang termasuk dalam MENA (Middle East and North 
Africa), yang mencapai 47% dari total proyek. Setelah itu 
wilayah yang memperoleh approval terbanyak adalah wilayah 
Sub-Saharan Africa, yaitu sebesar 30%. Sedangkan Asia dan 
Countries in Transition memperoleh approval berturut-turut se-
banyak 17% dan 6%. Indonesia sendiri memperoleh 183  
approvals atau sekitar 2,3%.
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Bond yield adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor 
atas obligasi yang dimilikinya. Terminologi yield ini mempun-
yai berbagai macam pengertian seperti coupon, current yield, 
dan yield to maturity. Coupon atau kupon adalah tingkat 
bunga yang dibayakan secara periodik dan sudah ditetapkan 
di awal penawaran obligasi. Current yield adalah persentase 
pembayaran bunga terhadap nilai sekarang dari obligasi. 
Sementara yield to maturity adalah total imbal hasil yang 
diantisipasi jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo.

Global Health Governance (GHG)

GHG adalah tata kelola atau penanganan permasalahan ke-
sehatan dan penyakit yang bersifat komprehensif dan global 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam seg-
ala level dari komunitas lokal, pemerintahan nasional, sampai 
dengan tingkat global seperti resolusi dewan keamanan PBB.

Investment Grade

Investment Grade adalah peringkat (rating) yang mengindi-
kasikan bahwa negara/perusahaan yang mengeluarkan ob-
ligasi/ surat utang /tujuan investasi mempunyai risiko gagal 
bayar (default) yang relatif kecil dengan kata lain mempunyai 
prospek keuntungan investasi yang relatif tinggi. Rating ini 
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat independen seperti 
Standard & Poor’s (S&P), Fitch, Moody’s, dan Japan Credit 
Rating Agency. Rating tersebut bervariasi dari high credit 
quality (AAA dan AA), medium credit quality (A dan BBB), serta 
low credit quality (BB, B, CCC, dan sebagainya). Rating dalam 
kategori high dan medium credit quality inilah yang dimaksud 
dengan investment grade. S&P memberikan peringkat per-
ingkat BB+ pada Indonesia pada bulan Mei 2015, dan belum 
berubah hingga saat ini. Sementara lembaga pemeringkat 
lain, Fitch, Moody’s, dan Japan Credit Rating Agency telah 
mengategorikan Indonesia sebagai investment grade dengan 
peringkat berturut-turut yaitu BBB-, Baa3,dan BBB-.

Islamic Development Bank (IDB)

IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan 
berdasarkan kesepakatan saat konferensi menteri keuan-
gan negara-negara islam yang diselenggarakan di Jeddah 
pada bulan Desember 1973, dan secara resmi beroperasi 
pada tanggal 20 Oktober 1975. IDB mempunyai tujuan untuk 
membantu perkembangan sosial ekonomi negara anggota 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pinjaman dan 
bantuan keuangan lainnya untuk proyek-proyek produktif. 
Saat ini, IDB mempunyai keanggotaan sebanyak 56 negara 
termasuk Indonesia.

Non Performing Loan (NPL)

NPL adalah kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu 
membayar sebagian atau seluruh hutangnya. Kredit jenis ini 
adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang 
lancar, diragukan, dan macet. NPL merupakan tolok ukur 
kesehatan atau likuiditas perbankan. Semakin tinggi rasio 
NPL ini mengindikasikan semakin buruk kualitas kredit bank 
karena jumlah kredit bermasalah semakin besar, akibatnya 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin 
besar. Menurut Bank Indonesia, rasio NPL yang bias ditolerir 
adalah 5%. Bank dengan rasio NPL di atas 5% akan mendapat-
kan pengawasan intensif dari OJK.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI adalah organisasi antarnegara yang dibentuk berdasar-
kan deklarasi Rabat, Maroko, sebagai hasil konferensi tanggal 
25 September 1969. Organisasi ini memiliki tujuan sebagai 
kesatuan suara umat muslim di dunia dan untuk mendorong 
keamanan dan menjaga kepentingan umat muslim seka-
ligus mempromosikan perdamaian dunia dan keselarasan 
umat manusia di seluruh dunia. OKI saat ini beranggotakan 
57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di 
kawasan Asia dan Afrika.

Public Private Partnerships (PPP)

PPP atau KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) adalah bentuk 
kontrak jangka panjang antara pemerintah dan pihak swasta 
dalam penyediaan asset dan layanan publik. Dalam oper-
asinya pihak pemerintah dan swasta akan melakukan sharing 
asset dan keahlian. Demikian juga risiko dan keuntungan 
akan dibagi berdasarkan perjanjian tertentu. Karakteristik 
dalam kontrak PPP antara lain: (i) pihak swasta mengambil 
alih fungsi pemerintah dalam periode waktu tertentu, (ii) 
pihak swasta akan menerima kompensasi atas pelaksanaan 
fungsinya, baik langsung maupun tidak, (iii) pihak swasta akan 
menanggung risiko yang timbul, dan (iv) fasiltas publik, tanah, 
atau sumber daya lainnya bias ditransfer atau digunakan 
pihak swasta.

Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah pengampunan pajak dengan peri-
ode yang terbatas kepada kelompok pembayar pajak yang 
mangkir. Bentuk pengampunan ini bisa berupa penghapusan 
bunga dan denda  atau menyetor pajak dengan tarif yang 
lebih rendah.

Glosarium

GLOSARIUM
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Pada suatu hari disebuah universitas, ada seorang Dosen 
sedang mengajarkan mata kuliah manajemen waktu kepada 
para mahasiswanya. Tidak seperti kebanyakan dosen pada 
umumnya yang lebih suka memberi teori-teori, ia mengajar-
kan konsep manajemen waktu melalui praktik/simulasi.

Dosen itu meletakkan ember transparan diatas meja kemuian 
mengisinya dengan batu-batu besar, seukuran genggaman 
tangan manusia. Setelah ember terlihat penuh oleh batu-
batu besar, Ia pun bertanya kepada mahasiswanya:

“Apakah embernya sudah penuh?”

“Ya!” jawab semua mahasiswa secara serentak.

Sesaat kemudian, dosen tersebut mengeluarkan kerikil kecil 
dari bawah meja, kemudian meletakkannya ke dalam ember 
sampai kerikil itu memenuhi sela-sela ruang diantara batu 
besar. Dosen itu pun kembali bertanya,

“Apakah embernya sudah penuh?”

“Mmmm…..belum tentu” jawab sebagian murid dengan ragu-
ragu.

“Ya, benar!’ sahut si Dosen, sambil mengeluarkan sekantung 
pasir dari sakunya dan menuangkannya ke dalam ember 
sampai pasir itu memenuhi semua ruang iantara kerikil dan 
batu besar. Sekali lagi ia bertanya pada kelas, 

“Apakah embernya telah penuh?”

“Belum!” sahut seluruh murid

“Ya, bagus sekali! Jawab si Dosen sembari mengeluarkan 
sebotol air dari dalam lemari di dekat meja. Setelah menu-
angkan air sampai keujung bibir ember, ia berhenti sejenak 
dan bertanya, 

“Menurut kalian, apakah maksud simulasi ini?”

“Maksudnya adalah betapapun padatnya jadwal kita, jika kita 
mau berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan sesuatu, 
pasti akan terlaksana” Jawab salah seorang mahasiswa den-
gan penuh semangat!

“Oh, sayang sekali bukan itu maksudnya!” sahut si Dosen, 
“Simulasi ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita tidak 
memasukkan ‘batu besar’ pertama kali, maka kita akan kesu-
litan memasukkan semuanya”. 

“Lalu apa yang dimaksud dengan batu besar dalam hidup?” 
misalnya saja  beribadah, anak-anak, pasangan, orang tua, 
dan kesehatan”. Ingatlah untuk memasukkan batu besarmu 
pertama kali agar kamu tidak kehilangan semuanya, agar 
hidupmu tidak terlalu dipenuhi oleh hal-hal kecil yang seha-
rusnya sebagai pelengkap.

“Tanyakan pada dirimu setiap pagi dan petang, “Ini batu besar 
dalam hidup saya apa bukan? Jika ‘ya’ maka kerjakan ia per-
tama kali!  

“Selamat mengisi embermu!’
Sumber: dikutip dari berbagai sumber.

RENUNGAN

Manajemen Waktu

https://ppmbrmadura.files.wordpress.com



Telah Terbit
DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL
Merespon Ketidakpastian Global
Buku yang merangkum berbagai gagasan, pemikiran, 
analisis, hasil penelitian,dan rekomendasi kebijakan para 
peneliti di Badan Kebijakan Fiskal ini membahas keselu-
ruhan aspek instrumen fiskal dalam Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN).

Yang didiskusikan di sisi ekonomi makro antara lain 
proyeksi kemampuan Indonesia untuk keluar dari 
middle income trap, dampak kebijakan fi skal terhadap 
variabel moneter, kinerja transaksi modal dan finansial 
selama periode krisis, peran sektor listrik, gas, dan air 
(LGA), dan dukungan kebijakan untuk pengembangan 
ekonomi kreatif. Yang diuraikan di sisi  
penerimaan negara adalah adopsi teori  
pertumbuhan untuk penerimaan perpajakan,  
tax expenditure, dan kebijakan kenaikan  
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  
untuk menjaga daya beli masyarakat.  
Yang dianalisis di sisi belanja antara  
lain reformasi subsidi listrik dan  
subsidi pupuk, sementara di sisi  
pembiayaan tentang  
pengembangan instrument  

pembiayaan perubahan iklim.

.

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 

Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis
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